
Spørgsmål og svar til Landslotteriet

1) Hvor må lodsedlerne sælges?

Lodsedler må sælges alle steder - foran supermarkedet, i sportsklubben, ved dørsalg eller i familien.

Vi har en indsamlingstilladelse til det hele. Det vigtigste er at overholde salgsperioden som I finder

på infobrevet.

2) Kan vi få en løsning, så det er let at se, hvem der har fået udleveret hvilke lodsedler og hvem,
der har afregnet?

Vi har i år lavet 2 skemaer til afregning- et excel-ark til computeren og et ark, som kan printes ud.
Begge ark findes under Regnskabsark

3) Kan vi have gevinster, der rammer bredere og ikke kun folk der er til udeliv?
De fleste gevinster har rigtig nok været omkring udeliv. Vi vil til Landslotteriet 2024 se på, om vi kan
gøre gevinsterne mere spændende for alle, så gruppen kan få det bedst mulige salg.

4) Hvorfor steg prisen på lodsedlen i 2019 til 25 kr.?

Da lodsedlen steg til 25 kr. i 2019, var det, fordi vi ønskede at kunne udlodde flere gevinster og for

at gruppen kunne tjene flere penge. Indtil 2019 kunne gruppen kun tjene 14 kr. pr. lod, men

stigningen til 25 kr. gjorde det muligt at bestille lodder uden returret og dermed øge indtjeningen til

17 kr. pr. lodseddel. Derudover er udgiften til tryk og forsendelse at lodsedler og gevinster steget de

sidste år.

5) Kunne Landslotteriet ligge lidt senere på året? Vi kunne godt lide, at det var lyst for 2 år
siden (ved forlængelsen under Corona), når vi sendte vores spejdere ud i byen for at sælge
lodsedler.
Lotteriet blev derefter også forlænget til at løbe til midt maj i stedet for midt april for at give jer en

ekstra lys måned. Vi vil se på, om vi kan rykke det yderligere en måned.

6) Vi modtog kun få mails om lotteriet og fik ikke sendt lodder med retur retur. Kunne I sende
os en reminder fremover, så det ikke sker igen?
Bestillingerne vil fremover foregå i Medlemsservice, og vi kan nemt sende jer reminder på de vigtige
datoer, herunder returnering af lodder købt med returret.

7) Hvorfor kan lodder med gevinster ikke sendes ind digitalt?

Som det er nu skal vi have lodderne i hånden, men vi er i gang med at undersøge om vi fra 2024

kan lave det om, så et gevinstlod kan indsendes som mail med et foto.

8) Kunne man øge gruppernes indtjening på salg af lodder?

Målet er at al overskud fra salg af lodder går til grupperne, og vi prøver at finde balancen mellem

gode og mange gevinster, lave omkostninger på tryk, forsendelse mm. Til nu er bedste råd at sælge

alle lodsedler uden returret, men vi er hele tiden opmærksomme på, om vi kan ændre noget, så I

kan tjene mere.

9) Hvorfor er nogle af de store gevinster på Sjælland? Det er svært at lave reklame, hvis man ikke

selv kender stederne.

https://kfumspejderne.dk/wp-content/uploads/2022/11/Foelgebrev-ved-forsendelse-af-lodsedler-landslotteri-2023.docx.pdf


Vi har forsøgt at ændre på dette, og det er ikke lykkedes til 2023 lotteriet, men vi arbejder stadig på

en fordeling af gaver, der tilgodeser alle uanset, hvor i landet man bor.

10) Vi er glade for det nye lotterimærker, men kunne man lave flere præmier til grupperne, der

sælger lodsedler? Fx præmie til den gruppe der sælger flest lodder?

Der er den interne konkurrence om et ophold til en værdi på 20.000 kr. til Houens Odde og så

udlodder vi som regel en gevinst, når vi laver spørgeskemaundersøgelser. Vi vil undersøge, om der

er stemning for flere præmier, som tilgodeser alle grupper.


