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Hej alla VM tippare! 
 
Vilken match Sverige gjorde! Otrolig härlig stämning på Glorias där undertecknade hamnade i 
ett sällskap med ungdomar från USA.  
Min engelska är ej bra, men denna dag och under matchen förstod vi varandra haha.  
 
Många poäng delades ut denna dag och de 4 matcherna. 2 "åttor" från flera och ett otroligt 
slut väntar denna dag med 4 matcher kvar och ca 10  till 15 som kan vinna tipset totalt. 
 
Ny ledare igen och så jämt det kan bli efter 44 matcher och denna VM tävling, den absolut 
jämnaste undertecknad varit med om. 
 
Eva-Lotta Reiner 122 poäng efter 19 poäng i går. Skattmas.  
Christina Andreasson 121 poäng efter 11 poäng igår. Skattmas. 
Rickard Saltin  117 poäng efter 14 poäng igår. Tränare i P 12. 
Michael Jeppsson 114 poäng efter 8 poäng igår. Skattmas. 
Anders Olsson 113 poäng efter 8 poäng igår. Veidec. 
Berth-Ola Jönsson 112 poäng efter 11 poäng igår. Pappa till kille i P 14 laget. 
Jessica Sjöstedt 112 poäng 14 poäng igår. Knatteansvarig. 
Joakim Lindelöf 110 poäng efter 16 poäng igår. Pappa till Hugo i A-laget. 
Britta Lindèn Darfelt 107 poäng efter 14 poäng igår. Hustru med 33 poäng de 2 sista dagarna.  
Anders Sandgren 107 poäng efter 6 poäng igår. Fd tränare i P 13. 
Mikael Petersson 105 poäng efter 16 poäng igår. Pappa till Axel i A-laget. Ny på listan. 
Neo Gustafsson 105 poäng efter 8 poäng igår. Spelar i P 10. 
Andreas Nilsson 102 poäng efter 6 poäng igår. Tränar P 13. 
Niclas Karlsson 101 poäng efter 14 poäng igår. Skattmas. 
Åsa Otterström 100 poäng efter 19 poäng igår. Skattmas. 
 
Här bland dessa 15 namn har vi vinnaren! 
I morgon fredag kommer slutlistan och prisvinnarna, men senare på dagen. Kommer att 
behöva kontrollera samtliga tipslappar en gång till. 
 
Hälsn Staffan 
 


