
TIPS TIL LODSALG 

– Ideer og inspiration til et Corona-sikkert salg af fysiske lodsedler 



Vi regner med at holde 

træning hele sommerferien, 

så forhåbentlig kan vi klare 

uddeling af lodder og 

indsamling af penge i 

forbindelse med træning. 

- Michael, Lotterikoordinator 
Brøndby Bordtennis Club

Vi har delt lodderne op, så hvert 

barn har fået 15 lodder hver. De 

har solgt til deres nærmeste og så 

har mange solgt over Facebook, 

hvor de har lagt små film op 

med info. Derefter er lodderne 

afleveret i købernes postkasse

- Heidi, Lotterikoordinator 
Søndersø Håndboldklub

Tak fordi, I har valgt at sælge Børnehjælpsdagens Lillebrorlodder. 
Vi har her samlet en masse tips og tricks, som I forhåbentlig kan drage fordel 
af, når I sælger de fysiske skrabelodder. Vi håber, det giver jer inspiration og 
motivation, selv i en Coronatid, hvor vi alle skal passe ekstra godt på hinanden. 

Vi sælger via 

klubbens Facebookside. 

Udlevering og afregning 

af lodder sker på min 

privatadresse 

- Thomas, Lotterikoordinator 

Hvidovre Basketball Klub

Vi spørger butikker, 

supermarkeder osv., om vi må 

stå udenfor og prøve at sælge 

lodderne. Min datter og jeg stod 

foran Plantorama i godt 3 timer 

og fik solgt 177 lodder. 

Det synes vi, var ret godt.  

- Lisette, Lotterikoordinator 
De Gule Spejdere, 1. Hillerød  

Chr. IV.s Trop

Vi har planlagt nogle dage, hvor 

klubbens medlemmer mødes, 

og derfra vil vi gå rundt i byen 

og nabo byerne
 

- Lynett, Lotterikoordinator 
Slangerup Badmintonklub



TIP!

Brug humor og kreativitet til at fremme lodsalget og samtidig gøre det Corona-
sikkert. En sjov ide kan være præcis det, der skal til for at komme i kontakt med 
køberne i passende afstand. 

TIP! 

Pas på jer selv, når I sælger lodder i jeres 
nærmiljø. Her er nogle gode ideer fra andre 
foreninger, der sælger lodder: 

• Hav altid håndsprit og handsker  

med på ruten

• Undgå at tage imod kontanter, brug i 

stedet MobilePay

• Hold fysisk afstand til køberne

• Smil! Det mindsker den menneskellige 

afstand, trods den fysiske

I øvrigt opfordrer vi til, at I overholder 

Myndighedernes gældende retningslinjer 

for Coronasmitte 



TIP! GÅ ONLINE

Brug jeres digitale platforme til at nå ud 
til netværk, familie og lokalsamfundet. Et 
godt supplement til jeres fysiske lodsalg i 
det offentlige rum. Det kan f.eks. være: 

• Facebook (se eksempel) 

• Instagram 

• Youtube 

• LinkedIn

• Jeres hjemmeside

• Email

• SMS

TIP!

Børnehjælpsdagen er gerne behjælpelige med et 
MobilePay nummer til jeres salg. Det er gratis. 
MobilePay giver mulighed for kontantløs betaling, der 
mindsker den fysiske kontakt. 


