
Guide til Spillemyndighedens formular – kr. 20.000,- 
Denne guide eksemplificerer trin-for-trin, hvordan du udfylder lotteriformularen til 

Spillemyndigheden. Som eksempel anvendes Elev-Nye Idrætsforening. 

 

Arrangørens organisering 

Har den arrangør, du ansøger på vegne af, et CVR-nr. eller SE-nr.? (Din forenings CVR-nr. kan finde 

på https://www.proff.dk/) 

Ja 

 

Hvilken type arrangør ansøger du på vegne af? 

Forening 

 

Arrangør med et CVR-nr. / SE-nr. 

Indtast dit CVR-nr. / SE-nr. 

36097191 

 

Kontaktperson for denne ansøgning  

Navn 

Mads Hulgaard 

 

Telefonnummer 

25 10 18 20 

 

E-mail 

post@klubvind.dk 

 

Om jeres lotteri 

Har i dette kalenderår afholdt andre lotterier? 

Nej 

 

Hvordan skal lotteriet afvikles? 

Forhåndstrukne lodder 

 

Salgsperiode ofr lotteriet 

01-09-2020 til 31-10-2020 

https://www.proff.dk/
mailto:post@klubvind.dk


 

Giv en kort beskrivelse af lotteriet, samt hvem lotteriet afholdes til fordel for 

Lotteriet afholdes til fordel for Elev-Nye Idrætsforenings opførsel af materialeskur 

 

Er en eller flere af gevinsterne et pengebeløb eller lignende? 

Nej 

 

Hvad er værdien af den største gevinst? 

750 

 

Hvad er den forventede salgssum? 

20.000 

 

Hvor stor en procentdel af salgssummen forventes overskuddet at udgøre?  

82,5 (kr. 20.000,- i lodindtægter – kr. 3499,- for lotteriet = kr. 16,501,- i overskud, hvilket er 82,5%) 

 

Oplysninger om lodseddel 

Som standard udfylder KlubVind de 10 punkter for foreningen, der kan tilgås med linket ’Spil-info’ fra 

lotterisiden. Med mindre foreningen har andre ønsker, udfyldes punkterne på følgende måde. Elev-

Nye Idrætsforening tjener som eksempel. 

 

1. Foreningens navn  

Elev-Nye Idrætsforening  

2. Lotteriets formål 

Opførelse af materialeskur  

3. Pris for deltagelse  

Kr. 5,- pr. lod 

4. Samlet antal lodder 

4000 stk.  

5. Præmielisten nummereret efter værdi i kr. 

1. præmie: Fri træning i 3 mdr., værdi kr. 750,- 

2. præmie: Proteinsupplementer, værdi kr. 684,- 

… 

6. Lotteriets tidsrum 

1. september – 30. oktober 

7. Tidspunkt for lodtrækningen 

I uge 35  

8. Hvor og hvornår vindernumrene offentliggøres 

I uge 45 - 2020 på http://www.elev-nye-if.dk/   

9. Sted og frist for gevinstudlevering 

Gevinster udleveres på Stokbrovej 119. Sidste frist for gevinstudlevering er 1. december 

2020. Uafhentede gevinster tilfalder Elev-Nye IF. 

http://www.elev-nye-if.dk/


10. Hvor og hvornår et revideret regnskab offentliggøres 

31. januar 2020 på http://www.elev-nye-if.dk/   

Andre oplysninger 

(Ikke med mindre særlige forhold gør sig gældende. I så fald hjælper KlubVind med det) 

http://www.elev-nye-if.dk/

