
- Tipsveteran blev bäst i Sverige

Lag Heman Hunters från Sundsvall vann Tips-SM 2015
Tips-SM avgjordes på Friends Arena när 26 av Sveriges bästa Stryktippare gjorde upp om mästartitlar och prispengar. Bäst i
lagtävlingen blev Heman Hunters från Sundsvall och svensk mästare individuellt blev Stryktipsveteranen Per Johansson, 59 år,
från Alingsås.

– Detta var omtumlande! Jag hade inte förväntat mig att vinna. Jag har deltagit i Tips-SM under alla 19 år och vet hur svårt det är. I år gick det
hela vägen. Vilken otrolig känsla, säger Sveriges bästa tippare Per Johansson. 

– Det här känns hur bra som helst. Tre omgångar in i SM gick allt åt skogen. Men vi skärpte oss och i sista omgången klättrade vi från plats
150 till 9 och säkrade finalplatsen. Nu ska vi hem och fira! berättar lagkaptenen för Heman Hunters Joakim Axelson

I årets Tips-SM, som blev det 19:e i raden, tävlade 82 666 tippare och 3 379 lag. Det är den bästa siffran sedan rekordåret 2002. Under
fredagen samlades de 13 lag och 13 individuella tippare som under sex stryktipsomgångar samlat på sig flest poäng för att i en
kunskapstävling göra upp om mästartitlar och prispengar. Att vinna Tips-SM innebär 250 000 kronor och en resa till premiären av Premier
League.

Vinnarna

Lag Heman Hunters är arbetskompisar från Sundsvall och består av lagkaptenen Joakim Axelson, Patrik Lundberg, Niklas Fahlman, Niklas
Edin och Mikael Törmö. Till finalen kom de som nionde bästa laget.

Vinnaren i den individuella klassen blev Per Johansson från Alingsås, som spelat Stryktipset i över 40 år och deltagit i samtliga Tips-SM. Till
finalen kom han som fjärde bästa tipparen.

Resultat Tips-SM 2015

Lag                                                                                 Individuell

1 Heman Hunters Sundsvall 1 Per Johansson Alingsås

2 Dobbelgänget Pajala 2 Tommy Blomberg Tullinge

3 Ducktales Brunflo 3 Sonnie Knutsson Uppsala

4 Varberg Finest Varberg 4 Hans Bornfalk Hägersten

5 Tipshajarna Stockholm 5 Jonas Friman Lidingö

Om Stryktipset

Med en miljardomsättning och över 3,5 miljoner vinnande rader förra året varav 12 600 rader hade 13 rätt, är Stryktipset med sin 80-åriga
historia Sveriges populäraste sportspel. Det nya året fick även en smakstart när omsättning och jackpot slog historiskt rekord redan i femte
omgången.

Mer information om priserna och tävlingsregler vänligen se www.svenskaspel.se/tipssm.

För mer information vänligen kontakta Johan Svensson på Svenska Spel, mobil 070-087 45 40

Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag och ägs av svenska staten där hela vinsten går tillbaka till samhället. Bolagets uppdrag är att erbjuda roliga spel
kombinerat med ett starkt socialt ansvarstagande. Visionen är att spel ska vara till glädje för alla. Bolaget erbjuder sport- och turspel via ombud, i mobilen och på
www.svenskaspel.se, samt spel på värdeautomater (Vegas). I koncernen ingår också Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. I sortimentet
återfinns flera kända varumärken, bland andra Triss, Lotto, Oddset och Stryktipset. Cirka 75 procent av den vuxna befolkningen spelar någon gång under året på
något av bolagets spel och varje år betalar Svenska Spel ut vinster till ett värde av cirka 12 miljarder kronor. Svenska Spel är en av landets största idrottssponsorer
med ett engagemang för både elitsatsningar, talangutveckling och en stark breddidrott.

I Svenska Spels medierum http://media.svenskaspel.se hittar du nyheter, pressmeddelanden, bilder och kontaktuppgifter.


