Når er det tid for julelotteri igjen og her er litt generell orientering, pluss hva som er nytt i år,
for dere som skal delta. Dette er god dugnad som både barn og voksne kan delta i, og samtidig
fin lærdom i hva det er å drive idrettslag.
Lotteriet er som helhet et samarbeid innen Havørn Allianseidrettslag, der Havørn Fotball er
tilsluttet. Forarbeidet med å be om premier fra våre sponsorer ble gjort i oktober måned.
Felles loddbøker og gevinstlister er laget og Havørn Fotball har i år nummerserien 1201 2000, altså 800 bøker, og disse fordeles ut i de enkelte lagene. Vi i «Fotballen» gir ut 2 bøker
(a 100 lodd a 2 kr) til hvert medlem/selger. Det er foreldrekontaktene i hvert av de
aldersbestemte lagene som styrer inn/ut med bøker og penger i sitt lag. Oppgaven blir å få
solgt ut mest mulig i løpet av første halvdel av november mnd. Det gjøres både ved salg på
dørene (ikke glem tanter/onkler og ikke minst besteforeldre…) og fra Joker, Rema og Kiwi.
FOTBALL sine tider er fre. 4. nov. kl.1600-stengetid og lør. 5. kl.0900-stengetid, på
TANANGER SENTER. (u. TV-skjerm v/CombiFrisør. Bord og stol kan lånes).
Fre 11.kl. 1600-stengetid., lørdag 12. kl.0800-stengetid og søndag13. kl.0900-2200 på
JOKER, (Ta med evt. bord/stol).
Fre. 18. kl.1600-stengetid og lør. 19. kl.0900-stengetid på REMA. (Stol kan lånes. Livar setter
ned bord).
Her er det bare å komme med ønsker til undertegnede så fort som mulig. Ser det som en
fordel at f.eks et lag organiserer seg og tar en dag sammen, under tilsyn av foreldrekontakt. Vi
har laget eget opplegg.
Hvor går pengene? For fotballs vedkommende går alt i sin helhet til hovedkassen. Husk «alle
bekker små» og at her er inntektspotensialet ganske stort. Spesielt viktig i disse
«sponsortørketider». Når ALLE tar et lite tak, kan det bli mye ut av det.
Tirsdag 29. november skal alle bøkene som har vært ute, leveres i nummerert rekkefølge
tilbake, slik at de er klargjort for trekking. Vi anbefaler at foreldrekontaktene allerede i uka
før begynner å få inn bøkene. Her er det viktig at bøker, penger, solgte og usolgte lodd
stemmer og vi oppfordrer alle å bidra til at denne jobben går mest mulig «smertefritt».
Julelotteriet trekkes den 8. desember og gevinstene deles ut uka etter – den 15. desember.
Dette tar lotterikomiteen seg av.
Vi håper at nivået av utfordring det er å få solgt disse loddene er sånn passe – sammenlignet
med hva andre pålegger sine medlemmer. Det er jo ofte bare det å få kommet i gang som er
bøygen. Lykke til med salget!
BESTE SELGER: Havørn Fotball setter opp PREMIE til beste loddselger!
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Lotterikomiteen)

