
 

 

 

 

 

 

 

 

August 2016 

 

 

Hermed fremsendes lodsedler til FDFs landslotteri 2016. I dette brev finder du alle de 

praktiske oplysninger samt en returseddel til brug ved returnering af evt. usolgte 

lodsedler. 

 

MODTAGELSE 

Tjek at der er leveret det korrekte antal lodsedler. 
 

Du kan finde hjælp til at holde styr på udlevering og indsamling af lodsedler i kredsen 

på fdf.dk/lotteri.  

Her kan downloades et regneark, som både har et enkelt skema til at printe ud og føre 

i hånden og et mere kompliceret til brug på computer og tablet.   

 

BESTILLING AF EKSTRA LODSEDLER 

Der kan bestilles flere lodsedler i hele salgsperioden. Det er kredsens 

indkøbsansvarlig, der skal bestille hos 55°NORD.  

 

Bemærk at der ikke må bestilles andre varer på samme ordre som lodsedlerne, og at 

der skal vælges faktura som betalingsmåde. Der skal IKKE betales porto for 

udsendelse af lodsedlerne – portoen slettes fra ordren inden afsendelse. 

 

RETURNERING 

Du skal beregne minimum to dages leveringstid, når du returnerer lodsedlerne til 

55°NORD. Send dem derfor i god tid – og senest mandag d. 7. november.  

 

Returnering af usolgte lodsedler skal ske for kredsens regning. Der må IKKE anvendes 

returpakkesedler fra 55°NORD -  i så fald vil kredsen blive opkrævet for porto-

udgiften. 

 

Du skal vedlægge en udfyldt returseddel (se næste side) sammen med lodsedlerne, for 

at vi kan registrere dem som returneret. Du kan også printe en returseddel på 

fdf.dk/lotteri.  

Vær desuden opmærksom på at organisere lodsedlerne, så der skal bruges mindst 

mulig tid på optælling. Sorter gerne lodsedler i hhv. ubrudte blokke og løse lodsedler, 

når du pakker dem. Jo mindre tid, der skal bruges på optælling, jo mere overskud kan 

vi sende tilbage til kredsen. 

 

Hvis I kan se, at kredsen ikke vil få solgt alle de tilsendte lodsedler, må de meget 

gerne returneres til 55°NORD løbende, så andre kredse evt. kan få glæde af dem. 



 

 

FAKTURERING 

Kredsen opkræves for antallet af solgte lodder i november. 

 

VIGTIGE DATOER 

12. august Salgsperioden starter 

28. oktober Salgsperioden slutter 

Uge 44 Sidste chance for indsamling af de usolgte lodsedler i kredsen 

7. november Retur-lodsedler sendes af sted til 55°NORD 

7. november Sidste frist for modtagelse af vinderlodder på forbundskontoret 

9. november Sidste frist for modtagelse af returlodder hos 55°NORD 

 

 

Held og lykke med salget! 
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Returseddel – Landslotteri 2016 

 

 

Afsender 

 

Kredsnr.:  _________________    Kredsnavn:  ____________________________________________________ 

 

 

Kontaktperson:   ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Antal lodder returneret 

 

Ubrudte blokke  stk. á 10 lodsedler Ialt  lodsedler 

      

Løse lodsedler  
(må meget gerne bundtes  

I 10 eller 50 stk.) 
 lodsedler 

      

   Ialt  lodsedler 

 

Dato: _____ /_____ - 2016 


