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VEDTÆGTER FOR LUNDS TIPSFORENING
§1

Foreningens navn er LUNDS TIPSFORENING, og foreningens hjemsted er den til
enhver tid værende formands adresse.

§2

Foreningens formål er at afholde tipsturneringer og konkurrencer kreeret af foreningens
medlemmer, bestyrelse og generalforsamling.

§3

Enhver kan frit tilmelde sig foreningens turneringer.

§4

Enhver der deltager i foreningens Danmarksturnering og/eller Ligaturnering, er medlem af
Lunds Tipsforening. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på general-forsamlingen.
Valgbarhed opnås efter et års medlemskab.

§5

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden, senest fire uger før udmeldelsen
træder i kraft. Dette gælder også ved årsskiftet.

§6

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Hvis det konstateres på generalforsamlingen, at et
medlem ikke har betalt kontingent, udtræder medlemmet automatisk af foreningen.

§7

Foreningen afholder den årlige generalforsamling som telefonmøde i uge 4, 5 eller 6.
Datoen fastsættes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen er et telefonmøde, hvor max. 15 tilmeldte deltagere kan deltage.
Tilmelding senest 14 dage før. Er der mere end 15 tilmeldte vil bestyrelsen forsøge, at
arrangere en ”rigtig” generalforsamling.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Kassererens beretning.
Indkomne forslag.
a. Indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
Valg af bestyrelse. Forslag til kandidater på valgbare poster, skal være formanden i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
a. Formand vælges for 2 år ad gangen på lige år.
b. Næstformand og kasserer, vælges for 2 år ad gangen på ulige år.
Valg af revisor.
a. Revisoren vælges for et år ad gangen.
Valg af 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant.
a. suppleanterne vælges for et år ad gangen.
Eventuelt.
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§8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Til at lede Lunds Tipsforening
vælger generalforsamlingen en bestyrelse, bestående af 3 medlemmer, formand,
næstformand og kasserer. Bestyrelsens beslutninger træffes på bestyrelsesmøder, i hvilke
et flertal af bestyrelsens medlemmer skal deltage, for at gyldig beslutning kan træffes.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Bestyrelsen har mandat til at ændre i reglementet med omgående virkning. Bestyrelsen
udpeger turneringsledere. Kassereren er den eneste, der kan hæve på foreningens konto,
øvrige bestyrelsesmedlemmer kan få oplyst saldo i foreningens pengeinstitut.
Referat af bestyrelsesmøder offentliggøres i TIPS-NYT eller via E-mail.

§9

Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på en generalforsamling, såfremt der er 2/3
stemmeflertal for forslaget.

§ 10 Foreningens opløsning kan kun ske, hvis 2/3 af foreningens medlemmer ønsker det. I
dette tilfælde kan der stemmes pr. brev, som skal være formanden i hænde senest otte
dage før en ekstraordinær generalforsamling.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGLER FOR SIGNATUREN I SAMTLIGE TURNERINGER I LUNDS TIPSFORENING:
Signaturen der vælges, må højst være på 7 bogstaver. Hvis en tipper deltager i flere af Lunds
Tipsforenings turneringer, skal samme signatur benyttes i alle turneringer. Dette gælder også for
Grand Prix turneringen, men deltager man med flere signaturer i denne turnering, må man
naturligvis benytte andre navne til de øvrige signaturer. Signaturnavne, der eksisterer eller har
eksisteret i Danmarksturneringen og Ligaturneringen, kan ikke vælges af andre tippere. Evt.
tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRÆMIER, AFGIVELSE AF TIPS, OG VALG AF KUPON:
Alle præmier i turneringen er pengepræmier og udbetales senest i uge 3 det efterfølgende år.
Afgivelse af tips skal ske via e-mail på de fortrykte skemaer til ALLE turneringslederne, uanset
hvor mange turneringer man deltager i. Det vil sige, enslydende tips til turneringslederne i
Danmarksturneringen, Ligaturneringen & Grand Prix turneringen
Der tippes samme kupon som Danske Spil`s Tips 13 kupon. Turneringslederen kan i særlige
tilfælde vælge en anden kupon end den normale lørdags-kupon.
Regelændringer for turneringer, der endnu ikke er påbegyndt, vedtaget på Generalforsamlingen
træder i kraft med øjeblikkelig virkning.
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TURNERINGEN.
==========
DET UGENTLIGE FORLØB.
Hver deltager afgiver hver uge året rundt en enkeltrække (udgangsrække), hvoraf der skal
vælges 4 kampe, der anses for sikre, og desuden en 96 rækkers systemkupon (1 helgardering
og 5 halvgarderinger).
Tegnfordelingen: Der må højst være 10 ens tegn i enkeltrækken.
De fire sikre skal indgå i enkeltrækken. Hvis ikke slettes den/de pågældende kamp(e).
Enkeltrækken skal indgå i 96-rækken. Det er derfor ikke tilladt at lave en 96-række, der afviger
fra enkeltrækken. Sker det, bliver den/de kamp(e) slettet.
Det er ikke tilladt at gardere en kamp, der anses for sikker. Sker det bliver den/de pågældende
kamp(e) slettet.
Har man tippet mere end det tilladte (eksempelvis fem sikre eller syv halvgarderinger), så slettes
nedefra og fra højre, indtil rækken er lovlig. Men det er ikke hele tegnet, der slettes. Er der
eksempelvis en sikker for meget, fjernes det sikre tegn blot, men tegnet tæller fortsat med i
både enkeltrækken og 96 rækker. Tipper man mindre end 96 rækker (dog max. en helgardering,
men gerne seks halvgarderinger uden helgardering, hvis man har lyst til det) er det lovligt, men
man kan ikke få suppleret op til 96 rækker, hvis man ikke har afgivet mere end det, der står på
skemaet.
Tipsforslaget skal være den pågældende turneringsleder i Lunds Tipsforening i hænde senest
onsdag kl. 23.00 før kampdagen.
Ved højtider kan indleveringen rykkes, oplyses senest en uge før indleverings frist.
Tipsforslaget skal indsendes via e-mail, på et fortrykt skema til turneringslederen. Undtagelse
herfra kun ifølge aftale med turneringslederen.
Turneringslederen afleverer sine tips til en anden turneringsleder inden kl. 23.00 tirsdag.
Der udsendes hver uge en oversigt over alle tipsforslagene i DT, opgørelse over stillingen, samt
en side med Pokalturnering m.v.
Protest vedrørende evt. fejl i oversigten, skal indgives til turneringslederen senest lørdag
kl. 14.00 i kampugen. Efter denne tidsfrist vil en protest ikke kunne forventes godkendt.
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RESERVESIGNATUR.
Hvis en tipper er forhindret i at afgive tips til en spilleuge, skal dette meddeles turneringslederen
senest onsdag kl. 23.00 før kampdagen.
Når dette er gjort, bliver der i den pågældende uge ved pågældende tipper noteret
"Reservesignatur" (Res.), hvilket betyder, at rækken bliver et gennemsnit af de øvrige indgivne
tips i divisionen. Der rundes op og ned efter almindelige afrundingsregler. Man må maksimalt
have reservesignatur i 5 uger i løbet af en sæson. Overskrides dette, diskvalificeres man.
Dispensation herfra skal indhentes af bestyrelsen.
Ved evt. diskvalifikation eller udmelding efter uge 45, påføres af konkurrencehensyn,
reservesignatur resten af sæsonen.
MINIMUM.
Hvis turneringslederen ikke har modtaget tipsforslaget senest onsdag kl. 23.00 før
kampdagene eventuelt i form af reserveønske, træder minimum i kraft de første 3 gange, hvilket
vil sige, at man får det mindste antal rigtige i hver disciplin i den pågældende uge i divisionen.
4. og 5. gang gives minimum – 1 (Min. -1), hvilket vil sige, at den pågældende får noteret en
mindre end det lavest antal scorede rigtige på hver disciplin i den pågældende division i denne
spilleuge - dog således, at der ikke kan gives negativ score.
Der må højst gives minimum (Min. -1) to gange i løbet af en sæson. Sjette gang man ikke
afgiver tips diskvalificeres tipperen fra turneringen.
UDREGNING AF STILLINGEN.
Placeringen i turneringen afgøres efter pladsciffer-metoden. Placeringerne i hver disciplin
(E+S+96) lægges sammen, hvorefter tipperen med det mindste tal i pladsciffer er bedst
placeret.
Hvis to signaturer har samme pladsciffer, er den bedste placering på enkeltrækken afgørende,
dernæst de fire sikre. Står to signaturer lige i alle discipliner, får de samme placering.
Hvis der i den udsendte stilling findes fejl, som turneringslederen har overset ved korrekturen,
skal dette omgående meddeles til turneringslederen eller formanden, dog senest 3 uger efter
kampdagene. Ved protest skal man konkret angive hvilken signatur, hvilken uge og i hvilken
disciplin, fejlen er sket.
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TURNERINGENS INDDELING.
Turneringen er opdelt i 3 divisioner med hver 20 tippere. Turneringen starter i uge 1 og slutter i
uge 52, eventuelt uge 53. Søndagen afgør om året er på 52 eller 53 runder.
De tre nederst placerede (nr. 18-19-20) ved afslutningen af sæsonen rykker ud af divisionen. De
tre øverst placerede i 2. og 3. division rykker op i den næste division.
Man kan godt rykke op (og ned), selv om man har en signatur i divisionen i forvejen.
Ved udmeldelse ved årsskiftet fra en division, rykker et tilsvarende antal tippere fra den lavere
rangerende division - eller kvalifikationsturneringen - op.
Ved eventuelle udmeldelser/diskvalifikationer i løbet af året kan nye tippere overtage de
udmeldte/diskvalificeredes plads senest uge 6, men kun i den nederste division.
Er der ledige pladser i Danmarksturneringen, når turneringen går i gang, forsøges de solgt (til
normalpris) i den rækkefølge, de henvender sig til formanden (senest uge 6). Er der stadig
ledige pladser, når vi kommer til generalforsamlingen, sælges disse til halv pris til de
interesserede blandt de fremmødte eller de tippere, der skriftligt har fremsendt ønske om til
formanden om, at de vil overtage en signatur til halv pris. Er der flere interesserede tippere end
der er ledige signaturer, foretages lodtrækning. Lykkes det ikke at få afsat alle ledige pladser,
afgør bestyrelsen på generalforsamlingen, om der skal foretages endnu en kontingent-reduktion.
De ikke solgte signaturer påføres fra uge 1 reservesignatur (gennemsnit af de indgivne rækker i
divisionen). Der rundes op og ned efter almindelige afrundingsregler.
Nedrykning fra 3. division: Ved nedrykning fra 3. division kan de pågældende nedrykkere ikke
blive i divisionen, selv om der er udmeldelser i de andre divisioner, og der derfor skal suppleres
op. Tippere i kvalifikationsturneringen har dermed førsteprioritet. Kun hvis der er mangel på
tippere til 3. division, kan nedrykkere fra 3. division komme i betragtning igen i henhold til deres
slutplacering.
PRÆMIER.
Der er pengepræmier til henholdsvis:

1000 kr., 600 kr. og 400 kr. i 1. division,
600 kr., 400 kr. og 200 kr. i 2. division,
500 kr., 300 kr. og 100 kr. i 3. division,

til de tre bedste i den samlede stilling i hver division.
Der er pengepræmier til en værdi af:

400 kr. i 1. div., 300 kr. i 2. div., 200 kr. i 3. div.

til vinderen af enkeltrækken, de 4 sikre samt 96-rækken i hver division. Ved ligestilling vinder
den, som har den bedste sidste uge. Ved fortsat ligestilling vinder den, som har den bedste
næstsidste uge o.s.v.
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MÅNEDENS TIPPER.
For hver måned udregnes et formbarometer for hver division, efter samme regler som selve
turneringen. Nr. 1 på formbarometeret, når måneden er omme, kåres til Månedens tipper.
Det er søndagen, der er afgørende for hvilken måned spilleugen hører til.
PRÆMIER.
Der er pengepræmier til en værdi af

100 kr. i 1. div., 75 kr. i 2. div., 50 kr. i 3. div.

til månedens tipper i hver division. Ved ligestilling gælder samme spilleregler som i hovedturneringen. Ved total lighed deles præmien. Såfremt en tipper har fået minimum og/eller
reserve i mere end halvdelen af ugerne, der indgår i måneden, tilfalder præmien næste tipper,
der opfylder kravene for at blive månedens tipper.

DANMARKSTURNERINGEN FOR TIPPERE
ÅRETS TOPSCORER.
Hver uge opgøres antal rigtige i alt (enkeltrække + sikre + 96-rækken) for hver tipper i alle tre
divisioner. Tipperen med flest rigtige på tværs af alle tre divisioner får 10 point, den med
næstflest rigtige får 5 point, nr. 3 får 4 point, nr. 4 får 3 point og nr. 5 får 2 point. Står to eller
flere lige med samme antal rigtige i en uge, får de pågældende tippere alle samme pointtal.
Eksempel: Tre tippere har alle den næsthøjeste score. De får 5 point hver. Til gengæld udgår
pointene til nr. 3 og nr. 4. Bemærk at enkeltrækken eller nogen anden disciplin ikke tæller mest i
tilfælde af lighed.
Pointene lægges sammen uge efter uge og den tipper, der ved årets afslutning efter sidste
spilleuge, har flest point sammenlagt, udnævnes til "Årets Topscorer".
Hver uge bliver der sammen med tipsene udsendt den aktuelle stilling i topscorer-konkurrencen.
PRÆMIER.
Der er pengepræmier til de fem bedste i Årets Topscorer, når slutstillingen gøres op. Årets
Topscorer vinder pengepræmier til en værdi af:
Nr. 1 får 1000 kr., nr. 2 får 500 kr., nr. 3 får 400 kr., nr. 4 får 300 kr. og nr. 5 får 200 kr.

Ved lighed vinder den, der har flest uger med 10 point og ved fortsat lighed flest uger med 5
point o.s.v.
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POKALTURNERINGEN.
==============
I Pokalturneringen deltager alle, som er med i Danmarksturneringen for Tippere.
Der tippes kun på enkeltrækken.
Kampene i pokalturneringen findes ved lodtrækning.
turneringslederen. Der foretages ikke seedning af nogen art.

Lodtrækningen

foretages

af

Lodtrækning til første runde foretages på generalforsamlingen. Ud fra 1. rundes lodtrækning kan
man se den videre turneringsafvikling. Vinder af kamp 1 møder vinder af kamp 2, vinder af kamp
3 møder vinder af kamp 4 og så fremdeles. I 2. runde mødes de fire oversiddere fra 1. runde
parvis som henholdsvis kamp 1 og 16.
Der skal ikke afgives nogen speciel række til Pokalturneringen.
Kampene foregår således, at man spiller mod sin modstander indtil én tipper har vundet to
kampe.
TURNERINGSPLAN (starttidspunkter ca.).
1. runde:
2. runde:
3. runde:

uge 8
uge 15
uge 22

Kvartfinaler (4. runde):
Semifinaler (5. runde):
Kampen om 3. pladsen:
Finalen:

uge
uge
uge
uge

29
36
43
43

Hver runde i Pokalturneringen (DT) afgøres over max. 7 kampe, og at sejren tildeles efter
prioritet 1-4 herunder:
1)
2)
3)
4)

2 sejre
1 sejr mod 0
Flest rigtige over de 7 kampe
Førstenævnte (hjemmebane) vinder

PRÆMIER.
Der er pengepræmier til henholdsvis:
750 kr. til nr. 1, 500 kr. til nr. 2 og 250 kr. til nr. 3.
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DIVISIONS CUP.
===========
Dette er divisionernes pokalturnering, der foregår hver for sig i de respektive divisioner.
Der kæmpes om det sammenlagte resultat (enkeltrækken, de 4 sikre og 96-rækken).
Sejr giver 3 point, uafgjort giver 1 point. Ved pointlighed er det egenscoren der er gældende,
herefter differencen, herefter modscoren og er der stadig lighed, vinder den signatur med den
bedste placering i D.T. i rundens sidste spilleuge.
Turneringen starter i uge 30 og er opdelt i 4 faser, nemlig en indledende runde, en
mellemrunde, en semifinalerunde og en finalerunde.
I den indledende runde (uge 30-38) deltager samtlige 20 tippere i hver division og de opdeles
i to puljer i henhold til placeringen efter uge 28.
Pulje 1: Nr. 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19.
Pulje 2: Nr. 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20.
Der kæmpes "mand til mand" i hver pulje, i alt 9 kampe. De seks bedste i hver pulje fortsætter
herefter til Mellemrunden.
I Mellemrunden (uge 40-44) bliver tipperne igen opdelt i to puljer i henhold til placeringen i
den indledende runde.
Pulje 1: Nr. 1-3-5 fra pulje 1 i indledende runde og nr. 2-4-6 fra pulje 2 i indledende runde.
Pulje 2: Nr. 1-3-5 fra pulje 2 i indledende runde og nr. 2-4-6-fra pulje 1 i indledende runde.
Der kæmpes "mand til mand" i hver pulje, i alt 5 kampe. De fire bedste i hver pulje fortsætter
herefter til Semifinalerunden.
I Semifinalerunden (uge 46-48) bliver tipperne igen opdelt i
i mellemrunden.
Pulje 1: Nr. 1-3 fra pulje 1 i mellemrunden og nr. 2-4 fra pulje
Pulje 2: Nr. 1-3 fra pulje 2 i mellemrunden og nr. 2-4 fra pulje
Der kæmpes "mand til mand" i hver pulje, i alt 3 kampe. De
herefter i Finalerunden.

to puljer i henhold til placeringen
2 i mellemrunden.
1 i mellemrunden.
to bedste i hver pulje fortsætter

I Finalerunden (uge 50-52) kæmper de fire tippere "mand til mand", ialt 3 kampe. De tre
bedste bliver herefter belønnet med pokaler.
Det er rækken fra turneringen, der er gældende (enkeltrækken + De 4 sikre + 96-rækken). Hvis
en tipper i turneringen får minimum eller
M -1 i turneringen, gælder det også i Divisions Cup’en. Ved udmeldte/diskvalificerede tippere
benyttes reservesignatur.
Hvis der i den udsendte stilling findes fejl, som turneringslederen har overset ved korrekturen,
skal dette meddeles straks og senest lørdag kl. 14.00 i ugen, hvor man har modtaget
tipsene. Ved protest skal man konkret angive hvor fejlen er sket.
Evt. tvivlstilfælde eller andre uforudsete situationer afgøres af turneringslederen.
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PRÆMIER:
Der er pengepræmier til henholdsvis

600 kr., 400 kr. og 300 kr. i 1. division,
500 kr., 300 kr. og 200 kr. i 2. division,
400 kr., 200 kr. og 100 kr. i 3. division,

til nr. 1, 2 og 3 i hver division.
SUPER CUP.
========
Pokalvindere fra hver division i de enkelte discipliner (enkelt-række, 4 sikre og 96-rækker
deltager i Super Cup’en.
Cup’en starter i uge 1, der spilles 5 runder. Man bruger samme række som i hovedturneringen.
Deltagerne deles op i tre grupper efter deres vinderdisciplin.
Vinder i hver gruppe er tipperen med flest rigtige i vinderdisciplinen efter de 5 uger, ved lighed
medregnes sidste års resultat. Ved fortsat lighed kæmper de ligestillede videre i de følgende
uger, indtil en afgørelse er fundet.
Hvis der i den udsendte stilling findes fejl, som turneringslederen har overset ved korrekturen,
skal dette meddeles straks og senest lørdag kl. 14.00 i ugen, hvor man har modtaget
tipsene. Ved protest skal man konkret angive hvor fejlen er sket.
Udmeldte tippere, som har vundet en disciplin, deltager på lige fod med øvrige vindere, men skal
huske at indlevere en række.
PRÆMIER.
Der er pengepræmier til vinderen af hver kategori til 200 kr.
Såfremt en tipper har fået minimum og/eller reserve i mere end halvdelen af ugerne, der indgår i
Super Cup’en, tilfalder pengepræmien næste tipper, der opfylder kravene for at blive placeret i
Super Cup’en.
KONTINGENT.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og udgør for Danmarksturneringen for Tippere p.t.
450 kr., som skal betales senest den 15. januar i året for deltagelsen.
Vundne præmier fra foregående sæson, kan fratrækkes i henhold til præmielisten.
Overholdes betalingsfristen ikke, vil tipperen blive ekskluderet af turneringen.
Alle betalinger til denne turnering sker ved overførsel til konto 9280 1940244834
Kontingentet er udregnet efter budgettet.
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KVALIFIKATIONSTURNERINGEN.
=====================
Såfremt der er flere interesserede tippere til turneringen, end der er plads til, bliver der afholdt
en kvalifikationsturnering over 5 uger, hvor de tre øverst placerede kvalificerer sig til den lavest
rangerende division i Danmarksturneringen for Tippere (se også ovenstående).
I kvalifikationsturneringen kæmpes der på enkeltrækken, 4 sikre og en 96-rækkers
systemkupon. Udregningen af stillingen foregår på samme måde som i hovedturneringen.
Turneringen starter i uge 42 og slutter i uge 46.
Det er gratis at deltage i kvalifikationsturneringen.
Der er fri tilmelding til kvalifikationsturneringen.
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TURNERINGEN.
==========
Lunds Ligaturnering er en afdeling af Lunds Tipsforening.
Der tippes kun på enkeltrækken. Deltagerne spiller kampe mod hinanden. Vinderen af en kamp
er den, der har flest rigtige tipstegn på sin enkeltrække.
Der må højst være 10 ens tegn i enkeltrækken.
Tipsforslaget skal være den pågældende turneringsleder i Lunds Tipsforening i hænde senest
onsdag kl. 23.00 før kampdagen.
Tipsforslaget skal indsendes via e-mail, på et fortrykt skema til turneringslederen. Undtagelse
herfra kun ifølge aftale med turneringslederen.
Turneringslederen afleverer sine tips til en anden turneringsleder inden kl. 23.00 tirsdag.
Der udsendes hver uge en oversigt over alle tipsforslagene/kampene og stillingerne i de tre
divisioner.
Protest vedrørende evt. fejl i oversigten, skal indgives til turneringslederen senest lørdag
kl. 14.00 i kampugen. Efter denne tidsfrist vil en protest ikke kunne forventes godkendt.
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RESERVESIGNATUR.
Hvis en tipper er forhindret i at afgive tips til en spilleuge, skal dette meddeles turneringslederen
senest onsdag kl. 23.00 før kampdagen.
Når dette er gjort, bliver der i den pågældende spilleuge ved den pågældende tipper noteret
"Reservesignatur" (Res.), hvilket vil sige, at man får gennemsnittet af de øvrige afgivne tips i
divisionen (der rundes op og ned efter almindelige afrundingsregler).
Man må maksimalt have reservesignatur i 5 uger i løbet af en sæson. Overskrides dette,
diskvalificeres man. Dispensation herfra skal indhentes af bestyrelsen.
Ved evt. diskvalifikation eller udmelding efter uge 45, påføres af konkurrencehensyn,
reservesignatur resten af sæsonen.
MINIMUM.
Hvis turneringslederen ikke har modtaget tipsforslaget senest onsdag kl. 23.00 før
kampdagen, eventuelt i form af reserveønske, får man noteret sin reservesignaturs række de
første fem gange (MR). Men signaturen med MR får hverken påført point eller egenscore i den
pågældende uge. Derimod påføres modstanderens score som modscore.
Sjette gang bliver man diskvalificeret fra turneringen, og signaturens score bliver resten af
sæsonen et gennemsnit af de øvrige afgivne rækker i divisionen.
UDMELDTE TIPPERE.
Hvis en tipper udmelder sig eller diskvalificeres i løbet af en sæson, træder reserven i kraft
resten af sæsonen. Nævnte tippere benævnes som U.R. og D.R. Udmeldte/diskvalificerede
tippere nulstilles og kan ikke få point fremover, hvorimod modstanderen får 3, 1 eller 0 point.
TURNERINGENS INDDELING.
Turneringen er inddelt i tre divisioner á 20 tippere. De spiller mod hinanden i en dobbeltturnering (38 runder). Herefter deles hver division op i to halvdele:
Nr. 1 - 10 spiller en gang hver mod hinanden (9 runder) om præmier og oprykning (de 4 bedste
får præmier og rykker op).
Nr. 11 - 20 spiller ligeledes en gang hver mod hinanden (9 runder)
om at undgå nedrykning (de 4 dårligste (nr. 17 - 20) rykker ned).
Til den øverste i nedrykningsgruppen (nr. 11 sammenlagt) er der en gratis signatur i Grand Prix
Turneringen.
Det giver i alt 47 runder. Point og målscore overføres fra grundspil til slutspil.
Efter slutspillet samles de to halvdele atter til én division med 20 tippere.
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Såfremt en tipper har to eller flere signaturer med i samme række, eller der er andre
familierelaterede signaturer med, vil de af konkurrencemæssige hensyn møde hinanden i starten
af turneringen.
Der er 3 ugers sommerferie i juli (uge 27, 28 og 29) samt 2 ugers juleferie (uge 51 og 52).
De 4 dårligste i hver division rykker ud, og erstattes af de 4 bedste i henholdsvis 2., 3. division
og kvalifikationsturneringen.
Ved udmeldelse i forbindelse med årsskiftet rykker et tilsvarende antal tippere op fra den lavere
rangerende division eller fra kvalifikationsturneringen.
Ved eventuelle udmeldelser/diskvalifikationer i løbet af året kan nye tippere overtage de
udmeldte/diskvalificeredes plads senest uge 6, men kun i den nederste division.
Er der ledige pladser i Ligaturneringen, når turneringen går i gang, er det turneringslederen der
beslutter, hvordan de resterende pladser skal forsøges at blive solgt.
Ved et deltagerantal på under 10 tippere i 3. Division, forsøges der at finde tippere til at
”ramme” 10 deltagere, da vi så i stedet kan møde hinanden 4 gange.
UDREGNING AF STILLINGEN.
Stillingen bliver udregnet på følgende måde:
Det først afgørende er pointene. Der gives 3 point for sejr, 1 point for uafgjort og 0 point for
nederlag. Ved pointlighed er egenscoren afgørende. Derefter er målforskellen afgørende. Er den
også ens, afgør de indbyrdes kampe placeringen. Er der stadig lighed, skal der spilles omkamp,
hvis det gælder kampen om præmier, op- eller nedrykning.
Hvis der i den udsendte stilling findes fejl, som turneringslederen har overset ved korrekturen,
skal dette omgående meddeles til turneringslederen eller formanden dog senest 3 uger efter
kampdagene. Ved protest skal man konkret angive hvilken signatur og i hvilken uge, fejlen er
sket.
PRÆMIER.
Der er pengepræmier til henholdsvis
til de 4 bedste i hver division.

1000 kr., 800 kr., 600 kr. og 400 kr. i 1. division,
800 kr., 600 kr., 400 kr. og 200 kr. i 2. division,
600 kr., 400 kr., 200 kr. og 100 kr. i 3. division,
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LUNDS LIGA CUP.
===========
Alle 60 tippere i LIGA TURNERINGEN deltager automatisk i LIGA CUP´en, på tværs af
divisionerne.
I den indledende runde bliver tipperne fordelt efter lodtrækning (der foretages på
generalforsamlingen) med 10 puljer a 6 tippere, to tippere fra hver division i hver pulje. De
spiller alle mod alle (een gang) i alt 5 runder fra uge 30-34. De tre bedste fra hver pulje går
videre.
I mellemrunden er der 5 puljer med 6 tippere i hver. De spiller alle mod alle (een gang) i alt 5
runder fra uge 36-40. De to bedste fra hver pulje går videre.
I semifinalerunden er der to puljer med fem tippere i hver. De spiller alle mod alle (een gang)
i alt 4 runder fra uge 42-46. De to puljevindere mødes i finalen. De to 2`ere i hver pulje
fortsætter til kampen om 3. pladsen.
I finalerunden mødes de to puljevindere i 3 kampe fra uge 48-50, hvor den samlede score fra
de 3 uger er afgørende. På samme vis spiller de to puljetoere mod hinanden i kampen om
3. pladsen.
Der gives 3 point for en vunden kamp og 1 point for uafgjort. Ved ligestilling er det egenscoren,
der er afgørende, derefter modscoren. Ved stadig ligestilling er det egenscoren fra den
foregående runde, der er gældende.
Evt. uforudsete situationer, afgøres af turneringslederen.
Der er pengepræmier til henholdsvis: 500 kr. til nr. 1, 300 kr. til nr. 2 og 200 kr. til nr. 3.
LUNDS LIGA POKAL.
=============
Lunds Liga Pokal er turneringens pokalturnering, hvor alle deltagere i Ligaturneringen deltager
automatisk.
I Pokal'en spiller man mod en modstander, der er fundet ved lodtrækning.
Lodtrækning til første runde foretages på generalforsamlingen. Ud fra 1. rundes lodtrækning kan
man se den videre turneringsafvikling. Vinder af kamp 1 møder vinder af kamp 2, vinder af kamp
3 møder vinder af kamp 4 og så fremdeles. I 2. runde mødes de fire oversiddere fra 1. runde
parvis som henholdsvis kamp 1 og 16.
Der skal ikke afgives nogen speciel række til Liga Pokal’en.
Den af de to modstandere, der har flest rigtige, går videre til næste runde. Ved uafgjort spilles
omkamp indtil en vinder er fundet. Såfremt dette ikke er sket efter 4 uafgjorte omkampe, vinder
tipperen med den højeste aktuelle egenscore i Ligaturneringen. Er den også ens, vinder
"hjemmebanen", dvs. den tipper, der står først.
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TURNERINGSPLAN.
1.runde: uge 15
2.runde: uge 20
3.runde: uge 30

Kvartfinaler (4. runde):
Semifinaler (5. runde):
Kampen om 3.pladsen:
Finalen:

uge
uge
uge
uge

35
40
45
45

PRÆMIER.
Der er pengepræmier til henholdsvis: 500 kr. til nr. 1, 300 kr. til nr. 2 og 200 kr. til nr. 3.

KONTINGENT.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og udgør for Ligaturneringen p.t. 250 kr., som skal
betales senest den 15. januar i året for deltagelsen.
Vundne præmier fra foregående sæson, kan fratrækkes i henhold til præmielisten.
Overholdes betalingsfristen ikke, vil tipperen blive ekskluderet af turneringen.
Alle betalinger til denne turnering sker ved overførsel til konto 9280 1940244834
Kontingentet er udregnet efter budgettet.

KVALIFIKATIONSTURNERINGEN.
=====================
Såfremt der er flere interesserede tippere til turneringen, end der er plads til, bliver der afholdt
en kvalifikationsturnering over 5 uger hvor der kæmpes på enkeltrækken. De 3 bedste kommer
med i Ligaturneringens lavest rangerende division. I tilfælde af samme slutstilling er den med
flest rigtige i sidste uge bedst placeret. Ved fortsat lighed bedste næstsidste uge o.s.v.
Kvalifikationsturneringen afvikles fra uge 42 til uge 46.
Det er gratis at deltage i kvalifikationsturneringen.
Der er fri tilmelding til kvalifikationsturneringen.
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TURNERINGENS FORLØB.
Denne turnering afvikles hvert år og løber over hele året.
Der er ubegrænset tilmelding.
Man bruger sit signaturnavn fra DT eller Ligaen og deltager man med flere signaturer kommer
de ikke i samme pulje.
Der skal til hver spillerunde afgives en enkeltrække.
Der må højst være 10 ens tegn i enkeltrækken.
Tipsforslaget skal være den pågældende turneringsleder i Lunds Tipsforening i hænde senest
onsdag kl. 23.00 før kampdagen. Bemærk at indleveringsfristerne op til højtiderne kan være
ændret. Tips-forslag sendes via E-mail til turneringslederen. Undtagelse herfra kun ifølge aftale
med turneringslederen.
Turneringslederen afleverer sine tips til en anden turneringsleder inden kl. 23.00 onsdag
Protest vedrørende evt. fejl i oversigten, skal indgives til turneringslederen senest lørdag
kl. 14.00 i kampugen. Efter denne tidsfrist vil en protest ikke kunne forventes godkendt.
Den indledende del af turneringen spilles i grupper. Der bliver et antal grupper, hvis
deltagerantal afhænger af tilmeldingen. Såfremt det turneringsmæssigt er muligt, går 6 tippere i
første omgang videre fra hver gruppe. Nr. 1 og 2 er automatisk kvalificeret til 2. del, men
nr. 3-4-5-6 kæmper i to kampe evt. med omkamp, om retten til to yderligere pladser til 2. del.
I de indledende grupper spilles alle mod alle og der gives 3 point for sejr, 1 point for uafgjort og
0 point for nederlag.
UDREGNING AF STILLINGEN
Puljespillet:
Stillingen udregnes efter følgende prioritering:
1. Point, 2. Egenscore, 3. Målforskel, 4. Indbyrdes kamp, 5. Første rigtige tegn i indbyrdes kamp
(prioriteret fra kamp 1 til kamp 13).
Prioritering 4 og 5 (indbyrdes kamp og første rigtige tegn i indbyrdes kamp) træder først i kraft
efter puljespillets sidste runde, hvor det kan få betydning for den enkelte signaturs videre
deltagelse og/eller modstander i 2. runde.
Er der fortsat lighed efter sidste spillerunde i puljespillet, spilles der omkamp mellem de
ligestillede signaturer, idet vinderen findes ud fra følgende prioritering:
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1. Egenscore, 2. Målforskel, 3. Indbyrdes kamp, 4. Første rigtige tegn i omkamp (prioriteret fra
kamp 1 til kamp 13). 5. Lodtrækning.
Til tilfælde af lodtrækning finder denne sted efter anvisning fra turneringslederen.
I tilfælde af et ulige antal deltagere i en given pulje, tæller egenscoren med i den uge, man er
oversidder.
Knockout-kampene (Finale og 3./4. plads-kampe undtaget):
2 signaturer mødes over 2 kampe. Signaturen, med flest rigtige sammenlagt, avancerer til næste
runde.
Ved lighed i egenscoren efter 2 kampe, spilles der omkamp ugen efter. Er der fortsat lighed,
findes vinderen efter reglen om første rigtige tegn i indbyrdes kamp. Der sammenlignes først i
omkampen, herefter i 2. indbyrdes kamp og endeligt i 1. indbyrdes kamp.
Er der stadig ikke fundet en vinder, går man tilbage til slutstillingen i puljespillet for at finde en
vinder, idet man forinden lokaliserer den pulje, de 2 konkrete signaturer er gået videre fra
(hvilket er aktuelt ved deltagelse af flere signaturer). Vinderen findes efter følgende prioritering:
1. Egenscore, 2. Point, 3. Målforskel.
Skulle det (næsten) umulige ske, at der fortsat er lighed, trækkes der lod om videre deltagelse.
Lodtrækning finder sted efter anvisning fra turneringslederen.
Finalen og 3./4. plads-kampen:
Finalen og 3./4. plads-kampen mødes over 2 kampe. Signaturen, med flest rigtige sammenlagt,
vinder finalen / 3./4. plads-kampen.
Ved lighed i egenscoren efter 2 kampe, spilles der omkamp ugen efter. Er der fortsat lighed,
findes vinderen efter reglen om første rigtige tegn i indbyrdes kamp. Der sammenlignes først i
omkampen, herefter i 2. indbyrdes kamp og endeligt i 1. indbyrdes kamp.
Ved fortsat lighed spilles der omkamp hver uge, til en vinder er fundet eller så længe tiden
tillader det (dvs. til og med uge 52), idet man gentager proceduren: ”Er der fortsat lighed, findes
vinderen efter reglen om første rigtige tegn i den konkrete omkamp”.
Skulle det (næsten) umulige ske, at der fortsat er lighed, trækkes der lod om den samlede sejr.
Lodtrækning finder sted efter anvisning fra turneringslederen.
Hvis der i den udsendte stilling findes fejl, som turneringslederen har overset ved korrekturen,
skal dette meddeles straks og lørdag kl. 14.00 i ugen, hvor man har modtaget tipsene.
Ved protest skal man konkret angive, hvor fejlen er sket.
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RESERVESIGNATUR.
Hvis en tipper er forhindret i at afgive tips til en spilleuge, skal dette meddeles turneringslederen
senest onsdag kl. 23.00 før kampdagen.
Når dette er gjort, bliver der i den pågældende uge ved pågældende tipper noteret
"Reservesignatur" (Res.), hvilket betyder, at rækken bliver et gennemsnit af de øvrige indgivne
rækker. Der rundes op og ned efter almindelige afrundingsregler.
Man må maksimalt have reservesignatur i 5 uger i løbet af turneringen. Overskrides dette,
diskvalificeres man. Dispensation herfra skal indhentes af bestyrelsen.
MINIMUM.
Hvis turneringslederen ikke har modtaget tipsforslaget senest onsdag kl. 23.00 før
kampdagen eventuelt i form af reserveønske, får man noteret sin reservesignaturs række de
første fem gange (MR). Men signaturer med MR får hverken påført point eller egenscore i den
pågældende uge. Derimod påføres modstanderens score som modscore.
Sjette gang bliver man diskvalificeret fra turneringen, og signaturen påføres gennemsnittet af de
øvrige indgivne rækker. Der rundes op og ned efter almindelige afrundingsregler.
Ovenstående gælder for turneringens 1. del. Hvis man ikke afleverer tips til 2. del, får man altid
noteret nul rigtige.
UDMELDTE TIPPERE.
Hvis en tipper udmelder sig eller diskvalificeres i løbet af en sæson, træder reserven i kraft
resten af sæsonen. Nævnte tippere benævnes som U.R. og D.R. Udmeldte/diskvalificerede
tippere nulstilles, og kan ikke få point fremover, hvorimod modstanderen får 3, 1 eller 0.
-----ALLE kan deltage i Grand Prix Turneringen med et ubegrænset antal signaturer.
------
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TURNERINGSPLAN.
Turneringsplan afhænger af deltagerantallet og fremsendes med tipsene hurtigst muligt.
DELTAGERGEBYRET.
Deltagergebyret udgør p.t. 75 kr. pr. signatur, som overføres til konto 9280 1940244834
Deltagergebyret skal være indbetalt inden 1. runde ellers er pågældende signatur automatisk
udelukket fra turneringen.
Rabat ved flere signaturer: Der gives rabat ved tilmelding af flere signaturer, under
forudsætning af at man kun modtager én ugentlig kopi for alle de tilmeldte signaturer. Rabatten
bliver større jo flere signaturer man tilmelder:
1 signatur koster
3 signaturer koster
5 signaturer koster
10 signaturer koster

75 kr.
200 kr. (rabat 25 kr.)
250 kr. (rabat 125 kr.)
400 kr. (rabat 350 kr.)

PRÆMIER.
Såfremt der er mindst 160 deltagende signaturer er der pengepræmier på
4.000 kr. til nr. 1,
2.000 kr. til nr. 2,
1.000 kr. til nr. 3,
500 kr. til nr. 4.
Præmierne er beregnet ved et deltagerantal på 160 og kan eventuelt reguleres ved afvigende
deltagerantal, en eventuel regulering meddeles senest med tips til 3. runde.
Præmierne udbetales senest uge 3.
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Lunds TIPS-NYT udkom første gang den 1. februar 1983, og udgiveren var Niels J. Carstens fra
Silkeborg - alias Drossel.
Lunds TIPS-NYT der tidligere udkom 3 gange om året, handler om Lunds Tipsforening, og hvad
der sker i denne. Bladet indeholdt endvidere tipperpræsentation, oplevelser fra den enkelte
tippers rejser til fodbold og lignende.
Lunds TIPS-NYT har ligget i dvale i mange år og er i stedet fulgt op af jævnlige rapporter om de
forskellige turneringer udsendt til foreningens medlemmer via e-mail.
Redaktionen af bladet har været skiftende. Den sidste redaktør var Harry Sørensen - alias
Harry, der dog har taget rapporteringen op igen.

---000---

ÅRSFEST/GENERALFORSAMLING
Der har siden Lunds Tipsforenings start i 1979 været tradition for afholdelse af årsfest næsten
hvert år. I de første mange år blev de afholdt i Aabenraa, hvor foreningen i sin tid blev stiftet.
Derefter har den skiftevis været afholdt mange forskellige steder i landet.
Fra 1986 hvor bestyrelsen blev dannet, blev den afholdt én gang årligt, nemlig den sidste lørdag
i januar måned (med enkelte undtagelser).
Ved årsfesten/generalforsamlingen var der valg af ledere til Lunds Tipsturnering, samt forskellige
forslag til forbedring af turneringen blev drøftet. Endvidere blev der tradionen tro fulgt en
tipskamp i TV´et. Der var spisning og andet kammeratligt samvær for deltagerne. Højdepunktet
var pokal-uddelingen af de ca. 115 pokaler, der var præmierne før i tiden.
Normalt deltagerantal var ca. 20 - 30 medlemmer.
Desværre er traditionen ikke længere fungerende og Årsfesten/Generalforsamlingen afholdes i
stedet som telefonmøde.
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