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Formand/ Kasser/ Turneringsleder 
Torben Christensen (Gambler) 

Grønningen 10, 2. th. 

7700 Thisted 

Mobil: 20655074 

E-mail: stjernetips@hotmail.com 

Hjemmeside: www.stjernetips.dk 

Medlemsliste 

Navn                           Signaturer 

Torben Christensen       Gambler   

Berith Christensen Beate  

Ejner Bloch                       Bloch 

Christian John Duch           Havørnen  

Johnny Kristensen             Joebo 

Pernille Bloch                     Blochton 

Leo Grønkjær                    Grønkjær 

Henrik Lind                      Sunderland 

Bendt Busk Pedersen         BBP 

Steven Ryall                    QPR 

Ejvind Ancher                  Ancher 

Søren Madsen                   FC Frydenlund 
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Medlemsliste fortsat 

Morten Overgaard            Coach Overgaard 

Steen Castrup                 Bigguy 

Preben Visgaard              OBforever 

Anja Alsing Anja 

Nils Danhøj                     Garfield 

Niels O. Hansen              Fox 

Peter Ymer Nielsen         Ymer T.G. 

Erik Vinding                    Vinding 

John Geary                     Tynde 

Alexander Nielsen            Polo 

Louise Venderby              Smilla 

Villy Thomsen                 Viptip 

Jørn Vølund                    Vølle 

Jan Steinlein Diamondwind 

Jens Østergaard Petersen Røde 

John Alsing Møller JMØ 

Dennis Andersen Baggies 

Peter Rønning Gaetenvind 

Tommy Samberg Dahl The Duke 

Bruno Sørensen Lucky 

Rasmus Rasmussen Kakkelovn 
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Formålet med foreningen 

§ 1 Foreningens navn er STJERNETIPS, og foreningens hjemsted er den til enhver tid 
værende formands adresse. 

§ 2      Foreningens formål er at afholde tipsturneringer og konkurrencer kreeret af formanden og 
forslag fra foreningens medlemmer. Nye forslag til ændring af den nuværende turnering 
eller forslag til nye turneringer skal sendes til turneringslederen senest i marts måned om 
foråret og senest i oktober måned om efteråret. Forslag om oprettelse af spilleklubber, hvor 
vi spiller for alvor kan stilles hele året. 

 
§ 3      Enhver kan frit tilmelde sig foreningens turneringer. 
 
§ 4 Enhver, der deltager i en foreningens turneringer Stjernetips, Stjerneliga eller Pokal, er 

medlem af FORENINGEN STJERNETIPS.  
 
§ 5  Deltagerne skal inden hver sæson som løber over henholdsvis forår og efterår meddele 

hvilke turneringer de er med i. Hvis deltagerne ikke svarer, går jeg ud fra, at de er med som 
i den igangværende turnering. Der vil blive sendt mail ud med påmindelse om dette med 
angivelse af seneste svar dato. 

 
§ 6  Kontingentet blev i sin tid fastsat af turneringslederen og evt. ændringer fastsættes via    

afstemning mellem foreningens medlemmer. 

Regler for Stjernetips 
§ 7        Hvordan gør jeg? 
§ 7.1 Tips 10 ud af de 20 kampe på den kupon jeg sender ud i starten af ugen. Kuponen kan også 

downloades fra foreningens/turneringens hjemmeside: www.stjernetips.dk  
§ 7.2 Du skal tippe mindst en kamp fra hver liga. 
§ 7.2.1   Hvis en deltager ikke opfylder denne regel, får han/hun det laveste odds i den                         
 pågældende liga, eller hvis han/hun har spillet reserve i denne liga, får han/hun kampen  
              med laveste reserve nummer. Den nye reserve bliver kampen med laveste odds. 
§ 7.3 Der skal også tippes 4 reservekampe i prioritetsrækkefølge R1, R2, R3 og R4. 
 
§ 8  Prisen for at deltage 
§ 8.1 Det koster 150 kr. at deltage uanset hvilken division du med i + gebyr se § 31.2. 
§ 8.2 Beløbet skal være indbetalt på turneringens konto i Jyske Bank (7822 1075506) inden 

starten af sæsonen, det samme gælder indbetaling til de øvrige turneringer. Der kan gives 
udsættelse af betalingen i en kortere periode. Kredittid afgøres af formanden. 

§ 8.3 I Stjernetips kan man deltage med lige så mange signaturer man måtte ønske, men man kan 
ikke have 2 signaturer i samme division. 

 
§ 9  Hvordan udregnes resultatet? 
§ 9.1 Vinder af en kamp er den der får flest oddspoint (antal rigtige kampe * summen af oddsene 

for de rigtige kampe) 
§ 9.2 En sejr giver 3 matchpoint, uafgjort 1 matchpoint og nederlag 0 matchpoint. 
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Regler for Stjernetips fortsat 
§ 9.3  Placering når sæsonen er slut afgøres af antal matchpoint, hvis 2 eller flere står lige afgøres 

det af antallet af oddspoint i hele sæsonen, hvis 2 eller flere også står lige her er det 
indbyrdes kampe, hvis de også står lige her deler de gevinsten. 

§ 10  Præmier 
§ 10.1 I alle rækker er der præmier til de 3 bedste samt til den der får flest kampe rigtige i hver 

division. 
§ 10.2 Der er også præmier til de 3 deltagere som får de 3 bedste runder i sæsonen. 
§ 11       Op-/ nedrykning 
§ 11.1    I Superligaen rykker de 3 nederste ud. 

§ 11.2    I 1. Division rykker nr. 1 op sammen med den bedste 2’er og de nederste 3 rykker ud. 

§ 11.3    I 2. Division rykker nr. 1 og 2 op nr. 8 i 2. divisionerne rykker ned, hvis der er en 3.    

              Division. Der er ingen nedrykning fra laveste division 

§ 11.4    I 3. Division rykker nr. 1, 2 og 3 op. 

§ 12 Udfyldning af kupon 
§ 12.1 Eksempel på en korrekt udfyldt kupon 

 

Stjernetips            

          Odds   Dine   

nr. Hjemmehold   Udehold 1 X 2 Tips Resultat 

1 ARSENAL - TOTTENHAM (0-1) 2,10 3,70 2,65 R4 1   

2 PORTSMOUTH - ASTON VILLA 2,20 3,15 3,05 X   

3 WIGAN - LIVERPOOL 3,50 3,15 2,00     

4 MIDDLESBROUGH - MAN. UNITED 4,40 3,30 1,75 2   

5 BIRMINGHAM - PLYMOUTH (0-1) 2,10 3,70 2,65 X   

6 IPSWICH - BURNLEY 2,30 3,15 2,85 1   

7 SUNDERLAND - NORWICH 1,60 3,65 6,30 R3 1   

8 WEST BROMWICH - DERBY 1,80 3,00 4,75     

9 BAYERN MÜNCHEN - GLADBACH (0-1) 1,60 4,20 4,40 1   

10 BOCHUM - HSV 2,55 3,15 2,55 2   

11 WERDER BREMEN - HERTHA BERLIN 1,55 3,50 5,90 R2 1   

12 NÜRNBERG - SCHALKE 04 3,10 3,00 2,25     

13 BETIS - ATLETICO MADRID 2,50 3,20 2,55     

14 ESPANYOL - SEVILLA 2,85 3,15 2,30 2   

15 LEVANTE - FC BARCELONA (1-0) 3,05 3,80 1,85 X   

16 HUELVA - VALENCIA 3,60 3,35 1,90     

17 INTER - SIENA (0-1) 1,50 4,10 4,55 X   

18 ROMA - ATALANTA (0-1) 2,10 3,70 2,65     

19 CAGLIARI - MILAN 5,35 2,90 1,75 2   

20 FIORENTINA - LAZIO 1,80 3,00 4,75 R1 1   
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Regler for Stjernetips fortsat 

§ 13       Manglende aflevering, for sent afleveret og/eller forkert udfyldt kupon 

§ 13.1    Hvis en deltager i en uge ikke afleverer, vil han/hun få et gennemsnit af hvad de andre i  
divisionen/puljen scorer. I dette gennemsnit indregnes hans modstanders point ikke. Det er dette 
snit hans modstander spiller imod, det bliver altså ligesom at spille med Mr. Snit. 

§ 13.2    Hvis ikke der er tippet mindst 1 kamp fra hvert land fjernes den kamp der giver det laveste 
odds og erstattes med den kamp fra det land der mangler, der giver det laveste odds eller, hvis der er 
tippet kampe blandt reserve kampene fra det land, der mangler, så bliver den erstattet med den, der 
står først blandt disse reservekampe. Den kamp der fjernes bliver flyttet ned som 1. reserve kamp. 

§ 13.3    Hvis en deltagere har spillet for få kampe bruges reserverne i rækkefølge, som ny reserve 
bruges den kamp af dem som der ikke er spillet som giver det laveste odds, denne kamp bliver 4. 
reserve. 

§ 13.4    Hvis en deltager har spillet på for mange kampe fjernes den med det laveste odds under 
hensyntagen til reglen om, at der skal spilles på mindst en kamp fra hver liga. 

§ 13.5    Odds på kampene hentes hos bookmakere eller også laver jeg dem selv. 

§ 13.6    Ved for sen aflevering afgør turneringslederen om tipsene gælder, der tages her specielt 
hensyn til grunden for den sene aflevering, men sen aflevering af tips kan aldrig godkendes efter 
kl.13. 

§ 14 Hvad sker der efter man har afleveret? 
§ 14.1 Når tips afleveres sender turneringslederen en kvittering for modtagelse af disse, det er 

først når deltagerne modtager denne at tips er afleveret. 
 
§ 15 Hvad sker der når alle har afleveret? 
§ 15.1 Kl. ca. 12.00 om lørdag udsendes tips så alle kan se hvad alle har tipset, det er disse tips 

som gælder, hvis en deltager mener der er fejl i disse tips, skal deltageren underrette 
turneringslederen om dette inden kl.13 lørdag. Herefter kan tips ikke ændres 

§ 15.2 Under ingen omstændigheder accepteres tips efter kl.12. Se dog § 13.6.  
 
§ 16  Andet 
§ 16.1 Afleveres der pr. sms kan der kun spilles en opstilling pr. sms. 
§ 16.2 Påmindelser om at man skal huske at aflevere vil blive udsendt fredag aften til alle 

deltagere altså også dem der har afleveret, det er nemmere for mig at sende til alle i stedet 
for at jeg skal bruge en del tid på kun at finde dem der mangler at aflevere, desuden vil der 
blive sendt en påmindelse ved 10-tiden om lørdagen til dem der ikke har afleveret, dette vil 
blive gjort både pr. mail og sms til dem, hvor jeg har et mobilnummer.  Der vil kun blive 
sendt disse 2 påmindelser fremover. 

 
§ 17 Tvivls spørgsmål 
§ 17.1 Alle tvivls spørgsmål afgøres af turneringslederen  

 
§ 18 Hvis det ikke går op med 8 deltagere i en division 
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§ 18.1 Hvis ikke divisioner bliver fyldt op deltager Mr. Snit. Mr. Snits point pr. runde er 

gennemsnittet af, hvad de 6 deltagere som ikke spiller mod Mr. Snit får, dvs. at den 
deltager der skal spille mod Mr. Snit spiller mod gennemsnittet af de øvrige 6 deltagere i 
den enkelte division. Mr. Snit kan hverken rykke op eller ned. 

 
 
Regler for pokalturneringen 
 
§ 19  Regler 
§ 19.1 Pokalturneringen spilles efter samme regler som Stjernetips 
 
§ 20 Pris for at deltage 
§ 20.1 Det koster 50 kr. pr. signatur at deltage i pokalen + evt. gebyr, hvis man ikke allerede har 

betalt dette, fordi man er med i Stjernetips se § 31.2 
§ 20.2 I pokalen kan man deltage med lige så mange signaturer man ønsker, hvis man har flere 

signaturer kan disse aldrig mødes før semifinalen, hvis man har mere end 4 kan det 
selvfølgelig ske.  

 
§ 21  Turneringsafvikling 
§ 21.1  Der spilles i puljer med 5 eller 6 i hver, alle puljer er enten med 5 eller 6. 
§ 21.2 Der spilles alle mod alle en gang. 
§ 21.3 Vinderne i puljerne går direkte videre til 1/8 finalerne 
§ 21.3 De bedste 2’ere fra de puljerne kommer også med i 1/8 finalerne 
§ 21.4 Fra og med 1/8 finalerne spilles knald eller fald over 2 kampe, vinderen af kampene er den 

der får flest oddspoint i de 2 kampe. 
 
§ 22 Andet 
§ 22.1 Alle andre regler er som under Stjernetips  

 

Regler for Stjerneligaen 
 
§ 23  Hvordan gør jeg? 
§ 23.1 Tips 10 ud af de 20 kampe på den kupon jeg sender ud i starten af ugen. Kuponen kan også 

downloades fra foreningens/turneringens hjemmeside: www.stjernetips.dk  
§ 23.2 Der er frit valg blandt de 20 kampe. 
§ 23.3 Du skal også tippe 4 reservekampe. 
 
§ 24 Prisen for at deltage 
§ 24. 1 Prisen for at deltage er 150 kr. uanset hvilken division du er med i + gebyr hvis man ikke 

allerede har betalt dette, fordi man er med i Stjernetips se også § 31.2   
§ 24.2 I Stjerneligaen kan man kun deltage med 1 signatur. 
 
§ 25 Hvordan udregnes resultatet? 
§ 25.1 Vinderen af en kamp er den der har flest rigtige kampe. 
§ 25.2 En sejr giver 3 point, uafgjort 1 point og nederlag 0 point. 
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Regler for Stjerneligaen fortsat 
 
§ 26 Udregning af stillingen 
§ 26.1 Placering når sæsonen er slut afgøres af antal point, hvis 2 eller flere står lige afgøres det af 

antallet af kampe i hele sæsonen, hvis 2 eller flere også står lige her er det indbyrdes 
kampe, hvis de også står lige her deler de gevinsten. 

 
§ 27 Manglende aflevering, for sent afleveret og/eller forkert udfyldt kupon 
§ 27.1 Hvis en deltager i en uge ikke afleverer, får han/hun de 10 kampe der giver det laveste 

odds. 
 
§ 27.2 Hvis en deltagere har spillet for få kampe bruges reserverne i rækkefølge, som ny reserve 

bruges den kamp af dem som der ikke er spillet som giver det laveste odds, denne kamp 
bliver 4. reserve.  

§ 27.3  Hvis der spillet på for mange kampe fjernes den kamp der giver det laveste odds. 
 
§ 28 Op-/ og nedrykning 
§ 28.1 Nr. 1 og 2 i de lavere divisioner rykker op. 
§ 28.2  Nr. 7 og 8 rykker ned. 
 
§ 29 Præmier 
§ 29. 1 Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 i de enkelte ligaer. 
 
§ 30 Andet 
§ 30.1 Alle andre regler er som ved Stjernetips 

 

Regler for Liga Pokalen 

§ 31       Regler 

§ 31.1    Liga Pokalen spilles efter Stjerneliga regler. 

§ 31.2    Der spilles 5 indledende runder, hvorfra de 8 bedste går videre til kvartfinalerne 

§ 31.3    Fra kvartfinaler og frem efter spilles knock out kampe over 2 runder 

§ 31.4    Hvis en kamp i knock out fasen ender uafgjort, går den som klarede sig bedst i de  

              indledende runder videre, hvis de stadig står lige, er der omkamp ugen efter. Hvis 

              der stadig ingen afgørelse er, vil der blive foretaget lodtrækning    

§ 31.5    Pris 50 kr. 

§ 32       Præmier 

§ 32.1    Der er præmier til nr. 1, 2, 3 og 4 
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Regler for Stjerneodds  
§ 33 Hvor dan gør jeg  

§ 33.1 Reglerne er de samme som for Stjernetips og pokal med følgende tilføjelser.  

§ 33.2 Der spilles alle mod alle eventuel senere i divisioner.  

§ 33.3 Antal rigtige kampe betyder ikke noget, da odds for de rigtige kampe lægges sammen, for at 
finde rundens oddspoint.  

§ 33.4 De 6 bedste i hver uge får matchpoint efter følgende skala: 10, 8, 5, 3, 2 og 1 til de 6               
bedste, hvis 2 står lige får de samme matchpoint. F.eks. hvis nr. 1 i ugen får 20 oddspoint og de 
næste 2 får 17 point og den fjerde får 13, så får nr. 1 10 matchpoint de næste 2 får 8 matchpoint og 
nr. 4 får 3 matchpoint.     

§ 33.5 Vinderen er den som har fleste matchpoint, når sæsonen er slut, står 2 eller flere lige afgøres 
det ved flest oddspoint, står de også her lige deler de præmien.  

§ 34 Priser og Præmier 

§ 34.1 Pris 100 kr.  

§ 34.2 Der er præmier til de 4 første, hvis turneringen senere deles op i divisioner er der præmier        
til de 3 første.         

Generelt for både Stjernetips og Stjerneliga  
§ 35 Gældende for både Stjernetips og Stjerneliga  

§ 35.1 Fra og med efterårssæsonen 2022 er der et gebyr på 20 kr. pr. deltager uanset hvor mange 
turneringer man er med i.  

§ 35.2 Sidste frist for svar angående deltagelse i den kommende sæson er lørdagen 4 uger før sidste 
runde i den igangværende sæson.  

§ 35.3 Sidste frist for at nye kan tilmelde sig er fredagen før en eventuel kvalifikation starter.  

§ 35.4 Nye kan melde sig til senere, hvis der ikke er fyldt op, her er det efter først til mølle 
princippet.  

§ 36   Hvis der blive indgivet protest i en kamp, gælder resultatet af kampen, hvis Danske Spil 
godkender det. 

Særlige regler hvis en sæson ikke kan gennemføres 
§ 37    Særlige regler hvis en turnering ikke kan gennemføres 

§ 37.1 Hvis mere end halvdelen af en sæson i Stjernetips, Stjerneliga og Stjerneodds er spilles 
udbetales gevinsten efter stillingen på det pågældende tidspunkt op- og nedrykning aflyses i den 
pågældende sæson.  

§ 37.2 Hvis vi ikke er nået halvvejs tilbagebetales indskuddet. 

§ 38    I pokalturneringerne tilbage betales indskuddet hvis puljerne eller de indledende runder ikke 
er færdigspillet, hvis vi er nået til knockout runderne, deles gevinsten ligeligt mellem de 
tilbageværende.     


