
  

 

 
 
 
 
 

FDFS LANDSLOTTERI 2022 
 
Hermed fremsendes lodsedler til FDFs landslotteri 2022. Vi er glade for, at I 
vil være med til at sælge lodsedler i årets landslotteri. I dette brev finder I 
praktiske oplysninger samt en returseddel til brug ved returnering af evt. 
usolgte lodsedler. 
 
MODTAGELSE 
I bedes kontrollere, at I har modtaget det korrekte antal lodsedler. 
 
PRIS 
Lodsedlerne skal altid sælges til den påtrykte pris á 25 kr.  
 
BESTILLING AF EKSTRA LODSEDLER 
Der kan via event.it bestilles flere lodsedler frem til d. 16. oktober 2022.   
 
SALG AF LODSEDLER 
På FDF.dk/landslotteri kan I læse mere om at sælge lodsedler på forskellige 
måder. Sammen med jeres lodsedler og dette infobrev har I modtaget nær-
mere info om salg via butikker i lokalområdet.  
 
RETURNERING 
I skal vedlægge en udfyldt returseddel sammen med lodsedlerne, så vi kan 
registrere jeres overskydende lodsedler korrekt. Retursedlen findes på sidste 
side, hvor I også kan læse mere om, hvordan I sender lodsedlerne retur.  
 
FAKTURERING 
Kredsen opkræves for antallet af solgte lodsedler i slutningen af novem-
ber/start december. 
 
KREDSKONKURRENCE 
De kredse, som sælger lodsedler, deltager automatisk i kredskon-
kurrencen. Hver gang kredsen sælger 10 lodsedler, får I ét lod i 
lodtrækningen om disse fede gevinster: 

- 1 x gavekort til 55Nord á 10.000 kr.  
- 1 x FDF-t-shirt til alle medlemmer i kredsen 
- 1 x bålmadskursus til kredsen  

 
Vinderne findes, når salget af lodsedler er afsluttet, og antallet af 
lodsedler er gjort op. Vinderne får direkte besked og offentliggøres 
på FDF.dk. 
 
 
 
 

https://kredsservice.fdf.dk/kredsadministration/fundraising/landslotteri/salg-af-lodsedler
https://kredsservice.fdf.dk/kredsadministration/fundraising/landslotteri/salg-af-lodsedler


 
 
VIGTIGE DATOER 
15. august Salgsperioden starter 
30. oktober Salgsperioden slutter 
Uge 44+45 Sidste mulighed for indsamling af usolgte lodsedler i kredsen  
14. november Sidste frist for modtagelse af vinderlodsedler på FDFs For-

bundskontor 
21. november Sidste frist for modtagelse af returlodsedler på FDFs For-

bundskontor  
 
Husk at det er ulovligt at sælge lodsedler uden for salgsperioden.  
 
 
SPØRGSMÅL 
Hvis du har spørgsmål til salg, returnering af lodsedler m.m. kan du kontakte 
FDFs forbundskontor på FDF@FDF.dk eller 33 13 68 88.  
 
 
Held og lykke med salget! 
  

mailto:FDF@FDF.dk


  

 

 
 
 

LANDSLOTTERI 2022 – RETURSEDDEL 
 
Returnering af de lodsedler, som kredsen ikke får solgt, kan ske på to måder. I kan 
aflevere dem til FDFs Landsmøde i weekenden d. 18.-20. november 2022 eller I 
kan sende dem med post til FDFs Forbundskontor. Lodsedlerne skal være modta-
get på FDFs Forbundskontor senest mandag d. 21. november 2022. Husk at få dem 
sendt i god tid. 
 
Uanset hvordan I vælger at aflevere jeres usolgte lodsedler, skal I vedlægge en ud-
fyldt returseddel sammen med lodsedlerne, for at vi kan registrere dem som re-
turneret. Vær desuden opmærksom på at organisere lodsedlerne, så der skal bru-
ges mindst mulig tid på optælling. Sorter gerne lodsedler i henholdsvis ubrudte 
blokke og løse lodsedler, når I pakker dem. Ved løse lodsedler, må I gerne fjerne 
bagsiden (dvs. siden med salgstips) og samle dem i en bunke. 
 
Returnering med post 
Lodsedlerne skal sendes direkte til FDFs Forbundskontor og må ikke sendes til 
pakkeboks. Hvis lodsedler sendes til en pakkeboks, vil de ikke blive afhentet og I 
vil få dem retur igen. I værste fald kan I ende med at deadline for returnering er 
overskredet og I skal betale for jeres ikke- solgte lodsedler. Vi anbefaler, at I sen-
der lodsedlerne som pakke, da det er hurtigere og mere sikkert end brev. Derud-
over anbefaler vi at I gemmer kvitteringen for afsendelse samt en kopi af retur-
sedlen. Det er vigtigt at I pakker lodsedlerne forsvarligt ind. Hvis pakken går i styk-
ker kan det resultere i forsinkelse, herunder at lodsedlerne ikke når frem inden 
deadline. 
 
FDFs Forbundskontor 
Rysensteensgade 3 
1564 København V 
 
UDFYLDT VENLIGST NEDENSTÅENDE INFO 
 
Afsender 
 

Kredsnr.:  _________________    Kredsnavn:_________________________________________________ 
 
Kontaktperson:  __________________________________________________________________________ 

 
Antal lodsedler returneret 

Ubrudte blokke  stk. á 10 lodsedler Ialt  lodsedler 

      

Løse lodsedler  (må meget gerne 
bundtes  
i 10 eller 50 stk.) 

  lodsedler 

      

   Ialt  lodsedler 

 
Dato: _____ /_____ - 2022 


