
Spil og Gevinstliste til Borup IF’s lotterispil 
 

Københavnerspil. (3 gange) Rækken = 25 kr. (skal ikke deles) 
Pladen = 100 kr. (deles ved flere) 

Alm. Plader (skal ikke deles)  Rækkegevinst = 1 pk. Kaffe eller kontant 25 kr. 
                                                                               Honning (når lager haves) 
 

HUSK: SIDSTE NR. SKAL VÆRE PÅ RÆKKEN 

 

DATO:::::::::::::::               
 

1.Kamsteg              
2. 200 kr.              
3.Gavekort á 150 kr.              
4.Sulebakke              
5. Mørbradpakke              
6. Sulebakke               
7. 150 kr.              
8, Gavekort á 150 kr.              
9. Sulebakke                  
10. Gavekort á 150kr              
11. 300 kr.              
 

Pause:  Kinesisk lotteri: 6x ½ fl. Snaps – 6 Pk. Kaffe – 8 Pk. Smør 
 

Låstrupsspil: 1. række 100 kr., 2.række 200 kr. og pladen 400 kr.(Deles ved flere) 
 

Låstrupsspillet              

12. Kamsteg              

13. 150 kr.              

14.Sulebakke              

15. 150 kr.              

16.Gavekort á 150kr.               

17. Kamsteg              

18. Sulebakke              

19.150 kr.              

20. Mørbradpakke              

21.Sulebakke              

22. 300 kr.              
 

Super Jack Pot:  3 Gevinster a’ 100 kr. på ” store nr.” (lodret eller vandret) 
                            NB. 2 plader = 50 kr. pr. spiller og 3 plader = 35 kr. pr. spiller 
                           200 kr. i gevinst til flest afkrydsede nr. på lille spilleplade(deles ved flere) 
 

Velkommen til lotterispil i  
Låstrup Forsamlingshus. 

 
 

Lotterispil hver fredag kl.19.00 
Året rundt.  

  

 
1. KVARTAL 2018 

 

 
Udsigt til vinter - husk fuglene…..               

 

 

 



GODT NYTÅR  

Håber alle er kommet godt og trygt ind i det nye år.  

Vi har i 2017 ikke holdt ”juleferie”, og er rigtige glade for 

at også vore trofaste spillere har påskønnet det og mødt 

talrigt op både før juleaften og før nytårsaften.  

 

I 2018 er der som sædvanlig banko, hver eneste fredag hele året kl. 19  

i Låstrup Forsamlingshus – ja ganske som vi plejer.  

 

Siden sidst:  
 
Så er vinteren kommet og temperaturerne er faldet.  

Året 2017 er slut og vi har desværre igen i år set lidt færre deltagere 

end tidligere til vores ugentlige lotterispil i forsamlingshuset. Vi prøver 

hele tiden at forbedre os og lytter gerne til forslag fra vore trofaste 

spillere.  

 

Vi er dog stadig fortrøstningsfulde, og håber på, at I vil tage familie, 

naboen og venner i øvrigt under armen, så vi fortsat kan afholde et 

attraktivt lotterispil i Låstrup forsamlingshus. 

 

Med hensyn til kød gevinsterne har vi i 2017 skiftet leverandør til Meny 

slagter. Lotterispiludvalget har fået positive tilkendegivelser omkring 

kvaliteten og indholdet i kød pakkerne fra den nye leverandør. 

  

Bestyrelsen i Borup IF vil gerne takke alle for deres opbakning i 2017 

og håber på at se jer igen i 2018. 

Vi vil også gerne sige tak til alle vores hjælpere, som vil bruge deres 

fredag aften på at hjælpe til lotterispil. 
 

Med venlig hilsen 

Borup IF 

Bestyrelsen 

 
HUSK: Ifølge vejrudsigten her i starten af januar, kan der den nærmeste tid 
forventes sne og frost. Skulle vejret blive helt umuligt, og er du i tvivl om 
spillet gennemføres, kan du ringe til lotterispiludvalgets medlemmer.  
 
Eventuel aflysning offentliggøres på www.borupif.dk og facebook. 

 

Der gøres opmærksom på, at dem, der har reserverede plader bedes 

huske, at aflevere dem i kassen igen. 

HUSK på at man kun må skifte sine plader i pausen! 
 

Med venlig hilsen 
Borup I.F. 

  

Kalender for 1. kvartal 2018. 
 
05.01.2018 2 x udtrækning 

12.01.2018 2 x udtrækning 

19.01.2018  

 

GRATIS KAFFE 

         sponsor: 

 

24.01.2018  

02.02.2018 2 x udtrækning 

09.02.2018  

16.02.2018  

                            

GRATIS KAFFE 

           sponsor: 

23.02.2018 2 x udtrækning 

02.03.2018 2 x udtrækning 

09.03.2018  

16.03.2018  

                     

GRATIS KAFFE 

           sponsor: 

23.03.2018 2 x udtrækning 

30.03.2018 Langfredag = Det store påskespil 

 
 

 
 
 

Lotterispil udvalget:  

  
Formand:   Per Sloth 
 Niels Gundersen
 Ketty Bay 

Dorthe Bay 
Er du i tvivl om, der er spil kan du ringe til 
Per Sloth      27 83 61 02 
Niels Gundersen 25 61 93 47  
Ketty Bay            27 58 18 20 

http://www.borupif.dk/

