
November 2019

Vil du ha chans at vinna mycket pengar?
Hej!
Det är större chans att vinna om vi tippar tillsammans.
På EuroJackpot så fnns det chans till riktigt stora vinster.
Anledningen är att fera länder deltar i detta spel.
Dragning sker fredagar efter kl 19:00.

Detta är en förfrågan om du vill deltaga i vår spelgrupp
Svara inte JA om du inte säkert vill delta, tack.
Om du redan nu inte vill delta så maila snarast till ludvigjansson@bredband.net och tacka NEJ,
så någon annan kan få din plats, tack.

Vårt lag heter ”Storvinnare”
Laget  spelar samma rader under 10 veckor. Antalet spelrader är lika många som antalet spelare.
Det vi tillsammans vinner delas lika. Planerad start för spel är fredagen den 29 november.
Kostnaden är 250:-. Nu söker vi fer spelare som vill vara med så laget har större chans att vinna.

Grundregel
Dom första 14 som svarat JA och betalat avgift kommer att få delta.

DEADLINES
Först till kvarn... = Svara JA, att du vill delta till ludvigjansson@bredband.net

Förutom JA anger du vilken mailadress du vill ha betal-länk skickad till.
(senast 2 dagar efter mail-JA skickas betallänk).

18/11 = Om inget svar inkommit senast denna dag, ges platsen till någon annan.

22/11 = Om avgift ej inkommit senast denna dag, ges platsen till någon annan.

29/11 = Lagets spel startar.

Om avgiften kommer försent återbetalas avgift och platsen ges till någon annan.

Om fer än 14 st anmäler sig
Det kommer då fnnas en reservlista med spelare som kommer få inbjudan om någon mister sin 
plats/hoppar av innan lagledaren har satsat lagets pengar. Även här gäller vem som anmält sig först.

Spelet kommer ske på Svenska Spel som ”Spela tillsammans”,
vilket betyder att ingen i gruppen kan ta ut mer pengar från lagets konto än sina egen andel,
som inte redan är satsade på spel.

Bjuda in andra
Vi vill bli fer i gruppen så det är OK att du ger detta till någon du känner.
Du kan också tacka NEJ till detta men att du vill ha en inbjudan vid nästa 10-veckors spel.

https://www.svenskaspel.se/eurojackpot/vinnare
https://www.svenskaspel.se/spela-tillsammans/info?flik=overblick
mailto:ludvigjansson@bredband.net
mailto:ludvigjansson@bredband.net


Så här går det till om du svarar JA på detta mail

1. Du svarar JA på angiven mailadress att du vill delta i gruppen.
2. Om du blir en av dom första 14 anmälda kommer nedan hända;
3. Först behöver du bli medlem på Svenska Spel. Då får du ett eget spelkonto.
4. Sätt in 250:- på ditt spelkonto.
5. Du får ett mail med betallänk som lagledaren skickar ut.

Mailet innehåller länk att klicka på för att betala 250:- till laget.
6. Pengarna kommer dras från ditt spelkonto till lagets spelkonto.
7. Lagledaren kontrollerar så att alla betalat rätt summa i rätt tid.
8. Lagledaren tippar slumpvist rader under 10 veckor.
9. Alla raders vinst fördelas lika bland alla spelare.
10. Du kan när som helst logga in på Svenska Spel

och se lagets konto, deltagare, rätta spel, ta ut din vinstandel.
11. Du kan logga in via en dator eller Svenska Spels app.
12. När laget får en vinst kommer Svenska Spel automatiskt

betala ut vinst till lagets konto.
13. Efter 10 veckor kommer ditt medlemskap avslutas och din vinstandel betalas ut.
14. Ingen kan fuska genom att sno någon annan spelares andel.
15. Du kan när som helst från ditt spelkonto föra över pengar till ditt bankkonto.
16. Efter dom 10 veckorna får du frågan om du vara med på ytterligare 10 veckors spel.

- Vad skule du göra om du vann 1 miljon eler mer?
- Hoppas du vil vara med!

Med vänlig hälsning

Lagledare Ludde 
(Tel 073-040 31 58)
ludvigjansson@bredband.net
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