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• Placera varje spelares platta, med lagets färg uppåt, i en sockel med
samma färg och sätt sedan fast spelaren i sockeln.
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Det ursprungliga
klubbmärket

Ett svart
band innebär
att det är en
anfallande
spelare
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• Ditt drömlag kan bestå av spelare från flera olika lag.
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Bollkontroll

Förbättra dribblingarna och
passningsspelet med hjälp av
träningskoner, precis som proffsen.

Nu kan du få nya höjder
på frisparkarna.

Skjutramp

Varje Collector Skills-set innehåller:
• 12 slumpmässigt utvalda spelare som du kan lägga till
i laguppställningen
• Särskild träningsutrustning
• 4 proffssocklar (2 Cobras, 2 Sidewinders)
• 1 boll (orange, guld eller silver)

Led laget till seger genom att värva nya
talanger och förbättra tekniken med hjälp av
Subbuteo Skills-set.
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Collector Skills-set
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Innehåller små delar och små bollar.
Ej lämplig för barn under 3 år.
Kvävningsrisk.

SPEL
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1 fotbollsplan med inbyggda arenastöd, 2 målburar, 2 nät, 2 Subbuteo-fotbollar,
8 spelarkort (3 spelare per kort), 20 spelarsocklar (10 blå och 10 röda),
2 spelhandtag för målvakterna, 1 upphängd resultattavla, 8 arenastänger,
4 fästen, 1 mittstöd, 1 ark med klistermärken till resultattavlan,
1 ark med regler.

Innehåll

• Placera målen på planen och skjut in varje målvakts spelhandtag
under målburens baksida. Se bild 5.

• Sätt ihop målen och näten enligt bilden. Se bild 4.

• Sätt fast resultattavlan i mittstödet. Se bild 1.

• Placera stängerna i mittstödet. Se bild 1.

• Sätt ihop resterande stänger med hjälp av de fyra fästena. Se bild 3.

• Sätt i de fyra stängerna i stöden. Se bild 2.

• Sätt fast klistermärkena på resultattavlan. Se bild 1.
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• Lägg ut planen på en slät yta.
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Design Centre (YC)

Lagets färg
(röd eller blå)

• Välj laguppställning bland ett urval av de bästa spelarna i Europa.

• Tryck ut spelarna från kortet enligt bilden. De kan sättas tillbaka i korten
efter att de använts.
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Subbuteo Stadium Set

• Placera målvakten i målvaktens spelhandtag.
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Dream Team Stadium

Product:

Artwork Originator: Hasbro

• Ett lag måste spela med röda socklar och det andra med blå.
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Varje Collector Skills-set
innehåller 2 Cobra-socklar
(röd och blå) som ger
dina målskyttar ännu
bättre skjutkraft.

Passningsring

Slå passningarna och skotten
med precision efter att du tränat
med passningsringen.

Målring

Med hjälp av målringen kan
målvakten slå undan bollen och få ditt
lag i anfall igen.

Varje Collector Skills-set
innehåller 2 Sidewinder-socklar
(röd och blå) som ger dina
spelare suveräna möjligheter att
skruva bollen.

Proffssockeln SIDEWINDER

Skruva den som proffsen!

Sätt den i nätet!
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