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Miljonklubben – regler 

Inledning 

När ett gäng spelar tillsammans regelbundet hos Svenskaspel så finns det två upplägg. 

1. Det finns en turordning där varje deltagare skickar sin insats på 100 kronor till den som står på tur att spela. 

2. Det finns en turordning där varje deltagare spelar var åttonde vecka för 800 kronor. 

Miljonklubben som startade den 20 mars 2008 och har sedan dess valt att använda alternativ 2. Det är för mycket 

administration för att alternativ 1 skall fungera. Vi är 8 deltagare. 

Regler 

1§. Alla deltagare följer en framtagen turordningslista för aktuellt år. 

2§. Huvudspelet är Svenskaspel och Stryktipset och ATG går även bra till exempel Oddset (Lången). 

3§. Deltagaren aviserar sina spel via distributionslistan miljonklubben@doland.nu.  

4§. Efter avslutade spel så skall spelen redovisas via distributionslistan och det skall ske senast måndagskväll. Viktigt 

att redovisa per spel och insatsen. 

 
 

5§. Bommar en deltagare sin tur så finns det två alternativ att komma i kapp. 

1. Tippar nästkommande helg. 

2. Tippa dubbelt till nästa tillfälle enligt turordningslistan. 

Oavsett alternativ så skall de övriga deltagarna för kännedom om valet. 

 

Det kan bommas av olika skäl till exempel tidsbrist. Ta alltid för vana att försöka hitta en deltagare som du kan 

byta tillfälle med. Den som bommar hamnar i den berömda Bomlistan. 

 

6§. Utträde ur Miljonklubben kan bara ske när alla deltagare har spelat lika många veckor. 

 

7§. Avslut av en pågående pott sker vid två tillfällen per år. 

Måndag - 2023-07-03 - vecka 26 - Vi tar semesteruppehåll vecka 27–34. 

Måndag - 2023-12-25 - vecka 51 - Julveckan. 

 

Avslut av en Pott kan även ske om alla deltagare är överens om det eller om det sker ett utträde eller en 

nytillkommen deltagare. 

 

8§. De uppdaterade reglerna börja gälla omgående dvs. från tisdagen den 4 april 2023 kl. 18:00. 

 

Vi finns på https://miljonklubben.doland.nu. Vi finns även på Facebook men alla har inte FB. 
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