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325 278 kroner
Lottery turnover in #1 shop
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2008 2009 2010

NOK 12 423 611

NOK 7 784 657

Contribution to Red Cross since 2008

NOK 928 543

194 million

NOK 4 914 206

Contribution to Red Cross in 2017

2011

NOK 32 091 111

NOK 29 891 048

NOK 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 37 million
in 2017.

NOK 23 800 370

37 million

Contribution to Red Cross

NOK 18 523 840

43%

Lottery share
in #1 shop

NOK 37 170 893

The Recycling Lottery 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Another amazing year
2017 turned into yet another amazing year for The Recycling
Lottery, and several previous records were beaten.
At the end of December, the lottery experienced a new record market share of
18,26%, which is significantly higher than the average for the year of around 11,3%.
During the course of the year, we have made eleven new millionaires, and also
reached the milestone of making someone the 50th millionaire of the Recycling
Lottery. For the first time in our existence we made three millionaires in a single month,
and we reached our highest ever annual turnover of NOK 113,5 million.
As a result of these milestones being achieved, the lottery contributed a record NOK
37 million to the Red Cross for the year 2017. These funds enable the Red Cross to
do even more humanitarian work, both abroad as well as domestically. Half of the
proceeds from the lottery are distributed among the local Red Cross branch offices
around the country, and for many local Red Cross societies, the proceeds from the
lottery have become increasingly important over the years. It leads to better and
more local activities, including a search and rescue service, visiting elderly people,
homework assistance for youngsters, and refugee assistance, just to mention a few.
Thank you very much to each and everyone who have contributed to our success,
both among the food stores and the chains, at the Red Cross, at the Olav Thon
Group, as well as all our suppliers. Last, but not least, thank you so much to all of you
who pressed the Red Cross button on the recycling machines in 2017.

Gaute Langdal
Managing Director of The Recycling Lottery
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The Recycling Lottery
has turned into one of
our most important
revenue generators
Robert Mood

194 million to
the Red Cross
Since the start of The Recycling Lottery in 2008, the aggregate contribution to the Red Cross
has exceeded NOK 194 million. – These funds enable us to do more volunteer work for the
benefit of those who need it, says newly elected president of the Red Cross, Robert Mood.
The Red Cross president thinks The Recycling Lottery is a brilliant
idea and is naturally thrilled that the aggregated contribution to
the Red Cross will soon exceed NOK 200 million.
Very happy
– This is a fantastic lottery where everybody wins. The Red
Cross is very happy for all winners of small and big prizes in
the lottery, and all the recycled empty bottles and cans that
contribute millions to our volunteer work, says Mood, who is
always contributing with his own bottles to the lottery.
– The Recycling Lottery has become one of our most
important sources of revenue, especially for our local Red
Cross branches across the nations. It is paramount and very
motivating for our volunteers to have access to these funds
every year, says the president.
Important contribution
More people in Telemark play the lottery compared to the
other counties of Norway. This also means that the Red Cross
of Telemark is one of the local branch that receives the greatest
contribution from the lottery. Since it’s beginning in 2008,
seven people have become lottery millionaires in the county of
Telemark.
– The high number of winners have for sure contributed to
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higher rates of participation and yielded more funds to our local
branches, says Eli Ducros, manager of Telemark Red Cross.
– For each of the local branches who receives these funds it
means more money for saving lives, running local activities for
vulnerable children and youngsters, and more volunteer visitors
to elderly across the county, says Ducros.
Porsgrunn Røde Kors is the local branch of Telemark Red
Cross, that received the most money last year. In 2017 the
proceeds from the lottery exceeded NOK 240 000. Kim
Jensen, the branch manager says that these funds are important
contributions to their annual budget.
– Porsgrunn Røde Kors strives to have local presence for
those who need us. In Porsgrunn more than 700 children are
raised in families who live below the poverty threshold, which
is why our increased focus on this group is absolutely needed,
says Jensen.
– We help this group by offering free, spare time activities
through the Childrens Red Cross, Holidays for everyone, our
first aid and varies outdoor activities. We want all children
to have the opportunity to participate in spare time activities
irrespective of their parents’ income or social status, and the
funds from the The Recycling Lottery enables us to offer these
opportunities, says the local manager.

2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

NOK 193 769 734

NOK 156 598 841

NOK 124 507 730

NOK 68 375 227

NOK 26 051 017

NOK 13 627 406

NOK 5 842 749

NOK 0

The contribution to the Norwegian Red Cross since the
start of The Recycling Lottery in 2008 now exceeds
NOK 194 million.

NOK 44 574 857

Accumulated contribution to the Red Cross

NOK 94 616 682

CLOSING IN ON 200 MILLION: Robert Mood, president of the Norwegian Red Cross, is never in doubt which button to press.
– The Recycling Lottery is a lottery with only winners, says Mood. (Photo: Katrine Lunke)

2017
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RECYCLING MILLIONAIRE: Thomas Rød pressed the Red Cross-button at his local store, and became one of three recycling millionaires in
November. Shop manager Ingrid Haugnes and Even Bergan from The Red Cross congratulates him. (Photo: Katrine Lunke)

Millionaire-record
in November
In 2017 the The Recycling Lottery made 11 new «recycling millionaires». Three of those were
made in November, which is the first time we’ve had three million kroner prizes during a
single month.
– The number of participants in the lottery grows consistently.
That leads to more prizes being generated at a more rapid
pace than ever before, including the top prizes, explains Gaute
Langdal in The Recycling Lottery.
NYHETER
Buying diapers,
got a million
Skulle bare kjøpe bleier
eier – kom hjem
som millionær
Our first millionaire
in 2017 was a 34year old father from
Elverum who was
just buying diapers
for his baby, and
wanted to recycle
2
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Redaksjon:
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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
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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 tomme bokser og
flasker brukes som innsats i
panteautomater. Du kan vinne
fra 50 kroner og opp til
◗ 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

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.

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.

some bottles while he was
in the shop . He pressed
the Red Cross-button and
left the store with a million
kroner and no diapers.
His girlfriend didn’t believe
him initially.
«She thought I was
mocking her. She wanted
to see the actual lottery
ticket before she would
believe me», said the lucky winner to Østlendingen.
Silje from Spikkestad was not buying diapers.

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.

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
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

NOK 113 579 962

NOK 90 360 396

NOK 79 424 469

NOK 73 338 425

NOK 57 315 440

NOK 25 907 754

NOK 14 983 333

NOK 2 952 065

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 NOK 3 million. In 2017, the
amount increased to NOK 113 million.

NOK 36 653 733

Recycling Lottery turnover

NOK 100 412 436
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«I was just stopping by to get some nacho chips and recycle
some bottles I had lying in the trunk of my car» she told the
newspaper Drammens Tidene. At the end of the recycling session
she pressed the Red Cross button as she always does, but this
time a very long receipt with a very long number with many zeros
came out of the machine. She is planning to use the money to
build a new house for her family.
Can get a place of her own
In September, Gunhild had just picked up her baby son from
kindergarten when she
stopped by the local
store to recycle some
bottles. After pressing
the Red Cross-button,
the machine played a
small fanfare and out
came a very special
recycling receipt.
«I got the shivers»,
Gunhild told TV2.
She is living with her son and her boyfriend in the basement
apartment of her parent’s house, but now they can finally afford
to take a mortgage and buy a place of their own.
«The money is already reserved for housing. And perhaps
some wedding planning as well, says the happy millionaire.
The 50th millionaire won with one Pepsi Max
At the end of October, a person from Møre og Romsdal, aka «a
sunnmøring» became lottery millionaire number 50. It happened
in a shop in Ålesund, and the man in his 60’s only recycled a bottle

of Pepsi Max.
«It feels unbelievable. I almost feel sorry for the lady in front of
me in the queue cause she recycled 25 bottles and didn’t win
anything», the winner told ABC News.
During the month of November, the The Recycling Lottery
made three new millionaires. The top prize was won at Hamar,
Oppegård in Akershus
and in Tromsø. The
guy from Tromsø was
planning to give some
of the money to his
relatives.
«I think some extra
presents for Christmas
are in order» he told
Tromsømann vant 1 million
iTromsø.
kroner på pantelotteriet
6 LØRDAG 2. DESEMBER 2017 ITROMSØ

nyheter
Tips 776 40 600

Sjefredaktør og adm. direktør
Stig Jakobsen
stig@itromso.no
Tel. 907 68 260

Nyhetsredaktør
Trond Haakensen
trond@itromso.no
Tel. 481 04 332

• nyheter@itromso.no • sms til 2399: IT TIPS <ditt tips>

MILLIONPANT: Kjøpmann Roar Olsen på Rema 1000 fikk en meget heldig flaskepanter innom butikken torsdag kveld.

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.

En viktig inntekt

Siden oppstarten i 2008 har

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
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Elevtallet ved Selbu VGS øker

RIET

Topp 5 butikke
r
markedsandel i Vestfold i
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som satses i Pan del av panten
telotteriet)
1. Meny Åsane
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pantemillionæ
r i februar 2014)
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i omsetning (bid i Vestfold
Pantelotteriet) rag til
1. Meny Indre
Hav
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126 685 kroner
4. Rema 1000
Østerøyveien
124 938 kroner
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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
vannet
DyrTIPs oss! 33 37 30
let. Årets økning er derfor svært som rene julekvelden, sier
30
e nyheter for skolen. I dal.
redaksjonen@tb.n
ista for Senterpartiet i Sør- gledelig
o
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på
s
andreplas
og
som
førstepå
vis
elever
ni
henholds
bare
fjor var det
Heidi Greni og Geir Arild Espnes står
Svein Hilmo
se og del video og
på det første året på
bilder:
begynte
Trøndelag.
saker som gleder og

Eneri
Telefoni • Data

enerifiber.no
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god
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
Vi reiser samm
en til: Røros, Sk
agen,
Finland, Paris,
Shetland og Or
knøyene
Nestor i Melsomv

• Kabling

• david@ener
ifi
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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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– millio
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

brUK

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
med
for bedre
voksne
sørg
Reduser byråkratiet og tra
disjoner. Kontak tema; historie, kultur, litteratsier
Espnes.
ur,
t
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Greni
å
st og
be
Heidi
ringene
Ring Ann
rtiet har
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e 33 33 55 00 elle om program for årets reis
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ng.no le til å få oppslutning i
Geir Arild Espnes fikk da de besøkte Tydal.
ww w.n est oru
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Sør-Trøndelag
tvi kli ng. no
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byråkra- sent. Til sammenligning fikk
men
valg,
stortings
rige
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
nevnte
er inntekt
etter å ha besøkt virksom
besøket
en vi
Ung skipper
har fra pantelotteriet
svært
erske benken. Par- Under politiker viktig
for oss
(Sp)
som holder til ved 705 Senteret. den sørtrønd
Østby
stor frivillig Ole
Bjarne
innsat
ordfører
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

ningsselskapet, som
de ofte har ten,
Solveig Nekstad (24),
utrykninger sammen
synes
med. På det er
en fin-fin tjeneste
ett år har de omkring
som150 opp- merstid.
drag, hittil i år har
de vært ute
– Om få dager drar
på 57. Sesongen for
jeg på jobb
bemanning med
kystvakta i Nord-No
på Ferjeodden er
fra påske til men
rge,
akkurat nå har jeg fine
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
mende
ska- kommer jeg
pet en god første-in
til å være tre uker
nsats da det ute
med Kystvakta i
brant i ei hytte
nord, så
like ved. En har
jeg tre uker fri. Og
brannkanon med
da kan jeg
skum-m
het er montert i akterend ulig- ta vakter her på Ferjeodd
en,
en, ka- sier Nekstad
pasitet er 1200 liter
.
i minuttet.
En av de fire mannsk
apene omOlav FalK-Pedersen
bord kan raskt gjøres
leder for Tjø
i stand til
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sverd: Anne Karine
Midttønne og datter
Elizabeth Wood fra
Oslo ser på to flotte
sverd.
alle
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10 FREDAG 10

Re

stor pris på alle som
President i Røde Kors i Norge, Sven Mollekleiv, setter
asker og tombokser.
trykker på Røde Kors-knappen når de leverer sine tomfl
Foto: Katrine Lunke/Pantelotteriet.

Stadig flere støtter Røde
Kors med tomflaskene
PlaKaTer:
sine. Til og med juli er det
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Hanna Syse
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- Vi setter stor pris på alle som
til mest p
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Pantelott
Pengene vi får fra Pantelotteriet
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Mykje var
gale

Lustringen
svare for litt i 20-åra måtte
stoppa ha av kvart då politiet
n
fjor. Oppb ein dag i oktober i
ev
bruk av na aring av hasj og
rkotika, ha
ikkje for
n stoppa
ko
moped uta ntroll og køyrde
n å ha gy
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kort og for
sikring på g førarmopede
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Se flere tilbud
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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%
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6,6%

5,7%
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In 2008, only 3,4 percent of the recycling
value was committed for the lottery. The
lottery share is currently exceeding 11,3
percent on average.

3,4%

Share of the recycling value
committed for the lottery

8,6%
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2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Record participation
Since 2014, Meny Ringnes Park in Oslo is the shop in the country with the highest
percentage participation in the lottery. More than 40% of the value of returned beverage
containers are used in the lottery.
For 2017 more than 11,3 percent of the value of all recycled
beverage containers went to the lottery. Following another
amazingly good year, the average for December reached 13,63
percent. At Meny Ringnes Park the lottery share increased from
40,7% the previous year to 42,96% last year.
Proud of the customers
Martin Sande Stensrud is shop manager for the 2 500 square
meter Meny store. He is very impressed with his customers.
– Our customers at Ringnes Park are amazing, and it is very
nice to see that so many people engage themselves and support
the Red Cross in this way, says Stensrud. In his experience, the
customers are very positive to the Recycling Lottery, and regard it
as an easy and simple way of supporting a charitable cause.
He pledges that he presses the Red Cross button every time
he recycles, always with a small hope that one day he will win the
big prize.
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– I think a lot of people have a small dream that one day it might
be their turn to win the million. If I win, I will spend some of the
money on a long trip to a warmer climate, says the store manager.
Important contribution
The large quantities of recycled beverage containers at Meny
Ringnes Park contributes to increased revenue for Oslo Red
Cross, and in 2017 the revenue exceeded 3 million NOK from
the lottery. This revenue enables the local branches of Oslo Red
Cross to do more humanitarian work for the population of Oslo.
– The large contribution from the Recycling Lottery enables the
Oslo Red Cross to help more people in our beautiful city of Oslo,
says Ane Sunde, local manager for voluntary activities work at the
Oslo Red Cross.
Runners up in the contest of highest performing counties are
Akershus and Telemark. The local branches in these counties
have also benefitted greatly from the lottery in 2017.

GRATEFUL: Shop manager Martin Sande Stensrud and Ane Sunde from the Red Cross would like to thank everyone that
supports the Red Cross at Meny Ringnes Park. (Photo: Katrine Lunke)

Top 3 shops by
market share

Top 3 shops by
turnover

Top 3 Counties by
market share

42,96%

NOK 325 278

15,67%

Meny Ringnes Park

Meny CC Vest

Oslo

37,01%

NOK 321 166

13,60%

Meny Fornebu

Rema 1000 Torshov

Akershus

36,48%

NOK 295 986

13,31%

Meny Bjølsen

Telemark

Coop Extra Sagene
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Marketing
increases turnover
The marketing efforts of The Recycling Lottery increases the lottery turnover. Our
two important messages are that the lottery creates great value for the Red Cross,
and our players do actually win.

Social media: Facebook is an important
platform for our communication, and
the number of followers have increased
from 8 474 to 15 500 in 2017. On our
page we are re-posting media posts
from other news channels, and our

maximum reach on one post last year
exceeded 450 000 views. The most
popular clip received more than 8 000
likes. We are working actively with the
supermarket chains and the Red Cross
to share news and good stories about

Radio: The The Recycling Lottery have had continued presence on radio also during
2017, particularly on Radio P4. Our message is very focused and the segments are short
and to-the-point, to get the most value for money.
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the lottery from around the country. In
addition, we are running other activities,
like our annual Easter-egg competition
which has become very popular.

7 000
New followers
on Facebook

TV: Towards the end of the year, the Recycling Lottery also ran some TV commercials
featuring our Red Cross ambassador «Stig». The result could instantly be recognized on
the turnover statistics.

Web: In November the Recycling Lottery
launched it brand new, mobile compatible
website. The objective was to present our
content in a clearer, cleaner and visually
attractive style. On our website, we are
focusing on what the lottery is, who benefits
and who is winning.

nyheTer

Telen

Tirsdag 15. august 2017

nyheTer

2

400 025
Most unique users on
a Facebook-post

180

Positive news
articles/segments
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.

Editorials: A very important part of our marketing effort is the focus on editorial
exposure. We are actively working to create editorial content and the results are
remarkable. In 2017 we received more than 180 positive articles in the press about the
lottery. Most of the content was created by our communication bureau Apeland and
focuses on the importance of the revenue for the Red Cross as well as focusing on our
winners.

2 200
Most number of
comments on
a Facebook-post
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«Welcome to The
Recycling Lottery!»
Every single day our customer service desk responds to phone calls, emails as well as
posts from followers of our Facebook page.
The Recycling Lottery is currently available on more than 2 200
machines in more than 2 000 stores across the country, and every
week more than 500 000 people participate in the lottery. This
leads to a lot of interactions with our customer service staff.
Nice calls
Our customer service desk is open during shop opening hours,
and receives questions from the customers on a daily basis, says
customer service manager Lisbeth Andreassen:
– The most common question is if we can reveal where the next
million kroner prize will be won. That is probably the only question
we can’t answer simply because we do not know, says Andreassen
with a big smile.
Most calls are from people who have won more than NOK 1 000,
which is too large a prize to be collected at the store.
– Thankfully we do not receive any unpleasant calls. The best calls
to respond to are of course from our million kroner winners. Most
of the winners can hardly believe it is true, says Andreassen, who
has been working as a customer service representative for several
years and spoken to a lot of the big winners.
System developers
The customer service desk of the Recycling Lottery is run by
Playsafe Norway AS in Sandefjord. The company has developed
and also operates the lottery system. Playsafe is a specialized
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software and database system developer,
focusing entirely on lottery and gaming systems
for national and international clients. The lottery
system is approved by NMI Gaming Ltd. in
England according to the regulation developed
by Lotteri- og Stiftelsetilsynet.
When a participant presses the Red Cross
button, the machine communicates with a central game server. The
server verifies the transaction, allocates the right amount of lottery
tickets, and transmits the result back to the recycling machine for
printing on the lottery receipt. If the participant has acquired one
or more winning tickets, the machine will print the prize and a bar
code on the lottery ticket automatically. The bar code is scanned at
the till of the shop, and the prize is paid out.
Secure technology
In 2017 the Recycling Lottery had zero downtime on the lottery
system. From time to time it could happen that individual machines
are down, but in such rare cases the customer will receive a normal
recycling refund. If this happens, the customer service desk
will receive a message, and service personnel will respond to
the matter, if needed. When the problem is solved, the lottery
application on the machine is re-enabled and the machine can yet
again offer customers the opportunity to support the Red Cross
through the lottery option.

This is the Recycling Lottery Distribution of proceeds
The Recycling Lottery is an environmentally friendly
lottery option on reverse vending machines, whereby the
consumer can select if they wish to buy tickets in a lottery
that supports the Red Cross. The prizes in the lottery
range from NOK 50 to NOK 1 million.
Every ticket in the lottery cost 50 øre (0.5 kroner). If you
win a prize, it is instantly shown on the lottery ticket. The
reverse vending machine will give a sound indication if you
have won. The lottery is currently operational on 2 200
machines around the country.
Prizes up to NOK 1 000 kroner is paid at the shop. If you
win more than 1 000 kroner the prize is paid by the lottery
company. Unclaimed prizes are paid to the Red Cross
after 90 days.
The lottery operator is Norsk Pantelotteri AS, a company
owned by Norges Røde Kors (40%) and the Olav Thon
Foundation (60%). The Recycling Lottery was granted
a new lottery license in February 2017. The new license
expires in 2026 and allows for a maximum lottery
turnover of NOK 300 million per year.

The Recycling Lottery have become an important
source of revenue for the Red Cross.
35% of the gross revenue is paid in prizes to the lottery
participants. Thereafter, 32,5% of gross revenue is paid
to the Red Cross, which is equal to 50% of net gaming
revenue (after prizes). Half of the proceeds is paid to the
Red Cross local branches, and the other half goes to the
Red Cross nationally. 9,75% of gross revenue is paid in
commission to the store where the recycling machines
are located. The remaining share, 22,75%, is spent on
investments, marketing and operational expenses at
Norsk Pantelotteri AS.

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

