LOTTERI - 100-LAPPEN
Vad är 100-lappen?
100-lappen är ett lotteri som startades redan på 90-talet där du vid varje hemmamatch i
Handbollsligan har chans att vinna fina priser. Det totala vinstvärdet brukar vara högt och många
får chansen att vinna. Lottkostnaden är bara 100 kronor och intäkten går oavkortat till klubbens
barn- och ungdomsverksamhet.
Precis som förra året finns det många presentkort så du själv kan välja vad du vill handla i butiken.
Förutom presentkort finns det t ex. badlakan, cykelhjälmar och många andra vinster.
Spelregler.
Insats: Ett lottnummer kostar 100 kr. Lotteriet varar under grundspelet i Handbollsligan säsongen
21/22. Det blir 13 hemmamatcher som igår i lotteriet (dvs din kostnad per match att vara med i
lotteriet är endast 8 kr!). För dig som kommer in i lotteriet efter seriestarten dröjer det cirka fem
dagar innan du kommer med efter det att din betalning inkommit till oss.
Inbetalning: Betala till bankgironummer 392-4123, märk med ”100-lappen”. Skriv även ditt namn,
adress (även c/o om detta är aktuellt) och telefonnummer. Du kan även betala på vårt kansli på
Fridhemsgatan där du även kan köpa fler lottnummer.
Vinster: Priserna är skänkta av våra generösa sponsorer (tack till er!). Vinsterna avhämtas i
samband med våra hemmamatcher i Ystad Arena.
Dragning: Vid YIF:s samtliga hemmamatcher i Handbollsligan. Alla deltar vid varje nytt utlottningstillfälle oavsett tidigare vinster. Så du han chansen att vinna gång, efter gång, efter...
Deltagarlista: Deltagarista och vinstlista kommer anslås i Ystad Arena och på www.yif.se
Lotterikontrollant: Daniel Svartek, Lotterikontrollant Ystads Kommun.
Till dig som var med förra säsongen. TACK FÖR STÖDET och välkommen igen! Du får gärna hjälpa
oss att värva nya deltagare. Hundra tack på förhand från oss i kommittén för 100-lappen.
// Gert Garsén och Per Hansson, ansvariga 100-lappen
PS. Kommer du inte på vad du ska ge bort i present? Ge 100-lappen som presentkort - finns att köpa
på vårt kansli.
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