
Nedenstående oplysninger er udarbejdet efter anvisning fra Spillemyndigheden i Danmark, i forbindelse med lov om 
anmeldelse af almennyttige lotterier. Fra anvisningen fremgår det, at de nedenstående 10 punkter skal fremgå på lodseddel, 
opslag, en skriftlig vejledning eller lignende. Ved arrangementer hvor der afholdes flere lotterier, skal oplysningerne 
fremgå for hvert lotteri på lodseddel, opslag eller lignende. 
  
Arrangørens navn og hjemsted (Foreningen der afholder)   
Havodderen – Foreningen for fridykning og undervandsjagt 
  
Formålet med det almennyttelige lotteri   

Udplantning af Ålegræs til vandforbedring 
  
Prisen for deltagelse   

kr. 5,- pr. lod   
  
Det samlede antal lodder i lotteriet 4000 stk.   
  
Gevinsternes antal, art og værdi i kroner ekskl. afgiften (skal fremgå inden salget begynder)  
 
 

Sportsfiskerforeningen for Grenå og Omegn 

1.- 2. præmie: Årskort til at fiske i deres fiskevand, værdi kr. 750,- 

 

Dykker-butikken.dk 

3. – 4. præmie: 1 stk. Harpun, værdi kr. 449,- 

 

Djurslands Smeden 

5. præmie: Rødspætte i bøjet stål, værdi kr. 250,- 

 

Djurslands Smeden 

6. præmie: Laksehoved med vildtkrog i stål, værdi kr. 250,- 

 

Morten Rosenvold Villasen 

7. præmie: Bog: Undervandsjagt, værdi kr. 200,- 

 

Kattegatcentret 

8. – 9. præmie: 2 dagsbilleter, værdi kr. 190,- 

 

Andersen Winery 

10. - 11. præmie: 1 flaske Eksklusiv Mousserende vin, værdi kr. 250,- 

 

Molsbjerge Cykel- og dykkerservice 

12. præmie: Gavekort, værdi kr. 250,- 

 

 



Knebel Antik & Antikkælderen 

13. – 16. præmie: Gavekort til Knebel Antik eller til Antikkælderen i Aarhus, værdi kr. 250,- 

 

Lund & Lendal 

17. – 19. præmie: Gavekort, værdi kr. 200,- 

 

StøvsugerHjørnet 

20. – 22. præmie: Gavekort, værdi kr. 200,- 

 

Nullermand.dk 

23. - 25. præmie: Gavekort, værdi kr. 200,- 

 

Dykker-butikken.dk 

26. præmie: 1 stk. O.M.E.R. bag, værdi kr. 100,- 

 

Meny Rønde 

27. - 30 præmie: Gavekort, værdi kr. 50,- 

 

Det tidsrum, hvori det almennyttige lotteri afholdes (salgsperioden)   

11. april – 10. juni 2022 
  
Hvornår lodtrækningen foretages: forhåndstrukne lodder. 
  
Hvor og hvornår offentliggørelse af lodtrækningens resultat finder sted.  
Vindernumrene offentliggøres i forbindelse med starten på salgsperioden 11. april 2022 på www.klubvind.dk/havodderen 
  
Sted og sidste frist for gevinstudlevering (fx foreningens navn og hjemsted eller klubhuset)   
 
Gåsebakken 29, 8410 Rønde. Sidste frist for gevinstudlevering er 30. juni 2022. Uafhentede gevinster tilfalder 
foreningen Havodderen.  
  
Hvor og hvornår et revideret lotteriregnskab er offentligt tilgængeligt (senest 6. mdr. efter afslutningen) Et revideret 
lotteriregnskab gøres offentligt tilgængeligt på  https://havodderen.dk/ 31. dec. 2022.  


