
Frillesås FF

Bingolotto – Försäljning av bingolotter på Konsum

För åldersklass Pojkar & Flickor 11 år, vilka sitter varannan vecka med start sen-sommar till 
för-sommar året efter. Överlämnandet till nästa säljande årskullar görs på mötet med 
Ungdomssektionen / punkt på agendan.

Schema gällande försäljning upprättas av tränare/ledare för resp. säljande lag och mailas 
ut/läggs ut på www.frillesas-ff.se i god tid innan försäljningsstart så att föräldrar/barn vid 
förhinder har möjlighet att byta med annan förälder/barn.

Om någon som enligt schemat skulle sälja blir sjuk eller motsvarande ligger ansvaret på 
förälder att ringa in någon annan för tillfället  – annars finns risken att någon sitter själv och 
säljer, vilket ej är tillåtet.

För närvarande säljs förutom bingolotter (enkellott-50 kr/st & dubbellott-100 kr/st) även 
sverigelotter (25 kr/st) samt mössor med texten Frillesås FF (30 kr/st).

Samordningen varje vecka med Konsum/spelkassan gällande kassaskrinet och bingolotter 
görs av  Frillesås FF´s kanslist.

Man sitter minst två stycken och säljer, Lördagar alt. Söndagar kl.10:00-15:00 eller tills allt 
sålts slut.

Någon av säljande barns föräldrar skall närvara vid försäljningsstart/slut. Vid 
försäljningsstart  hämtar man ut kassaskrinet och bingolotter i spelkassan, vilka även lämnas
in här efter försäljningsslut – se det papper för kvittens och instruktioner som finns i skrinet.

Personalen på Konsum hjälper till att öppna så man kommer åt bord/reklamduk och stolar 
samt låser in dessa när man packat ihop efter försäljningsslut. 

Viktigt är att placeringen av bordet görs så att det ej påverkar ”pantningen” för Konsum´s 
kunder.

Toalett finns att låna på Konsum för dem som säljer om man frågar personalen.

Förhållningsregler:

Lämna aldrig kassaskrinet dvs vid toalettbesök eller annat – gå ej båda två samtidigt.

Var trevliga och glada, jaga ej kunder i butiken utan sitt vid bordet och fråga ALLA som går 
förbi om de vill köpa bingolotter, sverigelotter eller supporterprylar för att stödja Frillesås 
FF och därigenom Ert lag.

Använd mobiler och dyligt på rätt sätt dvs man sitter inte och ”spelar”.

OBS!

Då man sitter länge och säljer kan det vara bra att ta med något att äta & dricka alt. pengar 
för att köpa sig något.

75% av provisionen på sålda lotter går till säljande lag, resterande 25% går till Frillesås FF.

Detta är ett ypperligt tillfälle för säljande lag att kunna tjäna ihop en slant och göra något 
roligt för.
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http://www.frillesas-ff.se/

