
Kære holdledere for børne- og ungdomshold i IF Skjold Birkerød,  
 
Igen i år beder vi alle børne- og ungdomshold om hjælp til at sælge skrabelods-julekalendere. 
Formålet er dels at støtte klubben, dels at de enkelte årgange kan tjene en skilling til holdkassen.  
 
Vi håber meget, at I Holdledere vil hjælpe med at koordinere udlevering og salg af skrabelods-
julekalendere for jeres respektive årgange. Vi foreslår følgende procedure.  
 
Procedure for udlevering, salg og betaling: 

1. Holdleder afhenter skrabelodder på klubbens kontor, som er åben hverdage kl. 13-17 . Der 
udleveres i første omgang 200 stk. pr. årgang. Flere kan hentes – I kan også ringe til Henrik 
Sloth på tlf. 20 40 39 93 og aftale afhentning. 

2. Holdleder kommunikerer om hjælp til at sælge skrabelods-julekalendere til årgangen (se 
mail-oplæg nedenfor), og sørger for uddeling til spillere på årgangen eks. forbindelse med en 
træning.  

3. Penge for solgte skrabelodder overføres af spillere/forældre til holdleder. Lodder som ikke 
bliver solgt returneres til holdleder. Holderleder overfører det samlede beløb for årgangen 
for solgte til klubben på Reg. nr. 5028 Konto nr. 0001375357 og efterfølgende udbetaler 
klubben de enkelte årgange 15 kr. pr. solgt lod. HUSK at skrive hvilken årgang, der 
indbetaler. 
 
OBS 1: Det er vigtigt at holdleder holder styr på 1) hvem der får udleveret skrabelodder, 2) 
hvor mange de hver især får udleveret, og 3) de penge der overføres og 4) at ej solgte 
skrabelodder returneres.  
 
OBS 2: Det er selvfølgelig frivilligt for vores drenge og piger at sælge skrabelods 
julekalendere. 

 
Økonomi:  
Hver skrabelods-julekalender koster 50 DKK (20kr. til gevinster, 5kr. til produktion, 10kr. til klubben 
og 15 kr. til årgangene). 
 
For de skrabelodder en årgang sælger er udbetales 15 kr. til årgangen.  
 
Herudover får den årgang som sælger flest skrabelodder 1000 DKK ekstra - og den årgang som 
sælger fleste skrabelodder pr. medlem får også 1000 DKK ekstra.  
 
For spørgsmål vedr. skrabelods-julekalendere kan jeg kontaktes på e-mail: formand@skjold-
fodbold.dk eller ring på tlf. 20 40 39 93 
 
På forhånd tak for jeres hjælp.  
 
På vegne af bestyrelsen  
Henrik Sloth, Formand 
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Forslag til mail vedr. hjælp til at sælge skrabelods-julekalendere, som du kan 
redigere (rød tekst) og udsende til spillere/forældre.  
 
-------------------------- 
 

Vi sælger julekalender og skaber penge til holdkassen og klubben - 2018: 
 

Kære spillere og forældre på U X,  
 
Igen i år beder klubben alle børne- og ungdomshold om hjælp til at sælge skrabelods-
julekalendere. 
Formålet er dels at støtte klubben, dels at de enkelte årgange kan tjene en skilling til 
holdkassen.  
 
Procedure for udlevering, salg og betaling: 

1. I forbindelse med de kommende træninger udleveres derfor skrabelodder.  Jeg 
håber alle vil hjælpe, og dem der vil, får som udgangspunkt 5 stk. med hjem. NB: Det 
er selvfølgelig helt frivilligt om jeres drenge og piger vil sælge skrabelods 
julekalendere. 

2. Penge for solgte skrabelodder overføres til mig via MobilePay 12345678 – dit telefon 
nummer  (husk at spillerne skal angive deres navn i kommentarfeltet, når de sælger 
en kalender) eller kontant til mig. Lodder som ikke bliver solgt returneres til mig.   

3. Når salgsperioden er afsluttet, overfører jeg det samlede beløb til klubben. 
 
OBS 1: Det er selvfølgelig frivilligt om jeres barn vil sælge skrabelods julekalendere. 
 
OBS 2: Jeg krydser de børn af, som får udleveret kalendere. Tager jeres barn i mod 
kalendere uden jeres samtykke returneres de selvfølgelig tilbage til mig.  

 
Lidt om økonomien:  
Hver skrabelods-julekalender koster 50 kr. (20 kr. til gevinster, 5 kr. til produktion, 10 kr. til 
klubben og 15 kr. til årgangene). 
 
Dvs. for de skrabelodder en årgang sælger er udbetales 15 kr. til årgangen. 
 
Herudover får den årgang, som sælger flest skrabelodder 1000 DKK ekstra - og den årgang 
som sælger fleste skrabelodder pr. medlem får også 1000 kr. ekstra.  
 
På forhånd tak for hjælpen.  
 
Med venlige hilsner. X 
 
---------------------------------------------------------------- 


