
Tips og tricks til lodseddelsalg
Har du et godt tip, der har hjulpet jer med at sælge lodsedler, så skriv endelig
til kommunikation@kfumspejderne.dk, så de gode tips kan blive delt.

Hvor må vi sælge fra?
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. I 2023 er salgsperioden fra 21. januar og til 14. maj (Begge dage inklusive).

Information om lotteri starter til forældremøder
I nogle grupper er optakten til Landslotteriet allerede at give god information til forældrene
inden lotteriet starter, da deres opbakning og forståelse er vigtig. Hvorfor ønsker gruppen
at deltage i Landslotteriet? Mangler vi penge til aktiviteter, står en stor lejr for døren, er det
vigtigste måske de stolte spejdere, der kommer retur efter at have klaret det første salg?
Eller måske lidt af det hele?

Sørg for at spejderne kan modtage pengene
De fleste betalinger er efterhånden via MobilePay. Det er blevet dyrere for gruppen at have
en MobilePay løsning, men den er svær at komme udenom i det daglige. Læs mere her,
hvis I overvejer om I skal i gang med MobilePay. På bagsiden af blokken med lodsedler
har vi gjort plads til, at I kan skrive gruppens MobilePay-nummer. På den måde kan
spejderne nemt have det med rundt. Alternativt er det også muligt at bestille klistermærker
med QR-kode og nummer fra MobilePay, som I kan sætte på et A5-ark og evt. laminere.
Så kan I bruge det igen og igen og også til andre ting end lodseddelsalg. Du kan bestille
klistermærker fra MobilePay her.

Sæt et mål for lodseddelsalget
Hjælp spejderne med at forstå, hvorfor de sælger lodsedler. Overvej om du kan motivere
spejderne ved at lade dem få medbestemmelse over, hvad nogle af pengene skal bruges
til. Måske drømmer spejderne om nyt klatreudstyr, en kanotur til Sverige eller nye trangiaer
til patruljen. Tal med spejderne om deres drømme og hjælp dem med at sætte et mål for,
hvad det kræver.
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Til andre enheder eller i mindre skala kan det være, at man lover is på sommerlejren, hvis
I får solgt 500 lodsedler. Kun fantasien sætter grænser, men vigtigst af alt er det at sætte
et mål, som spejderne kan forholde sig til. Når målet for salget er sat, så vær god til
løbende at fortælle spejderne, hvordan det går med at nå det, så det er synligt for dem, at I
rykker jer mod målet.

Spejdermærket
En belønning som flere grupper har efterspurgt, er et lotterimærke. Mærkerne koster 5 kr.
pr. stk. (2023) og kan købes sammen med lodsedlerne.

Koncentreret salg over en eller to weekender
For nogle grupper fungerede det godt, at man har planlagt en eller to dage, hvor salget er i
fokus. Gruppen mødes til morgenmad, derefter sælges lodsedler i lokalområdet, hvorefter
man samles igen til en sen frokost med søskende og forældre.

Øv med spejderne, hvad de skal sige
I stedet for at sige ”vil du købe en lodseddel?” har en gruppe god erfaring med at sige “vil
du støtte vores spejderarbejde?”

En anden gruppe bruger små huskesedler med “Hej jeg kommer fra….” og så øver
spejderne sig i, hvad de skal sige.

En tredje idé er at lave små tik toks eller reels med teaterstykker om, hvordan man ikke
sælger en lodseddel. Det kan måske fange de ældste børn.

Gå parvis rundt
Her har flere grupper gode erfaringer med, at en mindre spejder går ud sammen med en
større.

Brug uniformen eller som min. tørklæde
Gør det nemt at se, hvor I kommer fra og hvad I repræsenterer

Send dine egne tips ind til kommunikation@kfumspejderne.dk


