
 

INSTRUKS FOR 50-50 LOTTERI 

1) Ca. 45-60 minutter før kampstart: Loddansvarlig klargjør pengevesker med veksel (500 kr per selger) og 

loddbøker. BØKENE SOM DELES UT MÅ GÅ I NUMMERERT REKKEFØLGE, PGA LODDTREKKING. 2-3 bøker per 

selger. Det går med 8-12 bøker per kamp. Før opp utdelte lokkbøker i LODDLISTE, hvor mange lodd det er igjen 

i påbegynte bøker og hvilke serier som deles ut til salg. Bruk vedlagte skjema.  

2) Ca. 30 minutter før kampstart: Selgere møter opp på kioskens bakrom og tar på seg grønne 50-50 lotterijakker 

+ pengebelte med veksel. Salg av lodd startes og pågår frem til kampstart. 

3) Kampstart 1. periode: selgere går til kioskens bakrom og det telles opp og dokumenteres antall lodd solgt.  

Skjema OMSETNING fylles ut. En person viser omsetning til TV-ansvarlig (på pressetribune) og til speaker. 

DET SKAL IKKE SELGES LODD UNDER KAMPENS GANG. Ved inngang til speaker: Gå ned trapp og inn til speaker når 

kampen er avblåst. Vent med å gå inn i boksen ved utvisninger.  

4) 1. pause: fortsetter å selge. 1-2 selgere går til VIP tribune og VIP’en. Øvrige går på tribuner og omkring 

vrimleområdet. 

5) Kampstart 2. periode: selgere går til kioskens bakrom og det telles opp og dokumenteres antall lodd solgt. 

Skjema OMSETNING fylles ut. En person viser omsetning til TV-ansvarlig (på pressetribune) og til speaker. 

6) 2. pause: fortsetter å selge.  

7) Kampstart 3. periode: selgere går til kioskens bakrom og leverer bøker og penger til loddansvarlig.  

- Alle utsolgte og delvis solgte loddbøker samles. Alle penger telles opp av 2 personer ved bruk av TELLELISTE. 

Pengene og signert TELLELISTE gis til dagens kioskansvarlig.  

- Omsetning og gevinstsum (50%) noteres på skjema OMSETNING.   

- Vinnerlodd trekkes ved hjelp av kuler/brikker nummerert fra 0-9. 2 personer skal kontrollere trekking. Trekk 

en og en brikke. De siffer som er like for alle kjøpte lodd bør ikke trekkes (dvs. hvis alle lodd er i 1000 serien 

bør ikke det første tallet trekkes).  Kontroller at trekt nr. er solgt fra bøkene. Hvis ikke skal hele tallet trekkes 

pånytt.  Vinnernummer fylles ut på skjema OMSETNING og VINNERBREV.  

Ta med omsetningsbrev og vis til TV-ansvarlig (på pressetribune) og til speaker. 

8) Loddansvarlig: Vinneren skal melde seg i kiosken etter kampslutt. Motta og kontroller loddnr. Vinneren skal 

fylle ut navn, adresse og tlf. nr på vinnerbrevet som vedkommende får med seg som kvittering for gevinst. 

Signeres av den som kontrollerer loddet. Loddet festes til telleliste/omsetningsbrev.  

9) Gavekort kjøpes på Glitter i Halden Storsenter. Gevinstpengene har gått til telling/innskudd i bank, dermed  

må kortet kjøpes (kontakt kasserer, godtar kun bankkort). Utlegges fås igjen av kasserer mot kvittering. 

Gavekortet koster kr. 10,-. 

10) Gavekortet overleveres i bytte mot vinnerbrev. Vinnerbrev skal oppbevares av kasserer.  



 

 50-50 lodd, loddregnskap og omsetning 

Loddbok serie Selger Kampstart 2. periode 3. periode 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Antall solgte lodd  

Kroner (10,- per lodd)  

Telling 

50 øre   Gevinst (50%) Vinnerlodd 

1 kr     

5 kr   

10 kr   

20 kr   

50 kr   

100 kr   

200 kr   

500 kr   

1000 kr   

Total omsetning  



 

OMSETNING / VINNERNUMMER  50/50 LOTTERI 

 

 

 

Foreløpig omsetning v/ 1. periode:        

 

 

Foreløpig omsetning v/ 2. periode:        

 

 

Dagens gevinstbeløp i 50/50 lotteriet:  

 

Kr.      

 

Lodd nr:     



 

GRATULERER!!! 
Kampdato:        Motstander: 

_____________________      ________________________ 

 

Du er den heldige vinner av dagens 50/50 lotteri!!!! 

Gevinsten er et gavekort fra Halden Storsenter på 

 

Kr.       

for 

Lodd nr.:     

Gavekortet vil bli delt ut på neste hjemmekamp eller etter avtale.  

Personopplysninger: 

Navn:            

Tlf. eller e-post:           

      

For IHK Comet Halden     Gevinsten er mottatt 

              


