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Børnehjælpsdagen har stået bag lotterier siden 1926 og har derfor stor  
erfaring med, hvad der skaber et godt salg for jeres klasse eller forening. 
Det handler om at have styr på formålet, organisere salget, motivere 
sælgerne og skabe synlighed.

1. VÆR SKARPE PÅ FORMÅLET MED SALGET

Start med at gøre det klart for børn og voksne, hvorfor salget af lotteriet er vigtigt – både for 
dem selv og de anbragte børn. Det motiverer børnene og er også noget køberne gerne vil vide.

Hav et mål med pengene: Tal om, hvad jeres andel af pengene skal bruges til – måske en 
lejrskole eller nyt musikudstyr. Det giver gejst, at man har noget at glæde sig. Det er også 
en god ting at kunne fortælle til sine købere, når lodderne skal sælges.

Kend til det velgørende formål: Overskuddet fra lotterierne går til Børnehjælpsdagens
arbejde for anbragte børn og unge i Danmark. Hver dag bliver ca. 6 børn anbragt uden for 
hjemmet, enten i plejefamilie eller på børnehjem. Disse børn bor over hele landet – også i 
jeres kommune. Læs mere om Børnehjælpsdagen på www.bhd.dk

Få styr på gevinsterne: Køberne kan med det samme se, om de har vundet en gevinst 
ved at skrabe felterne på forsiden af loddet. Der er gevinster i form af 200 kroner til køb i 
udvalgte, landsdækkende butikskæder samt attraktive hovedpræmier. I Lillebror Lotteriet er 
der også gevinster i form af entrébilletter til udvalgte, forlystelsesparker. 
 

2. ORGANISER SALGET

Den bedste forudsætning for et godt salg er en engageret kontaktperson, der kan være 
med til at planlægge salgssteder, fordele ruter og opdele sælgerne i hold.

Del sælgerne i hold: Måske med to på hvert hold – en lille der sælger, og en stor der passer på 
den lille og holder regnskab. Det kan hjælpe på en eventuel generthed og tilbageholdenhed.

De fire veje til godt salg



Vælg nogle gode salgssteder – det er typisk butikscentre, togstationer, stadions, skoler,
motionscentre, ved bageren. Prøv også familiefester, idrætsstævner og hold øje med den 
lokale avis, hvornår der er lokale arrangementer, og mød op en halv time før ved indgangene.

Slå to fluer med et smæk: Måske har jeres klasse eller forening alligevel et arrangement, 
hvor I ved, at der kommer mange forældre eller tilskuere, der sikkert gerne vil støtte jer  
ved at købe lodder. 

Benyt jer af husstandssalg: Når I bruger ”dør til dør” metoden, er det vigtigt at opdele 
jeres område på forhånd, så husstandssalget bliver koordineret. Der skal kun bankes på  
én gang – men på alle døre.

Lokale virksomheder: Måske vil byens virksomheder sælge lodder for jer i kantinen eller 
en butik have dem stående på disken. 

Planlæg tidspunktet: I bestemmer selv, hvornår I vil sælge, så længe det er inde for salgs 
perioden. Hvis I kender andre, der sælger lodder i lokalområdet, så koordiner gerne med dem.

Gør klar til mobil-betaling: I vil møde købere, der ikke har kontanter på sig. Derfor er det 
godt at kunne tilbyde betaling via MobilePay. Hvis I ikke har jeres eget MobilePay-nummer 
kan Børnehjælpsdagen oprette et nummer til jeres forening / klasse i forbindelse med lod-
salget. Denne service er gratis! Husk, at I også kan bestille smarte ’MobilePay-kort’, så I  
nemt kan holde styr på jeres salg via MobilePay. De er også gratis.

3. STYRK MOTIVATIONEN

Det er indsatsen hos sælgerne, der i sidste ende afgør antallet af solgte lodder, så det  
betaler sig at styrke deres motivation.

Gør det for fællesskabet: Et godt salg grundlægges ved, at gruppen finder ind til en fælles 
entusiasme. Lotterisalget er en god anledning til at lære børnene og de unge, at det styrker 
deres fællesskab, når de løfter opgaven sammen.

Forældre: Vores erfaring siger, at engagerede forældre er noget af det, der kan motivere 
de unge til et større salg. Send gerne noget information til sælgernes forældre, så de også 
ved, hvad pengene skal bruges til, hvordan de kan modtage penge via MobilePay og hvor-
dan anbragte børn får gavn af pengene m.m.

Beløn de bedste sælgere: Lav en lille intern konkurrence om, hvem der sælger flest lodder. 
Afslut med et arrangement, hvor I hylder vinderne og det samlede resultat.



4. SKAB SYNLIGHED

Der er flere måder at gøre folk i byen og nærområdet opmærksom på, at I er med til at  
sælge Børnehjælpsdagens lotterier. 

Hæng plakater op: I kan skabe opmærksomhed omkring salget af lodderne ved at hænge 
plakater op på f.eks. skolen eller i klubhuset. Vi har designet en flot plakat, I nemt kan 
printe inde fra vores hjemmeside – under ”Materiale og gode tips”.

Brug jeres egne medier: Det er meget nyttigt at bruge jeres egne muligheder for at  
informere om salget – det kan være via skolens intranet, foreningens egen hjemmeside,  
på Facebook eller i et nyhedsbrev.

Brug lokalpressen: Tag kontakt til lokale aviser, der som regel er meget interesserede  
i at fortælle om tiltag og arrangementer i nærområdet. Det er bedst, hvis I kan fortælle,  
at I har et mål med salget – f.eks. at pengene skal gå til en bestemt aktivitet i jeres klub 
eller klasse. Så ved avislæserne, at pengene er øremærket.

Påklædning: Når I sælger lodderne er det en god idé at bære en klubtrøje, uniform eller 
anden påklædning, der kan repræsentere jeres forening eller klasse. I kan også vælge at 
sætte vores Lillebror-badge på tøjet (kan bestilles på vores hjemmeside). Husk i øvrigt det 
varme tøj, hvis salget foregår foran en butik eller andet sted, hvor man står stille. 

5. IDEER OG INSPIRATION TIL ET SIKKERT SALG AF FYSISKE LODSEDLER 

Vi har her samlet nogle 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 har delt lodderne op, så hvert barn har fået 15 lodder. 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.



VÆRD AT VIDE OM BØRNEHJÆLPSDAGEN

I Børnehjælpsdagen arbejder vi med at styrke de personlige og sociale kompetencer hos  
anbragte børn og udsatte unge i Danmark. Formålet er at gøre de unge mennesker mere  
robuste og give dem bedre forudsætninger for at mestre deres eget liv. Vores indsatser,  
som vi afholder over hele landet, spænder bredt fra dybdegående indsatser over camps  
og relationsdannelse til 1-dags-arrangementer. Sidste år fik 8.007 anbragte børn og udsatte 
unge – i plejefamilie, på børnehjem og i efterværn – glæde af vores arbejde.

FØLG BØRNEHJÆLPSDAGEN PÅ: 

www.bhd.dk og www.facebook.com/bornehjaelpsdagen

Fonden 

Børnehjælpsdagen 

af 6.maj 1904

Strandlodsvej 7      

DK 2300 København S  

+45 3530 9300

post@bhd.dk 

www.bhd.dk  

CVR-nr. 10305217

BRUG MOBILEPAY
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. 

VIS AT I PASSER PÅ JER SELV  
OG ANDRE
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.

• Undgå at tage imod kontanter,  
brug i stedet MobilePay.

• Hold fysisk afstand til køberne.

• Smil! Det mindsker den menneskelige 
fysiske afstand.

Vi opfordrer til, at I overholder 
Myndighedernes gældende 
retningslinjer for Coronasmitte. 

VÆR KREATIV
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. 

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 

• Instagram 

• Youtube 

• LinkedIn

• Jeres website

• Email

• SMS


