
 

Hei! 

I november drar vi i gang med høstens pizzalotteri organisert av foreldreforeningen i svømmeklubben.  

Erfaring fra tidligere er at dette er et morsomt og populært lotteri.  

 Lotteriet er organisert slik at hver svømmer i treningsgruppene (K, Trim og rekrutt) får utlevert en 

konvolutt med ”30 lodd”.  

 Det er ikke fysiske lodd i konvolutten, men ei liste på hver konvolutt hvor den som kjøper ”lodd” 

skriver ned sitt navn og telefonnummer på lista. Et navn per lodd. Pris kr 25,- per lodd.  

 Alle må selge sine 30 lodd innen oppsatt frist.  

 Alle konvolutter inneholder to vinnerlodd så alle vil få to vinnere fra ”sitt loddsalg”.  

 Det leveres ut maks 2 konvolutter pr familie (for de som har mer enn 2 svømmere i klubben) 

 Det er lurt å ha en liten plastpose oppi konvolutten til å ha pengene i, så de ikke faller ut! 

Loddsalget foregår i ukene 45 - 46 - 47 - 48 - 49 (2.nov – 2. des). 

Utlevering og innlevering av loddkonvolutter: 

- K og Trim for utlevert sine konvolutter på trening mandag 2. november - og de samles inn igjen på 

treninga 30. november.  Ingunn Hogstad (Foreldreforeningen) og Mona Duvsete(Oppmann Trim) er 

ansvarlig for dette for K og Trim 

- Rekrutt får utlevert sine konvolutter på trening onsdag 4. november - og de samles inn igjen på 

treninga 2. desember.  Jens Horn (trener/oppmann) og Jens-Syver Løvli (foreldreforeningen) er 

ansvarlig for dette på rekruttgruppa. 

- Konvoluttene skal altså leveres inn senest i uke 49.  

Foresatte til hver enkelt svømmer har ansvar for at konvolutt med utfylt loddliste og penger (kr 750,-), blir 

levert tilbake til oppmann/foreldreforeningen innen de frister som er oppgitt over for respektive gruppe. Det 

er viktig at fristene overholdes – konvolutter skal ikke leveres i skranken/resepsjonen i Trønderhallen. Ved 

innlevering av loddkonvolutter til andre tidspunkt, eller til andre personer, må dere forsikre dere om hvem 

dere leverer til, og gjerne gi foreldreforeningen beskjed (for eksempel på e-post: jenssl@ntebb.no). 

Trekning av vinnere vil finne sted etter 3. desember.  Vinnere vil bli ringt opp / kontaktet.  

Derfor er det veldig viktig at de som kjøper lodd skriver NAVN OG TELEFONNUMMER TYDELIG på 

konvoluttens liste.  De heldige vinnerne vil så kunne hente en valgfri stor pizza hos  Pizzabakeren i Levanger. 

 

Lykke til med loddsalget! 

Vennlig hilsen Foreldreforeningen: Torunn Rogdaberg, Jens-Syver Løvli,  Frode Kjelbergnes og Ingunn 

Hogstad 
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