
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Köp tillsynskepsar till föreningen! 
 
En rykande färsk nyhet på förmånssidan är att 
Sportfiskarna har tagit fram tillsynskepsar som vi säljer till 
schyssta priser till våra anslutna föreningar och distrikt.  

Se till att kepsen endast delas ut till personer med aktivt 
tillsynsförordnade. Kepsen ska alltid användas 
tillsammans med fisketillsynsbricka. 

Beställningsformulär finns bifogat!  

I dagsläget är maxantalet 20 kepsar per beställning.  

 

  

 
 

 

• Klassdraget fortsätter 

• Höstlovsfiske  

• Nyhet – Tillsynskeps! 

• Påminnelse – Tillsynsförsäkring! 

• Information om alternativ båtbottenfärg 

Information från 

Sportfiskarna 

maj 2017 
 

Till alla föreningar och distrikt  

anslutna till förbundet. 

  

Klassdraget – fler aktiviteter innan 
sommarlovet! 
 
Klassdraget går på högfart och spön skickas ut i snabbt 
tempo. Vi inser att förfrågningar ifrån skolor ofta kommer 
i sen timma och vi kan numera skicka med relativt kort 
framförhållning. Så tveka inte med att inkomma med en 
ansökan inför vårterminens sista veckor. Om varslet är 
kortare än 5 arbetsdagar är det bra att ringa innan! 

Höstlovsfiske 2017 
 

För femte året på raken arrangerar Sportfiskarna en nationell 
satsning på Höstlovsfiske. Lovet är som gjort för att komma ut i 
friska luften och fisket kan fortfarande vara riktigt bra.  
 
I år hoppas vi också kunna aktivera fler barn än någonsin tidigare. 
Totalt behöver vi nu 7 stycken arrangörer bland er klubbar och 
distrikt. 

Som arrangör ska man: 
-Arrangera minst 2 dagars öppet prova-på-fiske under höstlovet på 
en tillgänglig plats.  

-Ha kapacitet att kunna locka och aktivera åtminstone 100 barn 
under dessa minst två dagar. 

-Ha kapacitet att låna ut metspön eller annan enklare 
fiskeutrustning till barnen.  

-Kunna erbjuda deltagarna något enklare att äta och dricka under 
dagarna. 

-Att på plats arbeta med värvning till Sportfiskarna genom ett gratis 
prova-på-medlemskap. 

Ett grundbidrag på 5000 kr utgår till varje arrangör. Skicka en 
intresseanmälan och frågor till oscar.trowald@sportfiskarna.se 

 
  
 
 

 

Missa inte att teckna 
föreningsförsäkring för 2017 
 
Tecknade ni vår förmånliga föreningsförsäkring 
under förra året? Glöm inte att försäkringen endast 
gäller i ett medlemsår i taget och måste nytecknas 
inför varje medlemsår.  
 
Alla föreningar anslutna till Sportfiskarna kan köpa 
en olycksfallsförsäkring för de personer som arbetar 
på uppdrag av föreningen. Detta gör att 
föreningarna kan skydda sina tillsynsmän, 
ungdomsledare, fiskevårdare och styrelseledamöter, 
när de utför sina uppdrag åt föreningen. 
 
Du finner blanketten på 
www.sportfiskarna.se/Förening/Föreningsförsäkring 
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BESTÄLLNINGSFORMULÄR TILLSYNSKEPSAR 

 

Antal kepsar    Totalpris  Styckepris 

O   1 keps    120 kr  120 kr 
O   5 kepsar     420 kr  84 kr 
O   10 kepsar    780 kr  78 kr 
O   15 kepsar    830 kr  55 kr     
O   20 kepsar   1090 kr  55 kr 
 

I dagsläget är maxantalet 20 kepsar per beställning. 

 

 

Föreningens namn _____________________________________________________ 

Kontaktperson  _____________________________________________________ 

Telefon  _____________________________________________________ 

E-post  _____________________________________________________ 
 

Fakturaadress (Fakturan skickas ut inom två veckor)  

Namn  _____________________________________________________ 

C/O  _____________________________________________________ 

Adress  _____________________________________________________ 

Postnummer  _______________ Postort ________________________________ 

 
 
Beställaren ansvarar för att kepsen endast tillhandahålls av aktivt tillsynsförordnande. Kepsen ska alltid användas tillsammans 
med fisketillsynsbricka. 

 
 

 
_________________________________ 
Underskrift beställare 
  

_________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
Skicka blanketten till: 
Sportfiskarna 
Medlemsenheten 
Svartviksslingan 28 
167 39 BROMMA 

 

 

 



                                                                        

                                                        

 
 
Ansökan till Klassdraget 2017 

 
Fyll i blanketten för att ansöka om att delta i Klassdraget. Läs mer på www.sportfiskarna.se/klassdraget 
 
Sportfiskarna erbjuder skolor och föreningar följande: 

• Kompletta fiskeutrustningar i klassuppsättningar  
• Ett pedagogiskt inspirationsmaterial  
• Sportfiskarnas ungdoms-DVD  
• Handböckerna Fiskehandboken och Följ med på Fiske! 

 
Villkor: 

• Projektet riktar sig främst till elever i årskurs 1–6. 
• OBS - Ett spöset beräknas på 25 elever! 3 st klasser med totalt 24 elever innebär alltså 1 set! 
• Föreningen förpliktar sig att genomföra en fiskedag med skolan. Besök gärna klassen innan! 
• Under fiskedagen har skolans personal allt säkerhetsansvar. 
• Efter fiskedagen behåller eleverna fiskespöna.  
• Efter fiskedagen ska föreningen lämna en redovisning till Sportfiskarna, senast 1 dec 2017. 
• Om fiskedagen inte genomförs ska allt material skickas tillbaka och ev. utbetalat bidrag betalas tillbaka. 

 
 

Vi ansöker om Klassdraget:    Prel. datum:                              Årskurs:                           Antal elever (ca): 
                
Fyll i rutan/rutorna nedan 
(25 elever = 1 set)      Utrustning och infomaterial skickas till:                 Förening                     Skola      

 
 
Antal set metspö:          Antal set pimpelspö:             Antal set infomaterial:  
 
Kontaktuppgifter 

 
..........................................................................   ..........................................................................  
Föreningens namn     Skolans namn 
 
..........................................................................   .......................................................................... 
 
..........................................................................   .......................................................................... 
 
..........................................................................   ..........................................................................  
Föreningens adress     Skolans leveransadress  
 
.............................................................................   ............................................................................. 
E-post till föreningens kontaktperson   E-post till skolans kontaktperson 

 
 
...........................................................................   ........................................................................... 
Telefon till föreningens kontaktperson   Mobilnr. till skolans kontaktperson (för lev.avisering) 
 
              Underskrifter och datum: 
 
 

..........................................................................   ..........................................................................  
För föreningen     För skolan  

 
 

..........................................................................   .......................................................................... 
Namnförtydligande     Namnförtydligande 
 

 

Skicka blanketten till: 
Sportfiskarna 
Klassdraget 
Svartviksslingan 28 
167 39 BROMMA 

Projektet genomförs med 
stöd från: 

 

 

 





Runt om i landet är omkring 250.000 föreningsmänniskor enga-
gerade i arbetet med att sälja bingolotter till Sveriges vinstrikas-
te tv-spel. Det är ni i föreningslivet som står för ca 70% av den 
totala försäljningen och det är här ni som förening kommer in.

Upp till  

23kr/lott  
direkt till din  
förening

För varje såld Bingolott får ni 15 -23 kronor. Ni bestämmer 
själva på vilket sätt ni vill använda pengarna. Exempelvis 
kan ni åka på den där resan tillsammans eller köpa nya 
träningskläder till alla i laget. Ni väljer.

Sälj     Tjäna   Förtjänst

1–50 enkellotter  15 kr/lott  750 kr

>51    enkellotter   18 kr/lott  918 kr

1–50 dubbellotter   30 kr/lott  1 500 kr

>51    dubbellotter  36 kr/lott  1 836 kr

*Vid vissa kampanjer tjänar ni upp till 23kr per såld lott.

*

Sverigelotten kan säljas 365 dagar om året och är ett snabbt 
och enkelt sätt att fylla på lag- eller föreningskassan. Exempel-
vis ger 100 sålda lotter 800 kronor (vid 8 kronor per såld lott, en 
förening kan tjäna 8–11 kr per såld lott).  

Ju mer Sverigelotter ni säljer, ju mer kan ni tjäna per såld 
lott. Säljer ni lotter under en 12-månadersperiod kan er 
förening tjäna upp till 11 kr per såld Sverigelott. För varje 
säljsteg ökar intäkterna med 1 kr, för samtliga lotter ni 
sålt. Ju mer ni säljer desto mer tjänar ni.

Sälj    Tjäna   Förtjänst

1–1 999 lotter  8 kr/lott  ca 16 000 kr

2 000–2 999 lotter  9 kr/lott  ca 27 000 kr

3 000–9 999 lotter  10 kr/lott  ca 100 000 kr

> 10 000 lotter  11 kr/lott  >110 000 kr

Upp till  

11kr/lott  
direkt till din  
förening

BingoLottos Julkalender kostar 100 kr och laget som säljer 
lotten får behålla 50 kr för varje såld kalender. Hälften av 
pengarna rakt ner i föreningskassan.

• Tjäna 50 kr/kalender

• Miljonvinst

• Ingen dragningslista – köpare ser direkt om de vunnit

• Sälj från oktober till 23 december

• Lätt att sälja och administrera

• Pris: 100 kr

50kr/lott  
direkt till din  
förening

BingoLottos Julkalender säljs med fördel under perioden  
oktober-december, går så klart att sälja ända fram till 23 
december. Som lag har ni även full returrätt på osålda ka-
lendrar, det innebär i praktiken att kostnaden för att sälja 
dem är lika med noll.

Tjäna mer  
tillsammans
– sälj Folkspels produkter



–Jag pratar med många härliga människor 
varje dag och känner att jag verkligen 
hjälper till att bygga svenskt föreningsliv. 

Den vanligaste frågan som Andreas får är 
hur snabbt föreningen kan få sina lotter? 
–Har klubben eller laget registrerat sig på 
folkspel.se eller via telefon så har de  
lotterna inom 1 -2 dagar. 

Vilka lotter finns det att välja mellan? 
–Bingolotto, Sverigelotten och Julkalendern. 
Bingolotto och Sverigelotten kan föreningen 
sälja i stort sett hela året och försäljningen 
av Julkalendern startar under hösten. 

Hur stor är förtjänsten på lotterna?  
–På en bingolott kan en förening tjäna upp 
till 18 kr per lott och så mycket som 23 kr per 
lott på en kampanjomgång. Sverigelotter ger 
upp till 11 kr och Julkalendern 50 kr per lott.

Hur kan föreningen marknadsföra lotterna 
på plats?  
–Det finns säljmaterial som vi skickar med. 
Prata med någon av oss säljare så hjälper 
vi till. Det finns affischer, ställ, dekaler och 
annat att välja mellan. 

Hur administrerar föreningen  
produkterna?  
–Vi skickar lotterna till föreningen som börjar 
att sälja. Finns det osålda lotter så rappor-
terar föreningen det till oss. Föreningen kan 
även administrera själv via folkspel.se  

 Kan man returnera osålda lotter?  
–Om det finns lotter kvar så ska föreningen 
skicka tillbaka dem i retur till Folkspel. För-
eningarna får en returetikett och ett kuvert 
av oss. Det är enkelt, det viktiga är att ha 
koll på vilka datum som gäller för eventuella 
returer. 

Så kommer din förening 
igång med försäljningen!

Andreas Branting, 26 år, jobbar som säljare för Folkspel. Han har  
daglig kontakt med föreningar som debuterar som lottförsäljare. 

Du når Andreas eller någon av  
hans kollegor på följande nummer:

Andreas B: 031 - 345 92 03
Karin:  031 - 345 92 01
Andreas P: 031 - 345 92 02
Peter:  031 - 345 92 00
Fredrik:   031 -  345 92 04

Försäljningsperiod
Sverigelotten: året runt. 
BingoLotto: augusti–juni.  
BingoLottos Julkalender:  
oktober–december.

Sälj Folkspels produkter

Börja sälj: gå in på  

folkspel.se/borjasalja  
och fyll i formuläret eller 
kontakta vår kundtjänst 
0771 - 440 440.

Säljmaterial
Vi skickar  
säljmaterial  
i samband med  
lottleverans.

Vilka kan sälja?
Alla föreningar som tillhör ett förbund som är medlem i 

Folkspel kan sälja våra produkter.

Lottreturer 
Full returrätt på  
osålda lotter,  
inom fastställda 
datum.

Svenskt föreningsliv gör 
Sverige bättre för alla.


