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“HVORFOR SÆLGER VI SKRABELODDER?” 
Start med at fortælle FDFerne og ledere/forældre, hvad lotteriets 
overskud går til i kredsen. Det er vigtig information for dem, der 
skal sælge lodsedlerne - og ikke mindst for køberne.

TILLADELSE FRA SPILLEMYNDIGHEDEN
Lodsedlerne skal altid sælges til den trykte pris. Desuden skal I 
være opmærksomme på, at der ikke er medlemmer, der sælger 
lodsedler efter salgsperiodens udløb, da dette i værste fald vil 
kunne resultere i, at FDF fremadrettet ikke kan opnå tilladelse til 
afholdelse af landslotteri.

SÆLGERINFORMATION
Saml alle sælgerne og klæd dem på til opgaven, inden salget 
startes.
• Det første indtryk er altid vigtigt, så mød op i jeres FDF-skjorter.
• Fortæl, hvem I er, og hvilken kreds I repræsenterer.
• Oplys, hvad I samler ind til. Gerne specifikt: F.eks en udlandstur 

eller en ny bålplads.
• Fortæl, hvad 1. præmien er - og smil til køberne!
• Afslut altid med “Tak for støtten”, når I forlader køberen  

– så er det lettere at komme næste gang.

BASE
Hvis man laver et salgsmøde i kredsen eller i en klasse, er det er en 
god idé at aftale en fast base, hvor sælgerne kan mødes, udveksle 
erfaringer, hente flere lodsedler og evt. få tildelt nye områder. Så er 
der ikke tvivl om, hvor sælgerne skal henvende sig.

SALGSOMRÅDE
Opdel jeres salgsområde i distrikter, så alle sælgere ved  præcis hvil-
ket område, de er ansvarlige for. Det er vigtigt, at der bliver ringet 
på alle døre i jeres område, og desuden at en husstand, der allerede 
har købt skrabelodder, ikke bliver besøgt to gange.

SALGSPERIODE
Kredsen behøver ikke sælge i hele den officielle salgsperiode. 
Vælg en periode, der giver mening i jeres kreds – nogle vil gerne i 
gang med det sammen, mens andre først starter op senere i salgs-

perioden. Nogle kredse foretrækker at begrænse salget til én aften, 
eller dag, hvor de så holder kredsmøde. Det afgør man selv.

HOLD 
Det er ofte en rigtig god idé at opdele sælgerne i hold, der indehol-
der både yngre sælgere (de sælger erfaringsmæssigt generelt flere 
lodder) og en lidt ældre, der er ansvarlig for salget af lodsedlerne.
FORÆLDRE
Husk at orientere forældrene, når deres børn skal sælge lodder. 
Forældrene vil kunne give børnene ekstra motivation, og i nogle 
tilfælde hjælpe med salg af lodderne til venner og familie m.m. 
Derudover er det som oftest vigtigt for forældrene at vide, hvorfor 
deres børn skal gå rundt og sælge lodder.

LOKALE VIRKSOMHEDER
Prøv at præsentere landslotteriet for nogle af jeres lokale virksom-
heder og butikker. Nogle vil måske hjælpe jer med at sælge – husk 
at sige pænt tak til virksomheden eller butikken efter salget, så er 
der større mulighed for, at de vil hjælpe en anden gang.

TIPS TIL GODE SALGSPLACERINGER
•  Butikscentre/supermarkeder
•  Udstillinger 
•  Byfester 
•  Familiefester
•  Idrætsstævner 
•  Gågader 
•  Dørsalg 
•  Stadion
•  Klubhuse 
•  Loppemarkeder 
•  FDF-aktiviteter

NETVÆRK 
Gør gerne brug af jeres netværk, og lad dem hjælpe med at sælge 
lodderne.

MOBILEPAY 
Når I besøger køberne vil enkelte sige: Vi har desværre ikke kontan-

En god planlægning vil altid være grundstenen for et godt salg
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ter - men så kan man tilbyde, at de også kan betale med MobilePay 
- så køber de fleste.

Vi anbefaler, at man bruger MobilePay My Shop, så pengene går 
ind på kredsen konto.

Bag på blokken med lodder har kredsen mulighed for at notere 
kredsens MobilePay-nummer samt et kort ID, som sælger kan vise, 
hvis en køber ønsker at betale med MobilePay (dette kan køber an-
give som besked ved overførsel). Desuden er der plads til, at sælger 
kan krydse af, hver gang et lod bliver solgt via MobilePay.

Når lodsedlerne er solgt, kan sælger aflevere bagsiden med sit 
navn og ID på – så er det nemt at holde regnskab med de Mobile-
Pay-beløb, der er indgået.

Husk at fortælle sælgerne, at de skal tjekke på køberens mobil-
telefon, om betalingen er gennemført, og først derefter aflevere 
skrabelodderne.

PLAKATER
Vi medsender plakater som I kan bruge, hvis I eventuelt har nogle 
støtter, som har en butik og som gerne vil hjælpe med at sælge 
jeres lodsedler. De kan naturligvis også benyttes til andre salgsakti-
viteter. Får I brug for flere plakater, kan I selv downloade og printe 
plakater fra FDF.dk/lotteri.

MEDIER
Brug pressen og lad de lokale aviser og medier omtale jeres indsats 
for børn og unge og det lokale foreningsliv. Hvis folk kender til 
formålet med salget, kan det gøre dem mere interesserede i at købe 
en lodseddel og dermed støtte jer.

SALGSKONKURRENCE
Lav evt. en lille konkurrence, hvor den eller de sælgere, der sælger 
flest lodsedler, får en lille præmie – det gør det sjovere at være 
sælger. Børnene kan evt. dyste i hold.

Vi ved, at nogle af FDFs kredse har præmieret med et supersæl-
ger-mærke til skjorten, en lille ting fra 55°NORD, en bowlingtur til 
vinderholdet, biografbilletter el. lign.

Man kan også lave et barometer, hvor belønningen til kredsen 
(f.eks. kage eller flødeboller) afhænger af, om man når et eller flere 
mål.

EFTER SALGET
Det er altid en god idé at få en god afslutning på salget. Det kunne 
være et lille arrangement, hvor man takker for støtte og evt. udde-
ler præmier til den eller de, der har solgt flest lodsedler.

Skemaet på bagsiden kan bruges til at holde regnskab med 
udleverede lodder.
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