
Landslotteri 2023
Så er Landslotteriet 2023 klart og I har mulighed for at
tjene penge til gruppen. Igen i år kan I tjene helt op til 17
kroner pr. lod.

2 indtjeningsmuligheder ved
salg af lodsedler.
I vælger selv om I vil bruge en eller flere af
mulighederne.

- 17 kr. pr. kan tjenes, hvis I bestiller
lodsedler uden returret.

- 14 kr. pr. kan tjenes, hvis I bestiller
lodsedler med returret.

Bestilling af lodsedler
Lodsedler kan bestilles via link til
Medlemsservice, som er sendt til
gruppeledere, kasserere i begyndelsen af
december 2022.

Her kan du bestille hele bundter à 100
lodsedler. Bestiller du to bundter, vil du
altså modtage 200 lodsedler.
Det er muligt at bestille flere gange.

Der trykkes i år 90.000 lodsedler.

Lodder bestilt med returret
Vil I returnere lodsedler, skal de være os i
hænde senest 1. april 2023 og være i en
stand, hvor andre kan sælge dem.
Returlodder sendes skal sendes til:

KFUM-Spejderne
Wagnervej 33
2450 København SV

Brug den vedlagte returseddel, når I
sender lodsedler retur. I betaler selv for
porto.

Intern konkurrence
I kan deltage i den interne konkurrence,
hvor gruppen kan vinde et ophold på
Houens Odde Spejdercenter til en værdi af
20.000 kr. I deltager ved at udfylde

bagsiden af bundterne med gruppens nr.
og sende dem til:

KFUM-Spejderne i Danmark
Wagnersvej 33
2450 København SV

Bagsiderne skal være hos os i hænde
senest den 15. juni 2023.

Salgsperiode
Landslotteriets lodsedler må sælges i
perioden fra d. 21. januar og til og med d.
14. maj 2023. Det er strafbart at sælge
lodsedlerne på andre tidspunkter.

Salgspris og overskud
Lodsedlerne koster 25 kroner, og gruppen
kan tjene 14 eller 17 kroner pr. solgt lod.
De resterende penge for lodsedlen går til
gevinster, afgi�er til staten, tryk samt
forsendelse af lodsedlerne.

Gevinster
Der er i alt 317 gevinster til en samlet
værdi af ca. 375.000 kroner.

Hovedgevinsterne er 3 gavekort à 20.000
kroner til FDM-Travel. Derudover kan man
vinde:

● Gavekort til Knuthenborg 15 stk. à
6000 kr.

● Rygsække 250 stk. til en værdi à
600 kr.

● Gavekort til frilu�sforretning 50
stk. à 1500 kr.



Ekstrachancen
Derudover kan man deltage i en ekstra
lodtrækning ved at registrere sin
lodseddel på
kfumspejderne.dk/ekstrachancen.

Her trækkes 1 vinder af en overnatning på
den flydende shelter på Houens Odde for
op til 8 pers.

Afregning
Når lotteriet er afsluttet primo juni 2023,
udsendes en samlet faktura til gruppens
kasserer.

Betalingsfristen vil fremgå af fakturaen.

MobilePay
Flere grupper har succes med at bruge
MobilePay, når de sælger lodsedler.

På bagsiden af bundterne har vi gjort
plads til, at I kan skrive gruppens
MobilePay-nummer, så spejderne nemt
kan tage nummeret med rundt.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte korpskontoret på
lotteri@kfumspejderne.dk eller telefon 70102666.


