
Spil og Gevinstliste til Borup IF’s lotterispil 

 

Puljespillet: Rækken = 100 kr. (deles ved flere)                      
5000kr. Pladen = 5000kr  
                          ved banko indenfor aftalte antal opråbte numre (deles ved flere) 
                          Pladen = 500kr  
                          hvis ikke banko indenfor aftalte antal opråbte numre (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’ 50 kr. på ” store nr.” (lodret eller vandret) 
                            NB. 2 plader = 25 kr. pr. spiller og 3 plader = 25 kr. pr. spiller osv. 
                           100 kr. i gevinst for hver afkrydsede nr. på lille spilleplade(deles ved flere) 

Velkommen til lotterispil i  
Låstrup Forsamlingshus. 

 

Lotterispil hver fredag kl.19.00 
Året rundt.  

  

2. KVARTAL 2018 
 

               
 

 

 



Siden sidst: 
Så er året 2018 rigtig godt i gang – vi tager hul på april måned, hvor vi 

håber, at forårsvejret snart kommer og vi kan vinke farvel til flere 

frostgrader. Fra 2. kvartal har vi ændret lidt i vore udbud af spil, samt 

ændret lidt i gevinsterne. 

 
 PULJESPIL: 
1. Vi har sagt farvel til københavner spillet og starter i stedet fra 

den 6. april med et puljespil.  

2. Puljen på 5000kr udløses ved banko på 45 opråbte numre eller 

derunder. Udløses puljen ikke da, hæves antal opråbte numre til 

46 ved næste spilaften o.s.v. indtil puljen udløses.(deles ved 

flere) 

Hvis ikke pulje udløses på dagen er gevinsten 500kr.(deles ved 

flere) 

3. 1 ark med 6 plader koster 30kr. Kan deles ½ ark 20kr. 

 
 Super Jack Pot: 
1.  Vi har ændret/hævet præmie på Super Jack Pot, således at vi      

     har 3 præmier a’ 50kr på ”store numre” og hævet gevinsten på   

     spillepladen så du fremover vinder 100kr pr. afkrydsede  

     nummer. f.eks. 10 afkrydsede nr. = 1000kr. (deles ved flere): 

2. 1 ark med alle 90 numre koster 25kr. 

 

 Bonustudsen: 
PÅ udvalgte spilaftener udlodder vi på almindelige plader 

1000kr kontant /eller 1000kr gavekort som ekstra præmie 

udover den vundne præmie. Banko ved 35 opråbte numre eller 

derunder. Hvis ikke banko ved 35 opråbte numre hæves antal 

opråbte numre til 36 ved næste spil o.s.v. indtil bonustudsen 

udløses. Hvis præmien ikke er vundet før sidste pladespil 

udloddes den da, uanset antal opråbte numre.(deles ved flere) 

Denne præmie er, som det fremgår af spilkalender, sponsoreret. 

 

Lotterispiludvalget håber i vil tage godt imod de nye tiltag og ønsker 

alle et rigtig dejligt forår. 
HUSK at eventuelle nye tiltag eller aflysninger 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! 

 
Vel mødt. Held og lykke med spillet.  

Med venlig Hilsen, Borup I.F. 

Kalender for 2. kvartal 2018. 
06.04.2018 2 x udtrækning 

13.04.2018  

 

 

 

 

 

 
20.04.2018  

       GRATIS KAFFE 

                 sponsor: 

27.04.2018 2 x udtrækning 

04.05.2018 2 x udtrækning 

11.05.2018  

18.05.2018  

                              

        GRATIS KAFFE 

                 sponsor: 

25.05.2018 2 x udtrækning 

01.06.2018 2 x udtrækning 

08.06.2018 2 x udtrækning 

15.06.2018  

 

  GRATIS KAFFE 

           sponsor: 

 

22.06.2018  

FREDAG 

29.06.2018 

DET STORE SOMMERSPIL   

         med mange flotte ekstra præmier på kinesisk 

 
Lotterispiludvalget 2018:.    
Formand:  Per Sloth        tlf.  2783 6102  

 Niels Gundersen tlf.  2561 9347   

 Ketty Bay           tlf.  2758 1820 

 Dorthe Bay  

Bonustudsen  
sponsor: 

Sundstrup Zoneterapi  
tlf eller sms  29847323 

mail: tovefrederiksen@yahoo.dk...  
  eller kik ind på facebook  

    under Sundstrup Zoneterapi 
 

http://www.borupif.dk/
mailto:tovefrederiksen@yahoo.dk

