ÅRSMELDING 2017

PANTELOTTERIET

PANTELOTTERIET ÅRSMELDING 2017

325 278 kroner
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kr 928 543

Bidrag til Røde Kors siden 2008

2008 2009 2010

kr 12 423 611

kr 7 784 657

194 millioner

kr 4 914 206

Bidrag til Røde Kors i 2017

2011

kr 32 091 111

kr 29 891 048

37 millioner

kr 18 523 840

Røde Kors’ årlige inntekt fra
Pantelotteriet har steget kraftig
siden starten, og var i 2017 på
hele 37 millioner kroner.

kr 26 241 455

Bidrag til Røde Kors

kr 23 800 370

43%

Markedsandel
i beste butikk

kr 37 170 893

Pantelotteriet 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Enda et utrolig år
2017 ble nok et utrolig år for Pantelotteriet,
og vi slo flere rekorder.
I slutten av desember opplevde vi en rekordhøy markedsandel, da 18,26
prosent av panten ble brukt som innstats i lotteriet. Det ga en gjennomsnittlig
markedsandel i 2017 på hele 11,3 prosent. I løpet av året fikk vi elleve nye vinnere
av toppgevinsten, blant annet pantemillionær nummer femti. For første gang fikk
vi hele tre vinnere i løpet av én måned. I løpet av året fikk vi vår høyeste omsetning
noensinne, på 113,5 millioner kroner.
Det fører nå til at vi kan bidra med en rekordsum på 37 millioner kroner til Røde
Kors for 2017. Dette er midler som gjør at Røde Kors kan utføre enda mer
humanitært arbeid, over hele verden og ikke minst lokalt her i Norge. Halvparten
av overskuddet går til de lokale Røde Kors-lagene, og disse pengene har for
mange blitt en av deres viktigste inntektskilder. Det betyr bedre beredskap, og
flere besøksvenner, leksehjelpere, flyktningguider og mye mer.
Tusen takk til alle som bidrar til suksessen, både i dagligvarekjedene, i Røde Kors,
i Olav Thon Gruppen, hos våre leverandører og til alle dere som trykker på
Røde Kors-knappen når dere panter.

Gaute Langdal
Daglig leder i Pantelotteriet
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Pantelotteriet har
blitt en av våre viktigste
inntektskilder
Robert Mood

194 millioner
til Røde Kors
Siden starten i 2008 har Pantelotteriet bidratt med 194 millioner kroner til Røde Kors.
– Disse midlene gjør oss i stand til å drive enda mer frivillig arbeid til alle dem som trenger
det, sier ny president i Røde Kors, Robert Mood.
Røde Kors-presidenten synes lotteriet er en utrolig smart idé, og
synes det er utrolig at det samlede beløpet nå nærmer seg 200
millioner kroner.
Gleder seg
– Dette er et fantastisk lotteri hvor alle vinner. Vi i Røde Kors
gleder oss over både de som får store og små gevinster, og alle
de tomflaskene som bidrar til millionbeløp til frivilligheten, sier
Mood, som selv lar alle panteflaskene sine gå til Røde Kors.
– Pantelotteriet har blitt en av våre viktigste inntektskilder,
spesielt for lokallagene og hjelpekorpsene over hele Norge.
Det er både livsviktig og svært motiverende å få så store midler
hvert eneste år, sier presidenten.
Viktig bidrag
Telemark er en av fylkene hvor det spilles mest i Pantelotteriet.
Det betyr også at Røde Kors i Telemark er et av de lokallagene
som får størst bidrag fra lotteriet. Siden starten har hele syv
personer blitt pantemillionær i fylket.
– Antall vinnere har garantert bidratt til at flere trykker på
Røde Kors-knappen og gitt mer midler til våre lokalforeninger,
sier Eli Ducros, daglig leder i Telemark Røde Kors.
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– For den enkelte lokalforening som mottar disse pengene
betyr det flere midler til å redde liv, drive aktiviteter for sårbare
barn og unge og besøke eldre og ensomme på syke- og
aldershjem over hele fylket, sier Ducros.
Det er Porsgrunn Røde Kors som ligger på toppen av
listen over de lokallagene som mottar mest i Telemark. I 2017
ga det 240 000 kroner i inntekter fra Pantelotteriet. For
lokalforeningsleder Kim Jensen er dette et viktig bidrag til
budsjettet.
– For Porsgrunn Røde Kors er målet å være til stede for dem
som har behov for oss lokalt. I Porsgrunn vokser over 700
barn opp i det vi i Norge definerer som fattigdom. Derfor har
vi de siste årene spesielt økt satsningen på denne gruppen,
forteller Jensen.
– Det gjør vi gjennom gratisaktiviteter som Barnas Røde
Kors, Ferie for alle og Røde Kors førstehjelp og friluftsliv.
Vi ønsker at alle barn skal ha mulighet til å delta på
fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt, og midlene
fra Pantelotteriet gjør at vi har mulighet til å tilby dette, sier
lokalforeningslederen.

kr 44 574 857

kr 26 051 017

kr 13 627 406

kr 193 769 734

kr 156 598 841

kr 124 507 730

kr 0

kr 5 842 749

Når de årlige inntektene fra Pantelotteriet summeres,
får man det totale beløpet siden starten i 2008.
Summen har nå gått forbi 194 millioner kroner.

kr 68 375 227

Akkumulert bidrag til Røde Kors

kr 94 616 682

NÆRMER SEG 200 MILLIONER: Robert Mood, president i Røde Kors, er ikke tvil om hvilken knapp han skal velge.
– Pantelotteriet er et spill med bare vinnere, mener Mood. (Foto: Katrine Lunke)
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BLE PANTEMILLIONÆR: Thomas Rød fra Oppegård trykket på Røde Kors-knappen på sin lokale Kiwi-butikk, og ble en av tre
pantemillionærer i november. Butikksjef Ingrid Haugnes og Even Bergan i Oppegård Røde Kors gratulerer. (Foto: Katrine Lunke)

Millionær-rekord
i november
I løpet av 2017 fikk Pantelotteriet 11 nye pantemillionærer. Hele tre av dem vant i løpet
av november. Det er første gangen så mange vinner toppgevinsten i samme måned.
– Det er stadig flere som deltar i Pantelotteriet. Det fører til at alle
gevinster nå går ut fortere, også milliongevinstene. Slik forklarer
Gaute Langdal i Pantelotteriet det som skjedde.
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Skulle ha bleier, fikkNYHETER
en million
Den første som
vant i 2017 var
Skulle bare kjøpe bleier
eier – kom hjem
som millionær
en 34 år gammel
småbarnsfar fra
Elverum. Han skulle
egentlig bare kjøpe
bleier, men hadde
også med seg noen
tomflasker han ville
VALUTA

(i parentes kursene fra onsdag)

Redaksjon:
Telefon: 62 40 00 00
E-post:
redaksjonen@ostlendingen.no
ostlendingen.no

TIPS OSS!
Alle tips honoreres med Flax-lodd.
SMS+MMS: ØTIPS til 2005

SEK
DKK
USD
EUR
CHF

93,98 (93,70)
119,50 (119,48)
8,33
(8,32)
8,88
(8,88)
835,15 (833,53)

GBP
RUB
JPY
TRY

10,41 (10,29)
14,06 (14,00)
7,44
(7,41)
223,72 (223,30)
Kilde: Norges Bank

ELVERUM: Elverum kommune må bidra for å få
flere lokale bedrifter ut i gata under mart'n,
mener Kersti Grindalen (Frp).
NILS HENNING VESPESTAD

nils.henning.vespestad@ostlendingen.no

Arrangementsansvarlig Tore Hagen fortviler over at
kun fire lokale bedrifter ønsker å ha stand i Storgata
under Grundsetmart'n om fire uker.
Gruppeleder Kersti Grindalen i Elverum Fremskrittsparti mener at Elverum kommune har en jobb å

KJETIL BRORSON DAHL

kjetil.brorson.dahl@ostlendingen.no

Den nybakte millionæren ønsker ikke selv å stå fram med
navn og bilde i avisen, men uttaler seg gjennom PR-byrået
Apeland, som igjen representerer Pantelotteriet.
Jeg trykker alltid på Røde
Kors-knappen, og tenkte ikke
noe mer på det. Men så kom
den lange lappen ut. Jeg prøvde å lese antall nuller, og trodde først jeg hadde vunnet 100
000 kroner, sier 34-åringen.

Surrealistisk opplevelse

Han måtte til slutt få hjelp i
kassa for å telle alle nullene.
Med kyndig hjelp kom de fram
til at gevinsten hadde nettopp
seks nuller. En million norske
kroner hadde akkurat kommet
ham bokstavelig talt i hende.
Det første han gjorde var å
ringe hjem for å informere
samboeren om gevinsten. Hun
trodde ikke på ham.
– Hun trodde jeg tulla. Hun
ville se loddet før hun trodde
på meg, sier den ferske millionæren.
Han legger ikke skjul på at
det var en surrealistisk opplevelse å vinne så mye penger.
Etter å ha pantet flasker måtte
han gå og handle – samtidig
som han passet på en pante-
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lapp til en verdi av én million
kroner.
Det er ikke hver dag man går
rundt med så mye penger i
lomma.
– Etterpå måtte jeg hente i
barnehagen, før jeg endelig
kom hjem og fikk vist fram vinnerloddet til samboeren. Hun
ble svært glad, sier mannen.

Bleier, gjeld, bad og ferie

Vinneren har to barn på henholdsvis ett og tre år. Sammen
med samboeren har han med
andre ord mer enn nok å bruke
pengene på.
Blant annet bleier.
– Det blir nok både nedbetaling av lån og oppussing av
bad. Kanskje litt ekstra ferie i
sommer også. En ferietur tilpasset barna, legger han til.
Det er ikke første gang noen
fra Hedmark vinner i Pantelotteriet.
I fjor fikk Hedmark Røde
Kors 388.812 kroner fra Pantelotteriet. Det er en økning på
67.000 kroner fra året før. Stadig flere «setter panteflaskene
over styr» til inntekt for Røde
Kors.

Glade for inntektene

Leder i Hedmark Røde Kors,
Ingvar Midthun, er glad for at
antallet spiller og inntekter
øker.
– Takk til alle som har trykket på Røde Kors-knappen når
de panter flasker.
Midlene vi får fra Pantelotteriet betyr mye for oss og vi er
veldig takknemlige for at folk
her i fylket velger å støtte oss
med panten sin. Pantelotteriet
er en viktig inntektskilde for
våre lokalforeninger og midlene bidrar til at vi kan hjelpe
enda flere som trenger det. I
2016 har midlene blant annet
gått til rekruttering og opplæring av flere frivillige besøksvenner, flyktningguider og leksehjelpere i fylket, samt bidratt
til å styrke den lokale beredskapen gjennom hjelpekorpsene, sier Midthun.

Elverum på spilletoppen

I 2015 lå Kiwi Sjusjøen på pantetoppen i Hedmark.
Den gangen gikk 16,16 prosent av alle pantekronene som
kom inn til å kjøpe Røde Korslodd.
I 2016 økte det tallet til 18,09
prosent.

Pantelotteriet har på den måten blitt en av Røde Kors' største inntektskilder.

FERIETUR MED BARNA: 34-åringen fra Elverum som vant en
million kroner i Pantelotteriet ønsker ikke å stå fram i avisen med
navn og bilde. I tillegg til nedbetaling av gjeld og nytt bad, blir det
også en flott ferietur med barna i fokus, lover han. Familien på bildet
er bare ment som illustrasjon og har ingen tilknytning til saken.

gjøre for å få opp engasjementet.
– Jeg mener at vi må bidra, sammen med arrangøren, for å få fram lokale utstillere. Hvis ikke blir det
bare juggel og spekemat. Dette vil jeg ta opp i formannskapet i neste uke, sier hun.
Kersti Grindalen mener at næringssjefen bør på banen, men ser ikke for seg at kommunen skal inn på arrangørsiden. Grundsetmart'n er Elverum Handelsstands Forenings arrangement, en forening som ifølge
Tore Hagen har cirka 140 medlemmer. De fleste medlemmene som driver butikk i sentrum, har åpent un-

ILLUSTRASJONSFOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

● FAKTA

◗ Pantelotteriet er et lotteri

der mart'n – men velger ikke å bruke penger på å leie
en stand ute i gata.
Næringssjef Anne Vigdis Ellingsen konstaterer at
mye av folkelivet under mart'n kommer av nettopp
tilreisende selgere, men er enig med både Tore Hagen
og Kersti Grindalen i at den lokale deltakelsen kunne
vært høyere.
– Det er viktig at Tore, som er ute og skal selge arrangementet, finner ut hva som er årsaken til at de lokale bedriftene ikke ønsker dette. Så kan vi se på om
det er noe vi kan hjelpe til med, sier Ellingsen.

der tomme bokser og
flasker brukes som innsats i
panteautomater. Du kan vinne
fra 50 kroner og opp til

aKtOr: Statsadvokat Iris Storås var aktor i saken mot mannen i
50-årene, kjent som nabofaren fra Alvdal-saken.

FOtO: heIKO junGe / ScanPIx

alvdal-nabo dømt
til 14 års forvaring

◗ 1 million kroner, og får vite

med en gang om du har
vunnet eller ikke. Lotteriets
overskudd går til Norges Røde
Kors.
◗ Lotteriet ble lansert i
2008. Elverumsingen som
vant onsdag er den 43.
pantemillionæren i rekken
siden lotteriet så dagens lys.
◗ I fjor genererte Pantelotteriet
32 millioner kroner til Røde
Kors. Siden oppstarten i
2008 har rundt 160 millioner
pantekroner funnet vegen til
hjelpekorps landet over.
◗ Toppgevinsten er 1.000.000
kroner, men det er også mulig
å vinne mindre beløp.
◗ I snitt vinner man på hvert
22. lodd. Det betyr imidlertid
ikke at man kan kjøpe 23 lodd
for å sikre seg en gevinst. Du
kan kjøpe to lodd og vinne en
million kroner to ganger, og
du kan kjøpe 50 lodd uten å
vinne noe som helst.

Her er topp 5-lista for butikkene i Hedmark, hvor det pantes mest. Prosenttallet angir
hvor stor andel av den totale
panten som går til Pantelotteriet.
● Kiwi Sjusjøen (18,09 prosent)
● Rema 1000 Basarene Hamar (13,67 prosent)
● Meny Hamar (12,68 prosent.)Kiwi Holset Gården, Hamar (11,96 prosent)
● Kiwi Utfarten Hamar (11,83
prosent)

Måler man i kroner og øre,
kommer også Elverum inn på
topplista. Her er topp 5-lista
målt i faktiske penger satset på
Pantelotteriet i 2016.
● Rema 1000 Bispehaugen
(77.840 kroner)
● Rema 1000 Elverum
(67.070 kroner)
● Kiwi Brumunddal (66.646
kroner)

BLeIeShOPPInG: En «bleieskiftarbeider» (34) fra Elverum ble millionær onsdag ettermiddag. Han skulle
egentlig bare handle bleier, men gikk ut av butikken som millionær. – En surrealistisk opplevelse, slår han
ILLuStraSjOnSFOtO: KatrIne LunKe, PanteLOtterIet
fast.

● Kiwi Cc Mart'n Hamar
(58.666 kroner)
● Kiwi Sjusjøen (57.645 kroner)
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Frp ber formannskapet sørge for mer folkeliv

En 34 år gammel småbarnsfar var innom Kiwi Fjeldset en snartur ...

ELVERUM: Onsdag
ettermiddag skulle
en 34 år gammel
småbarnsfar fra
Elverum innom Kiwi
Fjeldset for å kjøpe
bleier. På veg inn i
butikken skulle han
pante noen flasker.
Plutselig var han
millionær etter å ha
satset panten på
Pantelotteriet.

pante. Så trykket han på
Røde Kors-knappen, og
kunne gå ut av butikken
en million kroner rikere.
Det trodde ikke samboeren helt på.
«Hun trodde jeg tulla.
Hun ville se loddet før hun
trodde på meg» fortalte
den heldige vinneren til
avisen Østlendingen.
For Silje fra Spikkestad var det ikke bleier som sto på
handlelisten.
«Jeg skulle en rask tur innom for å kjøpe nachos og pante

Hamar Røde Kors er det hjelpekorpset i Hedmark som får
mest penger fra Pantelotteriet.

I fjor fikk de inn 68.721 kroner
på denne måten. Elverum
Røde Kors tar andreplassen på

lista med 55.033 kroner.

Den 52 år gamle mannen
som er omtalt som nabofaren i Alvdal-saken, er i
lagmannsretten dømt til 14
års forvaring for en rekke
overgrep mot sine egne
barn.
NTB
Dommen fra Eidsivating lagmannsrett gjelder grove seksuelle overgrep mot en sønn
som var under ti år da overgrepene fant sted. Forvaringsstraffen er en fellesstraff
med to tidligere dommer.
Mannen ble dømt til åtte
års og åtte måneders forvaring i Nord-Østerdal tingrett i
juni i fjor. Lagmannsrettens
dom er betydelig strengere
med en minstetid på ni år og
tre måneder.
52-åringen får fradrag for
de snaut seks årene han allerede har sonet og sittet i varetekt. Lagmannsretten mener
det er fare for at mannen vil
begå flere overgrep om han
ikke dømmes til forvaring.
«... det vil være fare for at
tiltalte begår nye seksuallovbrudd selv om han soner en
straff på ytterligere åtte år»,
skriver retten.

Mange overgrep
Mannen var en av fem personer som ble dømt i den store
overgrepssaken i Alvdal. Da
ble han dømt til sju års fengsel for å ha latt et samboerpar
forgripe seg på to av barna
sine. I Sør-Østerdal tingrett
ble han i februar 2015 dømt til
fire års fengsel for seksuelle
overgrep mot en sønn og en
datter.
Overgrepene mot den tred-

je sønnen fant sted fra 2002
til 2005, samtidig som overgrepene i Alvdal-saken skjedde. Sønnen anmeldte sin far i
oktober 2015. Han vet ikke
hvor mange ganger overgrepene inntraff, men retten legger til grunn at det er snakk
om minst 30 overgrep.
Retten beskriver overgrepene mot sønnen som særdeles alvorlige og skriver i dommen at de viser «en ensidig
prioritering av egne seksuelle
behov, uten tanke for de lidelser han på den måten har påført sine barn».

nekter

Den dømte 52-åringen har aldri erkjent straffskyld og mener han er uskyldig dømt i
alle tre sakene.
Foruten
forvaringsdommen, dømmes mannen til å
betale 200.000 kroner i erstatning til den nå 21 år gamle
sønnen. Lagmannsretten mener sønnens forklaring i saken er «meget troverdig» og
mener overgrepene har vært
en enorm belastning for ham.
«Han bærer i dag tydelig
preg av det han har vært utsatt for, er uten arbeid, nære
relasjoner og har rusproblemer», heter det i dommen.
– Dette er en alvorlig sak
som har tatt lang tid, og som
har vært en stor belastning
for mange parter, sier statsadvokat Iris Storås, som har
vært aktor i alle sakene,
til NRK. Hun la ned påstand
om 15 års forvaring og sier at
aktoratet er fornøyd med
dommen.

2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

kr 113 579 962

kr 90 360 396

kr 79 424 469

kr 73 338 425

kr 57 315 440

kr 25 907 754

kr 14 983 333

kr 2 952 065

Omsetningstallene viser summen av de
inntektene som kommer fra hver butikk.
Det første året var det nær tre millioner.
I 2017 hadde det årlige beløpet økt til
113 millioner.

kr 36 653 733

Pantelotteriets omsetning

kr 100 412 436
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flaskene som lå bak i bilen» fortalte hun til Drammens Tidene.
Da hun var ferdig satset hun panten i Pantelotteriet, slik hun
alltid gjør. Men denne gangen kom det ut en ekstra lang lapp
med ekstra mange nuller. Milliongevinsten skal hun og familie
bruke til å bygge hus.
Småbarnsmor kan flytte
I september hadde småbarnsmor Gunhild akkurat plukket opp
sønnen i barnehagen, da hun var
innom butikken
for å handle. Men
først skulle hun
pante noen flasker.
Etter at hun hadde
trykket på Røde
Kors-knappen,
kom det en fanfare
og en helt spesiell
pantelapp.
«Det ble en
skjelven handletur
etterpå» fortalte Gunhild til TV2.
Hun, sønnen og forloveden bor nå i kjelleren til Gunhilds
foreldre. Nå kan de endelig få råd til sitt eget sted.
«Pengene skal hvert fall gå til bolig. Så blir det kanskje noe til
bryllupsplanlegging» sa den glade vinneren.

«Det føles helt utrolig. Jeg har nesten dårlig samvittighet,
fordi foran meg stod det en dame og satset 25 flasker, uten å
vinne noe» fortalte vinneren til ABC Nyheter.
I november fikk altså Pantelotteriet hele tre nye pantemillionærer.
Toppgevinstene ble vunnet både på Hamar, på Oppegård i
Akershus og i Tromsø.
Tromsømannen som
vant helt i slutten av
november skulle bruke
noen av pengene på
sine nærmeste.
«Litt ekstra blir det
nok til jul i år, ja» sa han
Tromsømann vant 1 million
til avisen iTromsø.
kroner på pantelotteriet
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MILLIONPANT: Kjøpmann Roar Olsen på Rema 1000 fikk en meget heldig flaskepanter innom butikken torsdag kveld.

Nummer 50 vant med Pepsi Max
I slutten av oktober ble en sunnmøring Pantelotteriets pante
millionær nummer 50. Det skjedde på en butikk i Ålesund, etter
at mannen i 60-årene hadde satset én Pepsi Max-flaske.

Hele tre personer har vunnet hovedpremien i pantelotteriet i november. En av dem er en tromsømann.
Mannen, som er i 50-årene,
var innom Rema 1000 på K1
torsdag kveld for å pante flasker. Der ble gevinsten litt
større enn han hadde forventet.
Ifølge Pantelotteriet har det
i november i år vært hele tre
vinnere av milliongevinsten.
Med 53 vinnere til sammen
siden oppstarten i 2008 er

det ganske unikt.

– Utrolig

Mannen, som ønsker å være
anonym, forteller at han ble
veldig overrasket da det sto
på panteautomaten at han
hadde vunnet.
Ansatte ved butikken fortalte Nordlys at han måtte
komme bort til dem for å

spørre om det faktisk stemte.
– Det var helt utrolig. Jeg
følte egentlig ikke så veldig
mye da det skjedde, det var
bare litt rart og ganske utrolig, sier han.

Julegaver og leilighet

For mannen kommer pengene godt med.
– Jeg har leid leilighetene
jeg har bodd i hele livet, nå
får jeg endelig muligheten til
å kjøpe en selv, sier han og
legger til:
– Jeg husker før, i 1993 for

eksempel, da kostet det kun
200.000 kroner for en leilighet som i dag koster rundt 2
millioner. Selv om jeg trenger
mer enn en million kroner til
en leilighet er det klart det
hjelper langt på vei, forteller
millionæren.
Det som ikke går til leiligheten skal mannen bruke på
julegaver til sine nærmeste.
– Litt ekstra blir det nok til
jul i år, ja.

pantelotteriet fått inn 190 millioner kroner til Røde Kors.
Halvparten av inntektene
går til driften av Røde Kors
lokalt.
Ifølge pantelotteriet selv
har det tidligere kun vært en
vinner fra Tromsø.
MIRIAM LEIROS
miriam.leiros@itromso.no
RONALD JOHANSEN (FOTO)
ronald@itromso.no

En viktig inntekt

Siden oppstarten i 2008 har
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er endra. Mandag
Selbu videregående skole er blitt pussa opp og fasaden
er første skoledag for elevene.
studiespesialisering. I år blir det
Elevtallet ved Selbu videderimot over 25 elever.
regående skole øker med
- Elevtallet kan i år havne på
bortimot 20 elever samopp mot 135 elever. I tillegg er
fjor.
i
menligna med
det cirka 20 elever som går introduksjonsprogram, grunnskoleutDet er meget positive elevtall danning og norskkurs i lokalene
som rektor Svein Ove Dyrdal våre, sier rektor Dyrdal.
I løpet av sommerferien har
legger fram.
ft- Dette skyldes et større skolebygget fått en ansiktslø
flere
avgangskull og at flere ser at ning. Fasaden er endra, og
opp.
pussa
Selbu vgs. gir et meget godt rom er blitt
Tirsdag 11. juli 2017
- Nå gleder jeg meg til å ta imot
utdanningstilbud, sier Dyrdal.
Tønsbergs blad
Tønsbergs blad
Det å
Tirsdag 11. juli 2017
Den største utfordringen til Sel- alle elevene på mandagen.
er ifølge
ønske nye og gamle elever veler
bu videregående skole nyheT
3
olde elevtal- kommen til et nytt skoleåret er
oppretth
Dyrdal åBade
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DyrTIPs oss! 33 37 30
let. Årets økning er derfor svært som rene julekvelden, sier
30
e nyheter for skolen. I dal.
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o
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s
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fjor var det
Heidi Greni og Geir Arild Espnes står
Svein Hilmo
se og del video og
på det første året på
bilder:
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Trøndelag.
saker som gleder og
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Telefoni • Data

enerifiber.no
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sommer!
. Tips TB om små og
store
engasjerer. Send tekst
og bilder på e-post til

Marie Olaussen
Nyhetsleder
marie.olaussen@tb.no
906 03 275

tb.no/sendvideo
og tb.no/sendbild
e
Eller send via Instagra
m med #tbno

FibSp
er-politikere besøkte
tydalsgründere
Reisen starter hos Nestor!

Kultur- og littera

Tur 2017
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agen,
Finland, Paris,
Shetland og Or
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Nestor i Melsomv

• Kabling

• david@ener
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Vil du skal bruke
knotten når du panter
Røde Kors er hun et
alle FoTo: Per

Det koster å drive
Røde Kors-båten på
Tjøme. Nå spør de
deg
pent om å bruke Røde
Kors-knappen på
panteautomaten.

Per GildinG

per.gilding@tb.no

– Etter at vi mistet
spilleautomatene, er inntekten
vi har fra pantelotteri

Stadig nye oppgrad
eringer på
den tre år gamle redning
sbåten
Veritas, krever nemlig
sitt.
– Bare den siste tiden
har vi
måttet bruke rundt
90.000 kroner på å oppjustere
sambandet,
nye og større rednings
flåter, og
overlevingsdrakter,
etter påbud
fra Sjøfartsdirektorat
et, sier han.
– Derfor går selvfølg
elig oppfordringen til folk
som panter
flasker; bruk Røde
Kors-knotten på automate
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Her varner
det pantekroner til Røde Kors
64jam
men litt av hvert

Det var mye rart å finne
på helgens antikkm
arked
på Tjøme.

Mari Mjaaland

redaksjonen@tb.no

Se flere bilder på tb.no
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KnOTT en: Leder i Tjøme
og Hvasser Røde Kors,
Pedersen oppfordrer
Olav Falkfolk som panter flasker
om å trykke på Røde
Kors-knappen på panteau
tomaten. Da støtter
redningsbåten, og du
du driften av blant annen
har muligheten til å
vinne i lotteriet.

tilbyr kurs og kul
og pensjonister ikveiledseg med større kommuner,
turreiser for ner
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for bedre
voksne
sørg
Reduser byråkratiet og tra
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valg,
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i
Sp-lista
på
øverst
Greni står
forrige stortingsøka de siste fire åra, 6,5 prosent ved
Sør-Trøndelag til stortingsvalget. tiet har bare
valg.
Sammen med andrekandidaten sier Greni.
- Tendensen er at Senterpartiet
Hun mener også at bedre bredGeir Arild Espnes og lokale Spvokser under valgkampen i de
nøder
kning
UTsTy rT:
politikere sto de på stand ved bånd- og mobilde elleir distrik- sistegOdTukene
fram mot valg. Det
livet redaksjonen@sb.no
Tydal Torg før de besøkte 705 vendig for nærings
blir spennende å se hvordan det
tene.
Senteret.
slår ut i år når vi har sett gode
- Kreativiteten er ikke propormålinger så tidlig, sier Espnes.
d
sjonal med innbyggertallet, det Et parti i medvin
periode
stortings
ende
innevær
I
Greni
Heidi
sa
e
er helt sikkert,
Etter at vi mistet
Økende behov for gründer
spilleautomatene,
hetene har Senterpartiet én plass på
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er inntekt
etter å ha besøkt virksom
besøket
en vi
Ung skipper
har fra pantelotteriet
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erske benken. Par- Under politiker viktig
for oss
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som holder til ved 705 Senteret. den sørtrønd
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stor frivillig Ole
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s
edvind de siste

lIgJob b: Skipper Solveig
Nekstad tilbringer mange
bidrag for sikkerheten
sommerdager på Ferjeodd
til sjøs. Røde Kors-båt
en på Tjøme. Sammen
en Veritas trenger sårt
med mange frivillige
pantepengene dine.
i Tjøme og Hvasser

8

erik Wold aunem
o
Nyhetsredaktør
erik.wold.aunemo
@tb.no
975 78 185

som stadig kurses
i førstehjelp,
navigasjon og i
redning
kursing trenger selvfølg . Slik
elig et
økonomisk tilskudd
, som også
kommer fra lagets
innsats med
syketransportbile
n.
– På et halvt år hadde
inntekt på rundt 40.000 vi en
kroner
på den kjøringen,
og 30.000
kroner fra pantelot
teriet, forteller Falk-Pedersen.
Oppdragene med
båt

viktig

gIldIng
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de ofte har ten,
Solveig Nekstad (24),
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fra påske til men
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hummerfisket er over.
dager
her sammen med gode
kolleger i
Røde Kors. Og båten
vi har her
ute er helt topp, mener
Ute på Ferjeodden
hun.
ligger Røde
Røde Kors-båten Veritas
Kors sin redning
er på
sbåt Veritas.

Båten
like godt som en ambulan til Tjøme Hvasser Røde Kors er utstyrt
nesten
se. Mannskapet har
god førstehjelpstrenin
g.

nelige skipperen i
Røde Kors.
mer. For mitt vedkom
Sist helg gjorde båtmann
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ska- kommer jeg
pet en god første-in
til å være tre uker
nsats da det ute
med Kystvakta i
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nord, så
like ved. En har
jeg tre uker fri. Og
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i minuttet.
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leder for Tjø
i stand til

"

sverd: Anne Karine
Midttønne og datter
Elizabeth Wood fra
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Foto: Katrine Lunke/Pantelotteriet.

Stadig flere støtter Røde
Kors med tomflaskene
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sine. Til og med juli er det
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Fjordane
- Vi setter stor pris på alle som
til mest p
trykker på Røde Kors-knappen.
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Pengene vi får fra Pantelotteriet
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ema-panten bidrog mest

i Sogn og
som bidrog
pengar til
teriet samla i
mabutikken

Mange ak
t
torgdagen ivitetar
i Lavik

Se flere tilbud

o
på fjordkupp.n

3. Kiwi Årdalstangen 11,33%
4. Rema 1000 Sandane 10,92%
5. Spar Kalvåg 10,88%

Topp 5-butikkar i Sogn og
Fjordane i omsetnad (bidrag
til Pantelotteriet)

1. Rema 1000 Stryn 70.367 kr
2. Rema 1000 Sandane 61.190 kr
3. Rema 1000 Nordfjordeid
54.950 kr
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11,3 %

10,1 %

9,4 %

8,2 %

6,8 %

5,7 %

2008 2009 2010

6,6 %

3,4 %

I 2008 gikk 3,4 prosent av all pant inn i
Pantelotteriet. Frem til i dag har andelen
økt til 11,3 prosent i gjennomsnitt.

3,8 %

Andel av pant benyttet
som innsats i Pantelotteriet

8,6 %

PANTELOTTERIET ÅRSMELDING 2017

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Her spilles det mest
Helt siden 2014 er Meny Ringnes Park i Oslo butikken hvor det spilles mest på
Pantelotteriet. Her brukes over 40 prosent av panten som innsats i lotteriet.
I 2017 gikk i gjennomsnitt 11,3 prosent av all pant inn i
Pantelotteriet. Etter enda et utrolig år endte gjennomsnittet for
desember på 13,63 prosent. På Meny Ringnes Park har også
andelen økt, fra 40,7 i fjor til 42,96 i år.
Stolt av kundene
Som i fjor er butikksjef Martin Sande Stensrud sjef for den
2 500 kvadratmeter store Menybutikken. Han er tydelig stolt av
kundene sine.
– Vi har helt fantastiske kunder her på Ringnes Park, og det er
ekstra hyggelig å se at så mange av dem støtter Røde Kors på
denne måte, sier Stensrud. Han opplever at kundene er veldig
positive til Pantelotteriet, og at de ser på det som en enkel og
spennende måte å støtte.
Selv trykker han på Røde Kors-knappen hver gang han panter,
alltid med et lite håp om å vinne.
– Jeg tror mange har en liten drøm om å vinne en av de million-
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gevinstene. Selv hadde jeg nok brukt en del av pengene på en
lang reise til varme strøk, sier butikksjefen.
Viktig bidrag
Den store mengden pant som satses på Meny Ringnes Park
bidrar direkte til økte inntekter hos Oslo Røde Kors. I 2017 fikk de
over tre millioner kroner fra lotteriet. Det gjør at lokallagene kan
utføre enda mer humanitært arbeid.
– Det høye bidraget fra Pantelotteriet gjør at Oslo Røde Kors
kan hjelpe enda flere av de som trenger det i byen vår, forteller
Ane Sunde, avdelingsleder for frivillighet og samfunn i Oslo Røde
Kors.
Nest etter Oslo er det i Akershus og Telemark den største
andelen av tomflaskene brukes som innsats i Pantelotteriet. Det
har også ført til at lokallagene i disse fylkene er blant dem som
mottar mest penger i løpet av året.

HØYEST ANDEL Butikksjef Martin Sande Stensrud og Ane Sunde i Røde Kors
takker alle som støtter Røde Kors på Meny Ringnes Park. (Foto: Katrine Lunke)

Topp 3 butikker i
markedsandel

Topp 3 butikker i
omsetning

Topp 3 fylker i
markedsandel

42,96 %

Kr 325 278

15,67 %

Meny Ringnes Park

Meny CC Vest

Oslo

37,01 %

Kr 321 166

13,60 %

Meny Fornebu

Rema 1000 Torshov

Akershus

36,48 %

Kr 295 986

13,31 %

Meny Bjølsen

Telemark

Coop Extra Sagene
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Markedsføring
løfter omsetningen
Markedsføringen av Pantelotteriet bidrar til å løfte omsetningen. To viktige budskap er at
lotteriet skaper store verdier for Røde Kors, og at folk faktisk vinner miliongevinster.

Sosiale medier: Facebook brukes aktivt
gjennom hele året, og antall følgere har
i løpet av 2017 gått fra
8 474 til 15 500. Her postes og
sponses de beste mediesakene fra

nettet. Posten med største spredning
nådde over 450 000 personer. Det
mest populære innlegget fikk over
8000 likes. Det jobbes også aktivt med
å få de aktuelle kjedene og Røde Kors-

Radio: Pantelotteriet har i 2017 også vært til stede på P4 med radioreklame.
Budskapene er spisset og spottene korte, slik at vi får mest mulig ut av budsjettene.
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lagene til å dele nyheter om vinnere og
rekordtall. I tillegg gjennomføres egne
aktiviteter, som f.eks. påskekampanje.

PANTELOTTERIET ÅRSMELDING 2017

7 000
Antall nye følgere
på Facebook

TV: Mot slutten av året sendte Pantelotteriet nye reklamefilmer på TV, med Røde Korser
Stig i hovedrollen. Det resulterte i en betydelig stigning i omsetningen.

400 025
Nett: I november lanserte Panelotteriet
helt nye nettsider. Målet var å lage innhold
og en stil som var tydeligere, ryddigere og
mer moderne. Her finner man nå først og
fremst informasjon om hva Pantelotteriet
er, hva pengene går til og hvem som blir
pantemillionærer.

nyheTer

Telen

Tirsdag 15. august 2017

nyheTer

2

Flest personer nådd med
et Facebook-innlegg

180

Antall positive
presseklipp
VerDIFUllT: – Takk til alle som trykker på «vår knapp» på panteautomatene. Det er et verdifullt tilskudd til driftsbudsjettet vårt på to
millioner kroner i året, sier leder av Røde Kors Hjelpekorps, Anita Hagen.

TIPS oSS!

932 34 200
E-post: telen@telen.no
eller send oss
SMS og MMS med kodeord
Tl TIPS til 2005.

Jens Marius Hammer
Ansvarlig redaktør
905 80 050

jens.marius.hammer@telen.no

Ingen lokale
pante
millionærer

Til sammen har 47 heldige
blitt pantemillionær. Den
siste som vant var en
29åring fra Porsgrunn, som
vant en million kroner på sin
lokale Kiwibutikk.
Oslo, Akershus og Tele
mark er fylkene hvor det
spilles mest i Pantelotteriet.
Telemark er også fylket med
flest pantemillionærer, hvor
sju stykker har vunnet topp
gevinsten, men alle bor i
Grenland.
– Snart får vi en her også.
Bare pant dere, før eller se
nere kommer den en fra Not
odden også, sier Anita Hagen
– som retter en takk til, alle
som trykker på lotteriknapp
en på flaskeautomatene som
befinner seg på Meny Kvan
tum, Meny Tuven, Rema 100
Tuven, Rema 1000 Sentrum,
Coop Extra Sentrum, Spar
Heddalsveien, Kiwi på Tu
ven og Kiwi i Sentrum.

– Pantegavene
kommer godt med
I perioden 2013 til så
langt i 2017 har vi
pantet flasker til
inntekt for Røde Kors
for i alt 1 545 092
kroner. 586 776 av
dem har blitt lokal
laget til del.
Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no
905 80 050

– Pantelotteriet er veldig viktig
for oss og mye av pengene
kommer til lokalsamfunnet.
Fortsett den gode trenden, sier
Anita Hagen.

ny rekord i 2017
Stadig flere støtter Røde Kors
med tomflaskene sine. Til og
med juli er det satset pant for

64 millioner kroner i Pantelot
teriet i år. Det er ny rekord. Hele
3,4 millioner av disse kom fra
Telemark.
For lokallaget på Notodden
betyr det 92 036 kroner så langt
i kassa etter sju måneder.
– Det varmer og gleder, sier
Anita Hagen, som har åtte auto
mater hvor du kan velge å spille
i pantelotteriet framfor å ta
pengene selv. Lokallagene på
Gvarv og i Hjartdal har hen
holdsvis 7357 og 2997 kroner,
men disse har bare en automat
med pantelotteriet i kommu
nene sine.

alle har bruk for oss
– Det er flott at folk støtter oss
på denne måten. Etter at for
budet med spilleautomater, de
såkalte enarma bandittene, ble
borte, fikk vi grasrotandel og
dette pantelotteriet. Fortsatt er

funnet, sier Hagen.

Beredskap koster

BereDSkaP: Røde Kors stiller
alltid opp på kort varsel når vi
trenger dem.
medlemskap og støttemedlem
skap den viktigste inntekts
kilden for oss, sier Hagen.
– Og alle har direkte eller in
direkte bruk for Røde Kors. Vi
har sportsvakter, stiller på
leteaksjoner, besøkstjenesten,
flyktningguider, bruktbutikk
og mange andre store og små
viktige oppgaver i lokalsam

– Alle som er med i Røde Kors
på Notodden er frivillige, men
det koster likevel å ha bered
skap og vakter. Vi er opptatt av
at vi hele tiden skal ha godt ut
styr som kan bidra til å redde liv
og at vi hele tiden har godt kva
lifisert personell, sier Hagen,
som er glad for at fordelings
nøkkelen mellom Røde Kors
sentralt og Røde Kors lokalt sta
dig har blitt bedre i favør av lo
kallaget for Pantelotteriets del.

har økt fra år til år
– Folks bruk «vår knapp» på
panteautomatene blir stadig
mer omfattende, sier Anita
Hagen. I 2013 var inntekten
105 000, i fjor var den nesten
140 000 og i år settes det ny re
kord.

Vi setter nye panterekorder
– Folk er rausere. Ved
utgangen av juni i år hadde
vi satset 64 millioner i
Pantelotteriet, på samme
tid i fjor var det 55
millioner.
Jens Marius HaMMer

jens.marius.hammer@telen.no
905 80 050

Takker: President i RK, Sven
Mollekleiv, takker for panten.

President Sven Mollekleiv i
Norges Røde Kors takker for at
feriefolket har vært i en raus
stemning i juli.
Juli var Pantelotteriets beste

måned hittil i år, med en omset
ning på over 10 millioner kron
er. I gjennomsnitt satses 14,45
prosent av all pant i Telemark i
Pantelotteriet.
I juli gikk Meny Brotorvet
opp på lotteritoppen i fylket,
med en panteandel på hele
35,37 prosent. På andreplass
kom Spar Sjøbua Valle med
32,73 prosent før Meny Hov
enga med en andel på 29,9 pro
sent.

180 millioner
Siden 2008 har Røde Kors fått

180 millioner kroner fra lotteri
et. Halvparten av midlene går

til de lokale Røde Korsavdel
ingene, ifølge en presse
melding fra Røde Kors.
– Vi setter stor pris på alle
som trykker på Røde Kors
knappen. Pengene vi får fra
Pantelotteriet betyr svært mye
for vårt humanitære arbeid.
Midlene gjør at vi kan hjelpe
enda flere som trenger det,
enten i Norge eller i utlandet,
sier president i Røde Kors i Nor
ge, Sven Mollekleiv.

2 200

Flest kommentarer på
et Facebook-innlegg

Redaksjonell omtale: En svært viktig del av markedsføringen er den redaksjonelle
omtalen, hvor det jobbes målrettet for å skape resultater. I 2017 var det 180 positive
artikler og innslag om lotteriet i norske medier. De aller fleste artiklene er generert av
Pantelotteriets kommunikasjonsbyrå Apeland, og omhandler både de viktige midlene
Røde Kors får og nye pantemillionærer.
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«Velkommen til
Pantelotteriet!»
Hver eneste dag besvarer Pantelotteriets kundeservice henvendelser fra publikum,
både på telefon, epost og i sosiale medier.
Pantelotteriet finnes nå på 2 200 pantemaskiner fordelt på rett over
2000 butikker og hver uke deltar over en halv million mennesker i
lotteriet. Det fører til en rekke henvendelser til kundeservice.
Hyggelige samtaler
Pantelotteriet har betjent kundeservice i butikkenes åpningstid,
og mottar daglig spørsmål og henvendelser fra publikum.
Spørsmålene er mange og varierte, forteller kundebehandler
Lisbeth Andreassen:
– Et vanlig spørsmål er om vi kan fortelle når og hvor den neste
milliongevinsten går. Det er vel det eneste spørsmålet vi besvarer
med at vi ikke vet, sier Andreassen med et smil.
De fleste henvendelsene er fra vinnere som vil heve premier på
over 1000 kroner.
– Heldigvis mottar vi ingen ubehagelige samtaler. Det artigste
er å motta samtaler fra de som har vunnet toppgevinsten på én
million kroner. De fleste kan nesten ikke tro at det er sant, sier
Andreassen, som har betjent kundeservicetelefonen i flere år og
snakket med en lang rekke millionvinnere.
Utviklet systemet
Pantelotteriets kundeservice driftes av Playsafe Norway AS i
Sandefjord. De har også utviklet lotterisystemet, og drifter alle de
tekniske systemene til Pantelotteriet. Playsafe har spesialisert seg på
utvikling og drift av databasedrevne lotteri- og spillapplikasjoner,
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og drifter slike systemer for både nasjonale og
internasjonale lotteritilbydere. Lotterisystemet
er godkjent av NMI Gaming Ltd. i England i
tråd med regelverket utarbeidet av Lotteri- og
Stiftelsetilsynet.
Når en deltager trykker på Røde Korsknappen kommuniserer pantemaskinen med
lotteriserveren. Etter å ha verifisert transaksjonen, tildeler serveren
det riktig antall lodd til pantemaskinen. Til slutt skrives resultatet ut
på pantelappen. Hvis deltageren har kjøpt et eller flere vinnerlodd
vil pantemaskinen skrive ut størrelsen på premien og en
strekkode på loddkvitteringen. Strekkoden brukes for å verifiseres
loddkvitteringen når vinneren går i kassen for å løse inn gevinsten.
Driftssikker teknologi
I 2017 hadde Pantelotteriet null nedetid på lotterisystemet. Likevel
skjer det fra tid til annen at enkelte panteautomater er ute av
drift eller ikke hadde forbindelse til lotteriserveren. I slike tilfeller
får kunden vanlig pantekvittering selv om de ønsket å delta i
lotteriet. Samtidig får Pantelotteriets kundeservice en melding,
slik at problemet kan følge opp. I noen tilfeller må det sendes ut
servicepersonell til maskinen, men i de fleste tilfeller kan saken
løses uten fysisk å oppsøke pantemaskinen. Og når problemet er
løst, er maskinen igjen klar til å ta imot en stadig voksende mengde
nordmenn som støtter Røde Kors via Pantelotteriet.

Dette er Pantelotteriet

Slik fordeles midlene

Pantelotteriet er et miljøvennlig lotteri hvor man bruker
panten som innsats i lotteriet, og har mulighet til å vinne
premier verdt 50, 100, 1 000 eller én million kroner.

Pantelotteriet har blitt en av de viktigste inntektskildene til
Røde Kors.

Hvert lodd i Pantelotteriet koster 50 øre. Om det
blir gevinst eller ikke, vises umiddelbart på lappen
som kommer ut av panteautomaten. De fleste
panteautomatene spiller også en liten fanfare hvis
man vinner. Pantelotteriet finnes nå på rundt 2 200
panteautomater over hele landet.
Gevinster på 50, 100 og 1 000 kroner utbetales i kassen.
Hvis man vinner mer enn 1000 kroner, må man ta kontakt
med Pantelotteriets kundeservice. Uavhentede gevinster
går etter 90 dager til Røde Kors.
Ansvarlig lotterioperatør er Norsk Pantelotteri AS,
et selskap eid av Røde Kors (40%) og Olav Thon
Gruppen, som eies av Olav Thon Stiftelsen (60%).
Pantelotteriet fikk i februar 2017 ny lotteritillatelse.
Konsesjonen gjelder for ni år og har en årlig
omsetningsramme på 300 millioner kroner.

35% av inntektene fra lotteriet går tilbake til publikum
i form av gevinster. 32,5% av brutto inntekter går til
Røde Kors. Det tilsvarer 50% av inntektene, etter
fradrag av gevinster. Halvparten av inntektene til Røde
Kors går til de lokale lagene der panteautomatene
er plassert. 9,75% går til butikkene, for tilgang til
panteautomatene og butikkens innsast i håndtering av
lotteriet. Den resterende andelen på 22,75% går til drift,
markedsføring og investeringer i driftsselskapet Norsk
Pantelotteri AS. Eventuelt overskudd forvaltes av eierne.

Norsk Pantelotteri AS
Besøksadresse: Stenersgata 2, Oslo
Postadresse: Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo

