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Spelmeny
HALMSTAD

STORBINGO

Välkommen till Fortuna Bingo!
Vi erbjuder dig fartfyllda spel i en avkopplande miljö.
Hos oss får du en trevlig och spännande stund.
Med vänliga hälsningar,
Medarbetarna Fortuna Bingo
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SPELREGLER (utdrag)
Det är upp till varje gäst att informera sig om våra spelregler innan spelet påbörjas.
Om spelreglerna inte följs har våra bingovärdar rätt att förklara bingon ogiltig, inga vinster betalas ut.
Bingobrickan kan endast användas till det bingospel den köps till, brickan kan inte sparas.
Markering på pappersbricka görs med ett X eller ett O
Väljer du att spela med en bingomarkerare, täcker du automatiskt hela numret.
Bingobrickan är ogiltig om streckkoden ej kan avläsas.
Bingoraderna får endast tillgodoräknas om de är inom samma delbricka. Raderna spelas i turordning.
Det innebär att innan någon kan vinna på två rader, måste vinsten för en rad ha spelats ut.
Vår personal får ej delta i spelet, vare sig direkt eller indirekt. De får ej spela åt gäst.
Behövs ytterligare information, kontakta gärna någon av våra bingovärdar.

Trivselregler
Hos oss är det 18-årsgräns, även i målsmans sällskap.
Det är inte tillåtet att uppehålla Vegas-automaterna under tiden du spelar bingospel.
Vid spel av vegas-automaterna måste spel avslutas i god tid innan nästa bingospel påbörjas, om
vederbörande vill vara med på bingospel.
Vi ansvarar ej för ytterkläder, väskor och värdesaker.
Mobiltelefonen ska vara ljudlös och får inte störa spelverksamheten.
Visa hänsyn till dina medmänniskor. Tänk på att vissa är allergiska.

Spelschema Storbingo
Måndag, OMån, ons,
Månd, onsd,
sönd
söndnsdag
& Torsdag
LINKBINGO(sönd NOLLAN)
STARTEN
ENKELJACKEN
BLOCK SPEL 1–6
JACKPOTTLUCKAN
–PAUS–
25:an
BLOCK SPEL 7–8
MINI-BINGO
BLOCK SPEL 9–10
NYA BINGOLO
BLOCK SPEL 11–12

www.vinn-pengar.nu
JACKPOTTLUCKAN (singelbricka)

15:250:-

1 – 4 rader: 150:5 rader: 250:- – 6.000:-

5.000:750:-

5000:-

Vinnaren får välja tre stycken rutor på sin vinnande bricka
Bakom dessa rutor
döljer sig vinstluckor med beloppen 250:-, 750:- och 5.000:- med tre olika färger.
Så länge vinnaren/datorn väljer nya vinstfärger fortsätter datorn att lägga
samman beloppen till en slutlig vinstsumma.
(vid delad vinst slumpar datorn tre vinnande rutor från vinstbrickan).
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Spelas på måndagar, onsdagar och söndagar

BLOCK 12 blad (läggbricka)
Grundvinst		
Block spel 1–6
Block spel 7–11
Block spel 12		

1 rad
150:-		
150:-		
150:-		

40:- (även 60:- och 80:-)
2-rader
250:-		
300:-		
300:-

3-rader
500:600:1.000:-

Block spel 6
Jackpott på 3 rader
Start 46 drag 1.500:- Höjs varannan spelkväll med 1 drag
upp till 50 drag.

Block spel 12
Jackpott på 3 rader
Start 46 drag 3.000:- Höjs varannan spelkväll med 1 drag
upp till 50 drag.

Till blocken kan man även köpa 40kr läggbrickor som är en
bricka bestående av tre stycken 90 nr singelbrickor som gäller
till alla 12 spelen i blocken och om man vinner erhålls samma
vinst som ett 80kr block.
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STARTEN

15:-

1 – 4 rader: 150:5 rader: 600:Jackpott på 5 rader
Fast 53 drag 3.000:- – 9.000:Höjs med 300 kr per speltillfälle upp till 9.000 kr för att
sedan höjas med 1 drag per speltillfälle, upp till 56 drag.

ENKELJACKEN (läggbricka)

10:-

1 rad:
250:2 rader: 250:3 rader: 500:Jackpott på 3 rader
Fast 50 drag 1.000:- – 4.000:Höjs med 300 kr per speltillfälle upp till 4.000 kr
för att sedan höjas med 1 drag per speltillfälle upp till 60 drag.

NOLLAN

15:-

1 – 5 rader: 300:-

För 5 rader gäller även följande:
Vid vinst på en nolla (10, 20, 30, 40, 50, 60 och 70)
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3.000:-

NYA BINGOLO (läggbricka)

15:-

1 rad:
100:2 rader: 200:3 rader: Enligt grundspelplan.
Jackpott på 3 rader
Fast 50 drag 4.000:- – 20.000:Höjs med 1.000 kr per speltillfälle upp till 20.000 kr
för att sedan höjas med 1 drag per speltillfälle.

MINI-BINGO (mini-bingobricka)
1 rader: 250:2 rader: 250:3 rader: Enligt grundspelplan.
Jackpott på 3 rader
Fast 46 drag 3.000:- – 15.000:Höjs med 1.000 kr per speltillfälle upp till 15.000 kr
för att sedan höjas med 1 drag per speltillfälle.

MINI-BINGO fliken
På block spelen 1–6 så skall sist utropade numret
markeras på mini-bingo fliken och lyckas man träffa alla 3
numren på fliken inom 6 spel erhålls 3.000 kr.
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15:-

25:an (singelbricka)

10:-

1 – 4 rader: 150:5 rader: 500:Jackpott på 5 rader
Fast 50 drag 3.000:- – 10.000:Höjs med 500 kr per speltillfälle upp till 10.000 kr
för att sedan höjas med 1 drag per speltillfälle upp till 58 drag.

Så här spelar du.
Bertil, Ivar, Niklas, Gustav och Oskar är gubbarna längst upp på brickan
som bildar ordet Bingo och som hjälper dig att hitta rätt rad. Använd
dom, det går fortare att hitta rätt nummer då.
Lyssna efter det utropade numret och markera detta på bingobrickan med
din tuschpenna.
Ett X eller ett O är det som gäller. Väljer du att spela med en
bingomarkerare, täcker du automatiskt hela numret.

Det här behöver du.
1. En bingobricka.
- I våra hallar finns det tre typer av bingobrickor: En bingobricka
numrerad från 1-75 (uppdelad i tre delrutor med 25 nummer i varje)
- En bingobricka s.k. singelbricka med nummer från 1-75 men som
endast består av en ruta med 25 nummer i.
- En bingobricka s.k. läggbricka med nummer från 1-90 men som
endast består av en ruta med 15 nummer i.
2. En tuschpenna eller bingomarkerare
I våra bingohallar kan du även välja att spela på någon av våra
terminaler. Prata med någon av våra duktiga medarbetare så hjälper
dom dig att komma igång.
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Allt överskott går till föreningarna!
BINGO är många föreningars i särklass största inkomstkälla, och
ungdomsverksamheten är ofta helt beroende av inkomsterna från bingo.
Fortuna Bingo drivs till förmån för föreningar i Halmstad Kvällsbingo
vilket innebär att allt överskott tillfaller dessa föreningar när du spelar bingo
hos oss är du med och stärker föreningslivets ungdomsverksamhet.

Tack för att du stödjer föreningslivet!
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