Det nærmer seg tiden for julelotteriet 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 gjøres i oktober måned. Felles
loddbøker og gevinstlister lages og Havørn Fotball har i år nummerserien 0001 - 0700, altså
700 bøker, og disse fordeles ut i de enkelte lagene. Vi 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 DØRSALG (egne SMITTEVERNREGLER)
og sosiale medier m.m. Utlevering av bøker/salgsstart blir tirsdag 3. nov.
Det blir ikke noe BUTIKKSALG fra noen av avdelingene i år pga. SMITTEVERNHENSYN.
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 1. desember 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».
Betalingsmåter: Her er det BÅDE OG som gjelder. Vi kan og bør bruke VIPPS, men også til
nøds kontanter. Her må hver enkelt forelder bidra. Hvert lag må avtale med sin
foreldrekontakt, slik at det går smertefritt.
Julelotteriet trekkes torsdag 3. desember og gevinstene deles ut uka etter – torsdag 10.
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 lag rundtomkring pålegger sine medlemmer. Det er ofte bare det å få kommet i
gang som er bøygen. Lykke til med salget!
BESTE SELGER: Havørn Fotball setter trolig opp en PREMIE/OVERASKELSE til beste lag
i år også!
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