
Vinst
Spel 1-5 1 rad 400:-

" 2 rader 600:-
" 3 rader 1 000:-

Spel 6 1 rad 600:-
" 2 rader 1 000:-
" 3 rader 2 000:-

Pris Vinst
"Riffaren" 20:- 1 000:-/rad

PAUS

Pris Vinst
"Ringbingo" 20:-

Vinst
Spel 7-9 1 rad 400:-

" 2 rader 600:-
" 3 rader 1 000:-

Pris Vinst
"RIF100" 20:-

Spel 10 1 rad 600:-
" 2 rader 1 500:-
" 3 rader 3 000:- Ersätts av Jackpotvinsten vid bingo inom rätt antal drag.

Jackpot 3 rader 30 000:-
(spel 10)

ökas med ett för varje omgång jackpoten ej spelas ut)

En spelbricka med fem rader, spelas direkt efter pausen.

inom 40 drag. Antalet drag som ger möjlighet till Jackpot 

Radernas värde meddelas strax innan spelet startar.

Vinstsumman är beroende av brickförsäljningen den aktuella kvällen. 
50% av insatssumman avsätts till vinster. Vinstsumman delas upp i

Det dras ytterligare ett turnummer för varje vecka som vinsten ej går ut.

100% av insatssumman i detta spel, upp till 10 000:-, utbetalas som 

vinster. Vinstfördelning; 1 rad = 20%, 2 rader = 30%, 3 rader = 50%.

Bil-Bingo, Skarsjöplanen i Rimbo

Bingoblock  innehållande 10 spelbrickor kostar   50:-/st

I spel nr.10 utfaller Jackpot om bingo tre rader inträffar 

 Spel och vinstplan åren 2018-2020, (spelas maj-sept.)
 Arrangör: Rimbo Idrottsförening

Enkelbricka med tre rader, spelas före pausen, med en fast vinstsumma 
á 1000:-/rad. Den som får bingo med ett turnummer vinner även 10 st.
Sverigelotter. Vi drar tre turnummer före spelet och den som får bingo
med hjälp av något av dessa nummer vinner Sverigelotter. 

fem lika delar. Vinsterna spelas ut på 1, 2, 3, 4 och 5 rader.

Om den totala insatsen överstiger 10 000:- tillfaller den överskjutande 
summan arrangören.

Vinsten delas om det är flera som får bingo. 
Går vinsten inte ut läggs lotterna i en pott till nästa speltillfälle osv.
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