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c/o Anders Bengtsson, Nymånegatan 5, 415 08 Göteborg. 

E-post: real.maskin@gmail.com 

Hemsida: www.realmaskin.se  

EM TIPSET 
2021 

 

Insats är 100 kronor. 

 

 

Gruppspel 

 Datum       Resultat 

A 11-jun Turkiet - Italien   -   

A 12-jun Wales - Schweiz   -   

B 12-jun Danmark - Finland   -   

B 12-jun Belgien - Ryssland   -   

D 13-jun England - Kroatien   -   

C 13-jun Österrike - Nordmakedonien   -   

C 13-jun Nederländerna - Ukraina   -   

D 14-jun Skottland - Tjeckien   -   

E 14-jun Polen - Slovakien   -   

E 14-jun Spanien - Sverige   -   

F 15-jun Ungern - Portugal   -   

F 15-jun Frankrike - Tyskland   -   

B 16-jun Finland - Ryssland   -   

A 16-jun Turkiet - Wales   -   

A 16-jun Italien - Schweiz   -   

C 17-jun Ukraina - Nordmakedonien   -   

B 17-jun Danmark - Belgien   -   

C 17-jun Nederländerna - Österrike   -   

E 18-jun Sverige - Slovakien   -   

D 18-jun Kroatien - Tjeckien   -   

D 18-jun England - Skottland   -   

F 19-jun Ungern - Frankrike   -   

F 19-jun Portugal - Tyskland   -   

E 19-jun Spanien - Polen   -   

A 20-jun Schweiz - Turkiet   -   

A 20-jun Italien - Wales   -   

C 21-jun Ukraina - Österrike   -   

C 21-jun Nordmakedonien - Nederländerna   -   

B 21-jun Ryssland - Danmark   -   

B 21-jun Finland - Belgien   -   

D 22-jun Kroatien - Skottland   -   

D 22-jun Tjeckien - England   -   

E 23-jun Sverige - Polen   -   

E 23-jun Slovakien - Spanien   -   

F 23-jun Portugal - Frankrike   -   

F 23-jun Tyskland - Ungern   -   

  

Tävlingsregler 

 

Grundomgång: Tippar du rätt tipstecken får du en poäng. Tippar du rätt resultat får du tre poäng. Du kan inte få mer än tre 

poäng på samma match.  

Slutspel: Det gäller att tippa vilka lag som går till åttondelsfinal, kvartsfinal, semifinal och final.  

Till åttondelsfinalen tippar man ettan och tvåan i varje grupp samt de fyra bästa treorna – 2 poäng för rätt placerat lag och ett 

poäng för rätt lag. Till kvartsfinal får man tre poäng för rätt lag. I semifinal får man 4 poäng för rätt lag. I finalen får man 5 

poäng för varje rätt lag. Vinnare av EM får man sex poäng för. 

Om flera hamnar på samma poäng finns en utslagsfråga – närmast vinner. 

Resultaten kommer att uppdateras via hemsidan och via mail, så gott som varje dag. 

 

Insatsen är 100 kronor. 50 % tillfaller Real Maskin BK och resten fördelas på tre vinnare enligt följande (vinsterna blir alltså 

större desto fler deltagare vi blir.): 

1:a plats = 25 % 

2:a plats = 15 % 

3:e plats = 10 % 
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c/o Anders Bengtsson, Nymånegatan 5, 415 08 Göteborg. 

E-post: real.maskin@gmail.com 

Hemsida: www.realmaskin.se  

EM TIPSET 
Slutspel: 
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Namn: 

  

Adress: 

  

Postadress: 

  

Telefon: 

  

E-post adress: 

  

Såld av: 

  

Intern liga: 

  

 

 

 

 

 

Intern liga ger inga priser utan är en kul inbördes 

tävlan – kan vara allt från två till hur många 

personer som helst. Redovisas också. 

 

Åttondelsfinaler: 
Tippa vilka lag som blir etta och tvåa i alla 
grupperna. Rätt lag ger ett poäng rätt lag och 
placering ger två poäng. Tippa även de fyra 
bästa treorna – två poäng för varje rätt svar. 

 

Kvartsfinaler: 
Tippa de åtta lag som tar sig till kvartsfinal, 
tre poäng för varje rätt svar. 
Semifinal: 
Tippa de fyra lag som tar sig till 
semifinalen, fyra poäng för varje rätt svar. 
Final: 
Tippa de två lag som tar sig till finalen, 
fem poäng för varje rätt svar. 
Vinnare: 
Vilket lag vinner EM, sex poäng för rätt  
 
 

 

Vinnare av EM: 

Utslagsfråga: 

Hur många mål görs det totalt i EM?  
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