
 
 
 
 

EM-TIPSET  FRANKRIKE 2016! 
 

 
 

 
Var med och delta i en intressant och rolig tävling. Tävlingen går ut på att du ska skriva ner 
resultaten på alla gruppspelsmatcher, vem som vinner skytteligan, vilka två lag som går till final 
samt vilket lag som slutar som segrare i finalen.  
Du ska sist fylla i antalet mål som du tror kommer göras totalt under alla gruppspelsmatcher. 
(Fungerar som avgörande om det är flera som har samma poäng) 
 
Fördelningen av vinster är följande: 
Vinnaren av får 25 %, tvåan får 15 %, trean får 10 % och resterande 50% av pengarna går till 
Böda/Högby. Så även om du inte vinner så är du med och stödjer Böda/Högby Fotboll. 
 
Priset för denna tävling är: 100 :-  
Du kan tävla själv eller tillsammans med någon.  
Fyll i talongen och lämna pengarna till en spelare eller ledare i laget. 
 
Uppdatering kommer att ske löpande efter varje match på en hemsida(Länk kommer att finnas 
från Böda/Högbys hemsida) samt uppdatering kommer att ske i Böda/Högby Fotbolls 
facebookgrupp dagligen.  
På hemsidan kommer du att kunna se blandannat följande: 

 Alla inlämnade tips 

 Aktuell totalställning 

 Se varje inlämnad tipslapp 

 Kolla upp varje enskild match och se vilka som prickat in just rätt resultat på den matchen 
 
Ska du nu följa EM nu i Sommar så är det ju klart att du ska vara med. 
 
Så om just du inte vinner hela tävlingen nu så gör det till en tävling mellan dig och din kompis 
eller kanske mellan några i familjen.  
 
Jag vill ändå nu passa på och tacka  
dig på förhand för just ditt deltagande  
och önskar dig ett varmt  
LYCKA TILL!  
 
Vid eventuella oklarheter eller frågor får du gärna kontakta: 
Oskar Karlsson – 070-9455012 
 
Sista inlämningsdag är den 8 JUNI! 
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Utslagsfråga för att avgöra placering vid samma tot.poäng (se regler nedan): 

Totalt antal mål i ALLA (36 st) gruppspelsmatcher: 
 
Öka temperaturen framför TV:n. Var med och tippa resultaten i några av gruppspelsmatcherna samt gissa 
vem som blir EUROPAMÄSTARE i Fotbolls-EM 2016. 
- Tipset kostar 100 kr/kupong. 
- Match med rätt tippat resultat ger 5 poäng. 
- Match med fel resultat men med rätt tipstecken ger 3 poäng. T.ex. om du tippar 0-0 i en match som slutar 1-1. 
- Rätt tippad skyttekung ger 15 poäng 
- För varje rätt tippad finalist ger 10 poäng  
- Rätt tippad världsmästare ger 10 poäng. 
- Om flera tippare hamnar på samma totalpoäng avgörs placeringen enligt följande: 

1. Rätt tippad världsmästare. 
2. Bäst gissning på utslagsfråga: Hur många mål görs totalt i EM:s alla gruppspelsmatcher, gissning över/under är lika mycket 

värd. 
3. Flest antal rätt tippade resultat. 
4. Flest antal rätt tippade kryss (oavsett resultat). 
5. Flest antal rätt tippade tvåor (oavsett resultat). 
6. Flest antal rätt tippade ettor (oavsett resultat). 
7. Lottning. 

 

 

Ta en egen kopia, lämna in original!                   Sista inlämningsdag: 8 JUNI! 

Namn:  

Tele/Mobil:                                                     

 

Kategori Land eller spelare 

Skyttekung:  

Finalister: - 

Europamästare:  


