
Utskrivet 20-11-16  

  

VÄSTRA HARGS IF  
Supporterklubbens tipsliga vecka 05-14 2021 

Inlämnas till din säljare senast tisdagen den 2:a Februari. 

Din insats är 100 kr 
Tippa en enkelrad med 13 matcher, dock max 8 lika tecken.  Raden rättas mot 

stryktipset. För varje rätt match får du en poäng. Flest antal poäng efter 10 veckor vinner 

enligt nedanstående vinstplan.  

 

Vinstplan (efter 10 veckor) 

Vid 350* sålda tips: 

1:a pris 2000 kr 

2:a pris 1000 kr 

3:e pris 800 kr 

4:e pris 600 kr 

5:e pris 400 kr 

6-15:e pris 2000 kr (10x200kr) 

16-43:e pris 2800 kr (28x100kr) 

Sista plats 100 kr 

Veckovinster 6000 kr (10x600kr) 

Summa 15700 kr 

 
 

VHIF tar inget ansvar för eventuella fel 

som tex. en fel inlämnad rad till Stryktipset. 

 

*vid annat antal ändras vinstplanen.  

Din och övrigas rader deltar 

även i Svenska spels stryktips 

under dessa 10 veckor. Vi 

deltar inte i Joker. VHIF 

kommer att lämna in raderna 

under V.Hargs IF. Eventuell 

vinst fördelas enligt följande: 

 

Vinst över 15.000 kr 

50% till tipparen av raden 

30% delas av övriga deltagare 

20% till V.Hargs IF 

 

Vinst under 15.000 kr 

60% till tipparen av raden 

40% till V.Hargs IF 

 

Fyll i din rad så du 

kommer ihåg den! 
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Dessutom spelar du varje vecka om en ”veckovinst” på 600 kr, som kommer att delas om 

det blir flera som har samma antal rätt. 

Veckovinst: 600 kr delas lika mellan de som har flest antal rätt varje vecka. 

Slutvinst: Vid lika antal rätt vinner den som har flest antal rätt inprickade X och 2or 

Sista priset: Vid lika lite antal rätt kommer den sist som har minst inprickade X och 2:or. 

 

Resultat efter varje vecka kan du hitta på Internet www.onnebolan.se 

i Önnebo lanthandel, eller hos din säljare. 

 
Ansvariga: Staffan Nordlund  (0709-701222), Birger Carlborg.  

Arr. Supporterklubben 
 

Den här delen lämnas in till din säljare senast tisdagen den 2:a Februari . 

 
Namn: ____________________________  

 

Adress: ___________________________   

             

              ___________________________  

 

Telefon:  __________________________  

 

Säljare:  
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Jag vill använda samma rad 

som förra omgången. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onnebolan.se/

