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312 259 kroner
Lottery turnover in #1 shop
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kr 928 543

Contribution to Red Cross since 2008
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kr 12 423 611

kr 7 784 657

156 millions

kr 4 914 206

Contribution to Red Cross in 2016

2011

kr 32 091 111

kr 29 891 048

kr 26 241 455

The annual contribution to the
Norwegian Red Cross has
increased significantly since
the early days of the lottery,
and amounted to NOK 32
million in 2016.

kr 23 800 370

32 millions

Contribution to Red Cross

kr 18 523 840

41%
Lottery share in #1 shop
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An amazing year
2016 turned into an amazing year for the Recycling Lottery.
The lottery generated the 40th (and the 41st and the 42nd) millionaire, an unidentified
and oblivious participant left his million kroner winning ticket at the recycling machine.
We officially crossed the NOK 150 million threshold for charitable contributions to
the Red Cross, we got the top story on vg.no - the largest Norwegian newspaper, got
22,000 likes on Facebook, and achieved an incredible 15,4% in market share.

All these achievements enabled us to contribute a record sum of NOK 32 million to
the Norwegian Red Cross for 2016. These funds are an important contribution to the
charitable work of the Red Cross, both internationally and, equally important, locally
in Norway. Half the charitable proceeds goes to the local Red Cross societies across
the country, and the lottery has become an important source of revenue for local Red
Cross societies. In reality, this means more search and rescue, more activities for the
elderly, more activities for young people and more activities for our immigration guides,
and so on.
I’d like to extend my personal gratitude to everyone who contributes to this success,
both the shops, the super market chains, the Red Cross, as well as the contributors from
the Olav Thon Group, our suppliers and above all to all those out there that press the
Red Cross button every time they recycle empty bottles and cans.

Gaute Langda
Director, Norsk Pantelotteri AS
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The Recycling Lottery has turned into
an extraordinary success, and the proceeds
have become an important source of
funding for our humanitarian works.
Bernt G. Apeland

150 million to
the Red Cross
The Recycling Lottery has had a tremendous growth since the start in 2008, and in November we
crossed the 150-million threshold for charitable contributions to the Red Cross.
In 2016 approximately 11 percent of the value of all used beverage
containers were committed as stakes in the Recycling Lottery,
and by the middle of November the general secretary for the Red
Cross, Mr. Bernt Apeland, received a symbolic «recycling receipt»
showing that the Red Cross had received 150 million kroner from
the lottery.

Important contribution
It took roughly a year for the Recycling Lottery to contribute NOK
1 million to the Red Cross, and in 2009 we handed over the first
symbolic «recycling receipt». This was only a start, and the numbers
kept growing. In April 2015, we crossed the NOK 100 million
threshold for charitable contribution and by the end of 2016, a total
of NOK 155 million had been transferred to the Red Cross.
– The Recycling Lottery has become a tremendous success
and an important contributor to our charitable cause. The lottery
contributes funds that the Red Cross may use without constraints,
wherever it is required, both locally and internationally, said Mr.
Bernt G. Apeland during the 150 million-event.
Simple excitement
Director of Norsk Pantelotteri AS, Gaute Langdal, had the pleasure
of handing over the 150-million recycling receipt to the Red Cross.
– We are incredibly proud of what we have achieved with
the Recycling Lottery. Thanks to a close co-operation with the
shops and the supermarket chains, we see steady growth in the
4

conversion rates and increased turnover. Currently we have
consistently in excess of 12 percent market share (amount of the
recycling turnover committed to the lottery), and many shops have
significantly more. Our customers regard the Recycling Lottery as a
easy and fun way to support the Red Cross, says Mr. Langdal.

Biggest in Oslo
Half of the Red Cross proceeds from the lottery goes to the local
Red Cross society. The Oslo Red Cross society is the biggest
recipient of funds from the lottery, and received more than NOK
2,7 million in 2016, The funds are spent on more than 40 different
activities, for which funding is always scarce.
– The proceeds from the Recycling Lottery enables us to offer
good quality and appropriate activities for the people of Oslo,
and this is so important, says Ane Sunde, head of volunteer work
at Oslo Red Cross.
– Last year, we expanded our offering to kids and youngsters
though the Children’s Red Cross, which is an after-school offering
to children from the age of 6 to 13 years old. We will continue
to expand this work in 2017. Our Resource Centre at Grønland
will get access to a new and bigger locality, which will benefit our
School Homework Assistance for children, our social activities
for youngsters and other activities. More volunteers will be able
to create greater opportunity and security for even more kids and
teenagers.

kr 94 616 682

kr 44 574 857

kr 26 051 017

kr 13 627 406

kr 156 598 841

kr 0

kr 5 842 749

The contribution to the Red Cross since the start of the
Recycling Lottery in 2008 now exceeds NOK 156 million.

kr 68 375 227

Accumulated contribution to the Red Cross

kr 124 507 730

150 MILLION EVENT: Director of Norsk Pantelotteri As, Gaute Langdal, was in 2016 able to hand over a symbolic recycling
receipt for NOK 150 million to General Secretary Bernt G. Apeland of the Norwegian Red Cross. (Photo: Katrine Lunke)
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The mystery of the
missing millionaire
On September 29th, a participant drew a winning ticket worth NOK 1 million at Spar
Skånevik. Then everything went quiet. Following an intense manhunt, it was discovered that
the oblivious individual had actually left the winning ticket hanging from the recycling machine.

We have had a lot of exciting stories of people winning our top
prize, and 2016 was no exception, but the event that unfolded at
Spar Skånevik is nothing short of extraordinary. The special story
of the Skånevik-mystery has been covered in the local and national
media, both on net, print, radio and TV more than 100 times.

Honest employee discovered the ticket
It has certainly happened in the past that a winner of the top prize
does not report to the lottery company for a day or two. The lucky
winner from Skånevik was reported «missing» across the media, just
in case someone accidentally forgot to check their ticket. We were
substantially surprised however, when discovering that the oblivious
winner had left the ticket at the machine, and one the shop employees discovered it and turned it in to the manager, who put it in the
6

store safe. This was an exceptional act of honesty, and within the a
few days the story spiked unprecedented media coverage for the
Recycling Lottery. Many people reported that they were the lucky
winner, but given that the lottery company knows exactly when, how
much and the make of the bottles used for that particular lottery
session, it is easy to identify the owner given that only they had the
correct information.
On December 5th, the Recycling Lottery and the Red Cross
drove to Skånevik to hand out a big cheque of 450,000 kroner
to the local Red Cross society and 450,000 to the national Red
Cross. The finders-reward of 100,000 kroner, based on the wishes
of the employee who discovered the ticket, will be distributed to
local charities and good causes. An incredible story with a happy
ending.

kr 2 952 065
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Hundedagene
Hundedagene betegner
perioden fra 23. juli til 23.
august. I værsammenheng blir
betegnelsen brukt om svært
varme dager i august. Det er
egypterne som innførte hundedagene. Deres nyttår begynte ved

Thought it was
a prank
The first millionaire
of the year was a
gentleman from
Balsfjord in Troms
County. At the
end of January he
pressed the Red
Cross button at Rema 1000 Storsteinnes, and got the surprise of
his life. At first glance he thought the amount on the ticket was 1000
kroner.
«But, when I moved my thumb an extra three zero’s appeared,
and I realized the prize was 1 million kroner”, he told the Nordlys
newspaper.
The winner at Meny Sletten in Bergen April 1st also did not
believe what he saw.
«At first, I thought this is was somebody’s April Fools prank. Then
I called the support phone number on the ticket, and it turned out to
be real», he told NRK Hordaland.
The Oslo-citizen who won at Kiwi Løren in June was personally
congratulated by Sven
Mollekleiv, president
of the Norwegian Red
Cross. They were both
interviewed by TV2,
and the lucky winner
had just got an idea
on how to spend the
money.
«Maybe I’ll buy a new
motorbike, but I need
to sleep on it. This has
barely dawned on me»,
he told the reporter.
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The recycling lottery turnover shows
the total amount of the recycling value
committed for the lottery.
During our first year, we turned over
close to 3 million kroner. In 2016, the
amount increased to 100 million.

kr 90 360 396

Recycling Lottery turnover

kr 100 412 436

PANTELOTTERIET ANNUAL REPORT 2016

at Sirius, hundestjernen, igjen
viste seg på himmelen om natten.
I elven Nilen var det da ofte flom
og de trodde at varmen fra Sirius
kom i tillegg til varmen fra sola,
og dermed ble augustdagene ofte
spesielt varme. I folketroen her

til lands er hundedagene et kjent
værmerke. Slik været er den 23.
juli forblir det i en måned, men
det er også ulike varianter av
dette værmerket rundt omkring
i landet.

2200
e-post: 2200@vg.no
Telefon: 22 000 000

LANDSLAGSSPILLER VANT ÉN MILLION I PANTELOTTERI
Av VEGARD AULSTAD

Ishockeyspiller Stefan Espeland (27) skulle kjøpe doruller og pante flasker. Ut fra
butikken gikk han én million
kroner rikere.
– Jeg så noen flasker ligge og flyte
i bilen, og tok dem med da jeg skulle
inn på butikken for å fylle opp dorullstativet. Jeg pantet, og det kom en
sånn «lyd». Jeg tenkte jo at det bare
var småpenger, men det var det ikke,
sier Espeland til VG.
For det som skulle være en helt
vanlig handletur på Manglerud i Oslo
mandag ettermiddag, endte med en

tidlig julegave hockeyspilleren med
49 norske landskamper ikke forventet.
– Da lappen kom ut og det var
mange nuller så trodde jeg det ikke.
Jeg puttet den i lommen og dro hjem.
Der tok jeg frem lommelykten og
telte over. Det stemte det.
– Det var flyt, gode penger for en
fattig norsk ishockeyspiller, sier Espeland – som sto oppført med en
inntekt på 230.700 kroner på skattelistene i fjor.
Espeland er totalt den 41. som blir
millioner i Norsk Pantelotteri som
startet opp i 2008. Totalt har det brakt
inn 155 millioner til Røde Kors.

Ekstra fin juleferie

LANDSLAGSBACK: Stefan

Espeland spiller til daglig ishockey
for Lørenskog. Den hardtskytende
backen er en av lagets viktigste spillere, og Espeland har 243 kamper (167
poeng) på merittlisten. Nå forteller
27-åringen at han allerede har investert i et høyttaleranlegg han har ønsket
seg en stund. Hva resten av pengene
skal gå til, vet han ikke.
– Mulig det kan bli noen ekstra
fine gaver på venner og kjente i år.
Men jeg har ikke fortalt noe til søstrene mine enda.
Før VG ringte hadde han egentlig
bestemt seg for å holde det mest mu-

JUBEL PÅ OG UTENFOR ISEN: Lørenskog har fått opp dampen i serien etter en dårlig start og
tok juleferie på annenplass. Nå kan Espeland smile hele veien til banken, i tillegg.
lig hemmelig til pengene var kommet
på konto.

dine? – De vet ingenting, og jeg håper
ikke de leser avisen, humrer Espeland.
Han er samtidig er redd gevinsten
får konsekvenser innenfor lagets botsystem. Der spillere må betale om de
bryter den indre justisen i laget.

Foto: NTB SCANPIX

– Jeg er sjef for bøtene, og de mener jeg jukser og sluntrer unna fra før.
Nå kommer det vel til å slå skikkelig
tilbake på meg.
– Misunnelse blir det garantert,
avslutter den nybakte millionæren.

National hockey player Frykter
andlagstraff
first winner in Finnmark
The successful 2016 ended with two fantastic millionaire stories. In
the middle of December a player on the national ice hockey team
won a million, which led to our first front-page in the sports section
of VG.no The winner told the newspaper that this prize would be
«a nice bonus for a poor hockey player», with high expectations for
some great Christmas gifts for friends and family.
Just before New Year we
got
our first Recycling Lottery
Full pott i pantelotteri og på flaxlodd:
millionaire in Finnmark. A
local gentleman recycled for 17
kroner at Kiwi Hammerfest, and
suddenly a very long receipt was
printed by the recycling machine.
The winner didn’t wear his glasses
at the time, so he asked another
Fikk to millionærer person in the store to explain
på en halvtime
what it said on the ticket. He was
very surprised when he realized
that he had won a million kroner. And to top off the story: On the
very same day, another person won a million on a scratch card
purchased in the same store.
«When I realized that we had to winners on the same day, I got
the chills. Couldn’t think of anything else for the rest of the night»,
said one of the employees at Kiwi Hammerfest to the local newspaper
Finnmark Dagblad.
Espeland i trening for Norge
under VM 2015. Foto: NTB SCANPIX

FINNMARKEN

– Hvordan reagerte lagkameratene
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GLADE ANSATTE: – Det var helt utrolig med to millionvinnere bare med en halv times mellomrom inne på vår butikk, sier Meseda (28) og Samiullah (18), som her selv frister lykken.

FOTO:HELLE ØSTVIK

Torsdag pantet en mann i
60-årene flasker hos Kiwi i
Hammerfest, og vant én
million kroner. En halvtime
senere kjøpte ei ung dame
et flaxlodd på den samme
butikken, og vant en million
kroner hun også.
HELLE ØSTVIK

helle.ostvik@ifinnmark.no

HAMMERFEST: – Jeg var helt skjelven resten av kvelden og glemte både
koder og priser mens jeg satt i kassa, flirer 18 år gamle Samiullah, som var den
som først oppdaget at mannen hadde
blitt millionær på å pante tomflasker på
automaten rett bak kassa.
Bare en halvtime senere opplevde
han at ei ung dame ble millionær på et
flaxlodd hun kjøpte i butikken.
Mannen som kom inn i butikken torsdag rundt klokka 15.30 hadde med en
sekk full av tomflasker. Etter å ha puttet
inn noen få flasker ville han prøve lykken, og trykket på knappen til Røde Kors

«Pant og vinn». Et pling fortalte at han
hadde vunnet.

Seks nuller

– Vanligvis vinner folk 50 og 100 kroner,
så da han ga meg lappen og ba meg sjekke regnet jeg med at det var noe sånt,
sier Samiullah som selv flere ganger har
prøvd pantelykken. Da 18-åringen så
alle nullene trodde han først ikke sin
egne øyne.
– Jeg telte nuller, og telte igjen, til jeg
forsto at her sto det faktisk én million
kroner. «Gratulerer» sa jeg til mannen.
«Du har vunnet én million kroner, ta
godt vare på kvitteringen»
Mannen ble tydelig glad, men trodde
tydeligvis ikke sine egne ører og ba ei
dame som akkurat hadde handlet, om
også å sjekke beløpet på lappen.
– Da også hun sa at her sto det at han
hadde vunnet én million kroner, ble han
helt rød i ansiktet. Han ble sikkert både
sjokkert og veldig, veldig glad, sier
Samiullah.

Første i Finnmark

Mannen er den første i Finnmark som
har vunnet en million kroner i Røde
Kors sitt pantelotteri. Siden lotteriet

startet i 2008 er hammerfestingen lotteriets 42. pantemillionær – men altså den
første i Finnmark. Til Røde Kors forteller mannen, som ønsker å være anonym:
«Jeg hadde noen tomflasker som hadde ligget hjemme en stund. Jeg tok dem
med til butikken hvor jeg skulle handle
tørkepapir, melk, fløte og poteter. Jeg
trykker på Røde Kors-knappen nesten
hver gang jeg panter, men denne gangen
var det uvanlig. Ut av maskinen kom en
lang remse med papir. Jeg hadde ikke
med meg brillene mine, og klarte ikke
lese hva som sto. Men så fikk jeg hjelp av
betjeningen og en kunde i butikken som
kunne fortelle at det sto seks nuller – og
at jeg hadde blitt millionær. Jeg hadde
ikke forventet å vinne.»

Barn og reise

Den lykkelige vinneren forteller videre
til Røde Kors at han har mange ting å
bruke pengene på, blant annet ungene
sine, som trenger penger. Han tenker
også på å spandere en reise på familien.
«I går feiret jeg med et glass rødvin. Ellers blir det ikke noe ekstra» sier mannen som legger til at han synes Røde
Kors gjør en flott innsats i Hammerfest.

Bare en halv time etter Finnmarks første pantemillionær, kom det ei ung
dame inn i butikken. Da hun kom til kassa kjøpte hun et lodd som hun skrapte
med det samme.
– Da også hun vant én million kroner
ble jeg helt skjelven. Resten av kvelden
klarte jeg bare å tenke på millionene,
sier Samiullah.
Inne på pauserommet har de ansatte
hos Kiwi samlet tomflasker gjennom
året. Etter arbeidstid fristet de tre som
hadde vært på jobb, lykken i pantelotteriet.
– Vi vant ikke så mye som et øre. Kompisen min kjøpte Flax-lodd, men han
vant ikke noe han heller, flirer 18-åringen og rister på hodet.
Meseda (28) som også jobber på Kiwi,
men som hadde fri denne kvelden, kom
innom for å handle da hun fikk nyheten
om de to millionærene.
– Jeg synes det er veldig artig å høre at
de har vunnet i vår butikk. Jeg unner
alle å vinne. Det er fantastisk å vite at
noen får denne ekstra store overraskelsen, som et ønske som går i oppfyllelse.
Men jeg blir kanskje litt inspirert til å
prøve å vinne selv også, smiler Meseda.
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In 2008, only 3,5 percent of the recycling
value was committed for the lottery. The
lottery share is currently exceeding 11
percent on average.

7,0 %

Share of the recycling value
committed for the lottery

8,9 %
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2008 2009 2010

Record lottery participation
No other place in Norway has as many people participating in the Recycling Lottery than Meny
Ringnes Park in Oslo. Here, more than 40 percent of the recycling value is committed to the lottery.
In 2016, an average of 11 percent of the recycling value was
committed to the lottery. Following a fantastic year, the year ended
at 15,5 percent. Meny Ringnes Park is one of the shops that are
increasing the average significantly, and pulls in a staggering 40,76
percent lottery share.

No explanation
The 2 500 sqm Meny-shop has one recycling machine generating
an impressive 217 956 kroner for the lottery in 2016. Between
18–20 000 customers visit the store every week, but the shop
manager Martin Sande Stensrud does not offer an explanation why
so many of his customers contribute to the Red Cross.
– Maybe people are more into volunteer and charitable work in
this area? There are many nice people living at Grünerløkka, says
Sensrud. He does not believe that people in this area are richer or
less interested in their recycling refund.
– We have all sorts of customers in our shop, young and old,
with very different backgrounds, says the shop manager, who
himself is an avid lottery participant.
– I play every time, and encourage everyone else to do the
same. The Red Cross is doing a marvelous job, and with such
a high share benefitting the local Red Cross, there are many
activities being created in the neighborhood, says Stensrud. In his

10

experience the customers at the shop have a very positive attitude
to the Recycling Lottery, irrespective of them winning or not.

Contributes to a good cause
Oslo County is the geographical area in Norway with the largest share of the recycling volume being committed to the lottery,
followed by Akershus and Telemark. Stian Nordby works as well as
recycles at Meny Ringnes Park, and hence makes his contribution
towards bringing both the shop and the County to the top of the
statistics.
– I recycle once a week, and always commit my recycling to the
lottery and Red Cross. It is a fun and easy way to make a small
contribution to a good cause, says Nordby. Ane Sunde of the Red
Cross concurs.
– The enthusiasm we see in Oslo and the rest of the country
means a lot to us, and makes a big difference for the volunteers
and the people working with Red Cross activities, Sunde says
while recycling at Meny Ringnes Park, her local shop.
– I am contributing to the high recycling lottery turnover in this
shop, she says with a big smile.

KNOB TO THE TOP: Shop manager Martin Sande Stensrud, employee and customer Stian Nordby and Ane Sunde from
the Red Cross contribute to making Meny Ringens Park the best recycling lottery shop for 2016. (Photo: Katrine Lunke)

Top 3 shops by
market share

Top 3 shops by
turnover

Top 3 Counties by
market share

40,76%
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Meny Ringnes Park

Rema 1000 Torshov
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14,02%

Rema 1000 Rodeløkka

Meny Cc Vest

Akershus

34,67%

Kr 273 934

13,81%

Meny Fornebu

Meny Bjølsen

Telemark
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Marketing
boosts turnover
Marketing of the Recycling Lottery makes a valuable contribution to increased turnover. The two
most Important messages are that the lottery creates great value for the Red Cross, and that you
can actually win a million kroner.

Social media: Facebook is used actively
throughout the year, and the number of
followers have increased from 4 784
to 8 474 during the year. All our best
media stories are posted and shared,

and the best stories have reached as
many as 300 000 unique users, and in
total our stories have reached as many
as 3,5 million people. Significant effort is
spent on promoting our message via the

Radio: The recycling lottery have been running radio commercials in regular intervals
throughout the year on both P4 and Radio Norge. Our message is short and to-the-point,
in order to get best value for money.

12

stores and the local Red Cross societies.
On top of that, we are running our own
campaigns, like the Easter-campaign.

PANTELOTTERIET ANNUAL REPORT 2016

3 690
New followers
on Facebook

TV: During Christmas and New Year we aired our brand new TV Commercial on TV2 and
associated channels. In three short movies featuring Coca Cola, TINE and Elkjøp we explained
why they are supporting Red Cross, and how each and everyone can do the same by simply
pressing the Red Cross button. The Commercials will also air in the first few weeks of 2017.

Internal communication: In November
we communicated that the lottery had
contributed more than 150 million to the
Red Cross since the start in 2008. Both
at the Olav Thon Group and at the Red
Cross we set up a stand with a designated
recycling machine and information material.
Our target was to increase ownership and
awareness in both organizations.
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i MaSkiNeN: Assisterende butikksjef ved Meny Trekanten, Jørgen Hansen, demonstrer panting
i praksis. Hos Meny Trekanten må pantemaskinene tømmes omtrent én gang om dagen.

Most unique users on
a Facebook-post

230

Aktuelt

Februar 2016 • nr. 6

330 000

på ToppeN av paNTeMaSkiNeN: Butikksjef Erling Holth ved Meny Trekanten synes det er
hyggelig at mange velger pantelotteriet når de panter i butikken hans.

Positive news
articles/segments

paNTeR Mye: Flere satser panten hos Pantelotteriet. Det gir store summer til Røde Kors. Espen Evje Monsen (46) fra Bleikeråsen panter alltid. – Det er det minste man kan gjøre, mener han og
forteller at han ofte trykker på pantelotteriet hvis han panter flasker.

Rekord for pantelotteri
Tomflasker ga rekordbidrag til Røde
Kors i Asker.

Pantelotteriet er spillet der du bruker panten som innsats, med mulighet for å vinne opp til én million
kroner.
Overskuddet går til Røde Kors,
som i fjor fikk inn over 30 millioner kroner fra lotteriet. Røde Kors
i Asker får en rekordinntekt på
286.477 kroner bare fra tomflasker.
Pantelotteriet er tilgjengelig i en
rekke butikker i Asker, men det er
ett sted hvor interessen er større
enn alle andre steder. Meny Trekanten ligger som topp tre på listen over butikker hvor størst andel
bruker panten i Pantelotteriet i hele
Akershus.
Det synes butikksjef ved Meny

Trekanten, Erling Holth, at er meget
hyggelig.
– Det er overraskende positivt.
Det sier litt om at kundene her er
villige til å gi litt til en god sak. Det
er bra. Det er mange godhjertede
mennesker i Asker, smiler Holth.
Han tror valget om å trykke på
pantelotteriknappen avhenger av
størrelsen på panten.
– Jeg tror folk trykker oftere på
Røde Kors-knappen hvis de skal
pante mindre beløp, sier han.
Selv panter butikksjefen alltid.
– Noen ganger trykker jeg på pantelotteriet, andre ganger ikke, smiler Holth.

et godt formål

En som alltid panter, er Espen Evje
Monsen (46) fra Bleikeråsen.
– Jeg ble oppdratt til å alltid pante
tomflasker. Det er det minste man
kan gjøre, sier han.

I dag er pantemaskinene som
Asker-bedriften Tomra produserer,
så raffinerte at maskinene i stor grad
sorterer flaskene selv, uten manuell hjelp. Det er noe annet enn da
Espen som ungdomsskoleelev jobbet med å sortere panteflasker.
– Det ble var litt ensformig, minnes han med et smil.
Askerbøringen pleier å pante mye
på én gang, ifølge Espen, gjerne for
opptil 250 kroner av gangen.
– Jeg avslutter ofte med noen
pantelotteri-trekninger, forteller
han.
– Har du vunnet noen gang?
– Nei, smiler Espen.
Men han har ikke mistet håpet.
Dagens pant er en enslig Dr. Pepper-flaske. Pantemaskinen sluker
flasken, og Espen trykker på lotteriknappen. Ingen gevinst, men Espen
ser like blid ut likevel.
– Formålet gagner jo, sier han, og

X

Pantelotteriet

FakTa

Pantelotteriet er et miljøvennlig lotteri
der flaskepant brukes som innsats i panteautomater. Kunden kan enten bruke den
ordinære panteknappen som gir penger
for tomgodset, eller trykke på Røde Korsknappen for deltagelse i pantelotteriet.
X Pantelotteriet drives av Norsk Pantelotteri
AS, et selskap eid av Røde Kors og Olav Thon
Gruppen. Overskuddet går til Røde Kors.
X Topp 3 Pantelotteri-butikker i Akershus,
basert på markedsandel:
1. Meny Fornebu: 34,96%
2. Meny Drøbak City: 24,52%
3. Meny Trekanten: 24,48%
Kilde: www.pantelotteriet.no
X

opplyser at han skal melde seg som
frivillig hos Røde Kors.
Støtten fra pantelotteriet er
avgjørende for at Røde Kors i Asker

kan gjennomføre enda flere humanitære tiltak.
– Pantelotteriet er en svært viktig
inntektskilde og midlene gjør at vi
kan hjelpe enda flere som trenger
det, sier Robert Georg Grønvold,
nestleder i Asker Røde Kors.
Han er svært takknemlige for
at så mange av Askers innbyggere
velger å støtte Røde Kors gjennom
panten sin.
– I 2015 har vi blant annet styrket
den lokale beredskapen gjennom
hjelpekorpsene, vi har gjennomført aktiviteter for barn og unge,
eldre og ensomme, flyktninger og
migranter, og vi har vært støttepersoner for andre som trenger et sosialt nettverk, sier Grønvold.

Tekst og foto: Mari Natvig Sandene
mari@ab-avisene.no

Editorial coverage: An important part of our marketing and PR-strategy is the utilization
of editorial coverage, where we actively search for opportunities to create value. In 2016
we achieved more than 230 positive articles and news segments about the lottery in
Norwegian media. Most of the articles were generated by the communication agency
Apeland AS, and cover the importance of the lottery proceeds for the Red Cross.

2 081

Most number of
comments on
a Facebook-post

13

PANTELOTTERIET ANNUAL REPORT 2016

Advanced technology
behind every game
Whenever someone pushes the Red Cross-button, advanced technology comes into play. In a
matter of seconds the system will reveal whether or not the participant has a winning ticket.
More than 2 100 recycling machines across the country are
connected to the Recycling Lottery game server.

Connected to a central game server
Whenever a participant pushes the Red Cross-button the recycling
machine communicates with a central game server - which firstly
will authenticate the purchase of the lottery tickets - and then
communicates the right number of tickets and the draw result back to
the recycling machine. Finally, the result will be printed on the ticket. If
the ticket is a winning ticket, the machine will print a bar code which
can be scanned and identified at the store cash point for immediate
cash-out of prizes up to NOK 1000.
Impressive up-time
The technology utilized for the recycling lottery has caused very few
problems for the lottery, and last year we experienced 99,998% uptime during shop opening hours. The lottery is well secured against
misuse and manipulation and is approved by
NMi Gaming Ltd. - a third party testing institute
for gaming products. Our servers are located in a
secure hosting facility, under constant surveillance
and control.
Playsafe Norway AS (of Sandefjord, Norway) has
developed the technology behind the lottery, and
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Lottery system up-time

99,998%
the company is also responsible for the technical operations of the
lottery system. Playsafe is a company specializing in the development
and operation of data-intensive gaming applications, and runs similar
systems for both domestic and international clients.

Happy lottery winners
Playsafe Norway As is also responsible for running the Recycling
Lottery customer support. The support function is open during shop
opening hours, and serves the needs of both the shops as well as
the individual participants, both via email and telephone. Being at
the support desk is always a little extra fun whenever a new recycling
millionaire is made. All participants winning prizes in excess of NOK
1000 have to call our support desk to cash in the prize. This means
that Playsafe staff are always first in line to congratulate the new
winners.

Norsk Pantelotteri AS
Visiting adress: Stenersgata 2, Oslo
Postal adress: P.O. box 489 Sentrum, 0105 Oslo, Norway

