Hur spelar man Bilbingo?
TRIPPEL (BLOCK)
Tripplar är vad man kan kalla grundspelet i bilbingo och det spel man brukar börjar
med. Dessa består normalt sett av ett block med 10 blad, (spelplaner) men detta
kan variera. Varje spelplan är indelad i 6 spelfält (brickor) med 3 vågräta
nummerrader i varje. Resterande blad i blocket är, förutom bladnumret och numren
i spelfälten, identiska.
Radvinsternas storlek varierar men första raden brukar vara minst för att sedan öka
i rad 2 och 3. Här i Vinninga vinner man 300:-, 700:- och 1500:I detta spel ropas inte "Bertil", "Ivar", "Niklas" osv ut, utan endast numren. Man
spelar om 1, 2 och 3 vågräta rader och för att 2 och 3 rader ska gälla måste alla
raderna vara i samma spelfält. Efter sju spel i "trippelblocket" tar vi paus på ca 1520 minuter. Därefter fortsätter vi med 8:e spelet.
På bilden ser Du första spelplanen i blocket med de 6 spelfälten. Varje spelfält
innehåller 27 rutor, 3 lodräta och 9 vågräta. Varje vågrät rad är försedd med 5
nummer och det är dessa som så småningom bildar bingoraderna.
Det finns 90 nummer på spelplanen, där första lodräta raden från vänster
innehåller nummerserien 1-9, andra raden 10-19, tredje raden 20-29 osv. Sista
raden innehåller även nummer 90. Numren i de lodräta raderna är ej ordnade i nummerföljd så ettan
behöver inte vara överst före tvåan som kommer före trean etc. etc.
Första raden; Pricka in 5 nummer på en och samma vågräta rad i något av spelfälten.
Andra raden; Det gäller att få 2 vågräta rader i ett och samma spelfält.
Tredje raden; Samtliga nummer i något av spelfälten ska prickas in.

FREEPLAY
FreePlay spelas som sista spel för kvällen. Vinstsumman i FreePlay brukar
vara högre än i övriga spel på de flesta spelplatserna. Det finns givetvis
undantag men full bricka i spelet kan ligga på allt mellan 1000 och 5 - 10 - 15
000 kronor. Här vinner man 1000:- på de första fyra raderna och på full
bricka är vinsten 10 000:-. På freeplayen har vi även en jackpot på full bricka
som ökar med ett drag och 5000:- tills den går ut.
I FreePlay (och alla andra spel som spelas på sk. Nummerbrickor) ropas
"Bertil", "Ivar", "Niklas", "Gustav" och "Olov" tillsammans med tillhörande
nummer ut. Första raden vara endera vågrät eller lodrät, men det redogör
utroparen för innan spelet börjar.
FreePlayarket är indelat i 3 spelfält med 5 rader i varje och sammanlagt 75 nummer. Första lodräta
raden på arket innehåller numren 1 - 15, andra 16 - 30 osv.
I stället för siffran i mitten på spelfälten brukar det stå FreePlay eller så är siffran förmarkerad på ett
eller annat sätt vilket betyder att det i Niklasraden alltid saknas 3 siffror mellan 30 och 45, men i
gengäld så är de ju redan markerade. Första raden kan vara endera vågrät eller lodrät. De 4 övriga
ska bara vara vågräta. Samtliga rader ska vara inom samma spelfält.

MINIBINGO
MiniBingon är egentligen ett ark med 5 brickor där man kan välja att köpa hela arket
eller bara enstaka brickor. Arken är perforerade mellan brickorna så de är lätta att
riva av. Brickorna kostar 5 kronor styck så för hela arket blir det 25 kronor.
Vinstsumman för MiniBingon baseras ofta på speldagens omsättning och kan bli
ganska så hög. Här delar vi ut 50% av vad vi sålt för som fördelas lika på fliken och
brickan.
På framsidan av varje bricka finns en flik som man river upp innan grundspelet
("Tripplarna") börjar. På undersidan av varje flik döljer sig 3 stycken slumpvist
utvalda nummer mellan 1 och 90, och det är dessa 3 nummer man ska pricka in för
att få MiniBingo.
På bilden ser Du en del av ett MiniBingoark, de ser, förutom färg, likadana ut på de allra flesta
spelplatserna. Varje bricka måste öppnas innan grundspelet börjar eftersom spelet grundar sig på det
sista utropade numret vid full bricka i varje trippel.
Bingoutroparen talar också om MiniBingonumret efter varje fullspelad trippel. Om detta nummer
stämmer med något av de tre numren under varje flik så markerar man detta. Den spelare som först
lyckats pricka in alla tre numren på en och samma flik signalerar då efter att MiniBingonumret ropats
ut.
Om ingen får MiniBingo under den ordinarie speltiden river man bort flikarna. På botten av varje bricka
finns ytterligare ett nummerfält med 3 vågräta rader som det då brukar spelas ett extraspel på. Spelas
som en "Trippel" men här kan det dock fattas ett eller flera nummer mellan 1 och 90 likväl som ett och
samma kan finnas på flera brickor. På en del platser spelas dessa tre rader även om MiniBingon gått
ut.

ÖVRIGA SPEL
Dessa spel kan heta nästan vad som helst. Det kan vara ett spelnamn som anknyter till staden,
samhället eller allt som oftast föreningen som arrangerar bilbingospelet. Utseendet på de olika
spelens brickor varierar också från plats till plats. För det mesta används "Toppbrickor",
"Nummerbrickor" med varierande färger eller "Engångsbrickor".
I Vinninga kallar vi dessa spel Allianspelet och 75:an.
På Alliansspelet vinner man 400:-, 800:- resp 1800:-. Även på detta spel är det en
jackpott på full bricka som ökar med 2500:- tills den går ut.
På 75:an går 75% av försäljningen till vinster. Vinsterna brukar vara ca 1000:-, 3000:och ca 8000:- - 12000:- på full bricka.

Tips
Det kan vara bra att planera lite innan man sätter sig i bilen och åker iväg på bilbingo. Det mesta man
behöver för att spela brukar i och för sig finnas att köpa på spelplatsen men har man vissa saker själv
blir det ju billigare. Någon form av underlägg, typ masonit, hårdpapp eller plast för att placera
spelplanerna på. Bingomarkerare, ("Duttpenna" som man säger) eller överstrykningpennor (typ
neonpennor) går också bra, ej märkpennor. Tejp, klämmor eller nypor av något slag för att sätta fast
spelplanerna på underläggen.
Hopfällbara stolar för att sitta utanför bilen vid fint väder. Filtar för att täcka över rutor vid stark sol om
man ändå vill sitta i bilen, filtar kan också vara bra att ha om det blir lite kyligt frampå höstkanten.
Paraply eller parasoll kan vara användbart både vid regn och sol. Skräppåse, och fimpburk för rökare.
Gör gärna i ordning en "matsäck" med mackor, läsk, kaffe etc och ta med i en kylväska.
OCH DU! Kontrollera signalhornet, fungerar inte det och man måste be dem i bilen närmast
signalera kanske nästa nummer hinner ropas ut och vinsten går förlorad. Löst signalhorn med
blåsbälg eller på gasflaska är då ett bättre alternativ.

Regler
Det finns vissa regler men det mesta handlar om "vett och etikett" så det är ganska lungt och avspänt
att spela. När man anländer till spelplatsen, vilket man bör göra senast en halvtimme innan utsatt tid,
så brukar det finnas funktionärer som anvisar var man ska parkera.
Om inte så finns det en grundregel, att man ställer sig bakom sista bil i någon av raderna som bildats
av de som redan kommit. Störande ljud, som skällande hundar, ringande mobiltelefoner, skrikande
barn, varmkörning av bil vid kyliga kvällar, o.s.v. bör undvikas under spelets gång. Man slänger inte
skräp och lämnar inte fimpar utanför bilen.
Det gäller att lyssna noga på varje utrop och vid bingo så ger man, (innan nästa utrop), 2 tydliga
signaler och viftar med brickan utanför bilen tills funktionärerna uppmärksammat detta.
Normalt tar det c:a 3 timmar att spela igenom alla spelen, det beror lite på utroparen, vädret och olika
aktiviteter som hör till spelet som t.ex. lotterier, snurr på vinsthjul, mm.
Efter att man spelat sju spel på Trippelblocket blir det en fikapaus på c:a 15 till 20 minuter.

