
 

VIND KONTANTER FOR I ALT

SPIL MED OG VIND – I GIGTFORENINGENS FORÅRSLOTTERI

Måske du vinder!

Spil senest 
12. juli

Så deltager du gratis i
EKSTRATRÆKNINGEN

om 5.000 
kroner

Drømmer
du om
at rejse

langt væk?



 NÅR DU SPILLER MED, STØTTER DU KAMPEN MOD GIGT! 

Vind
10.000

kroner

Vind
25.000

kroner

til fx friske planter til altanen eller haven

Så kan du fx købe nye havemøbler

Så kan du fx invitere familien 
på restaurantbesøg

Så kan du fx invitere på en spaoplevelse

Så kan du fx holde sommerferie 
med familien i Spanien

Vind
50.000

kroner

Vind
5.000

kroner

Vind
5 x 1.000

kroner

Drømmer 
du om en
ny bil ?

Vind
100.000

kroner 
skattefrit



FAKTA OM FORÅRSLOTTERIET 
Spilleperiode og regler
Fra 17. maj 2022 til og med 12. august 2022 ifølge bevilling af  
08. april 2022 fra Spillemyndigheden. Tilladelsen gælder alle  
politikredse. Der er trykt 30.000.000 lodnumre. Notarius  
Publicus udtrækker vinderne 23. august 2022. Indløsnings- 
fristen er 1 år efter offentliggørelse af vindernumrene.

Ekstratrækningen
Spil senest 12. juli 2022, så deltager du i Ekstratrækningen om 
5.000 kr. Du deltager med det samme antal lodder, som du har 
købt i lotteriet. Vinderen af Ekstratrækningen trækkes samtidig 
med trækningen af de øvrige vindere i lotteriet, dvs. 23. august 
2022.

Sidste frist for køb af lodder er 12. august 2022
Beløb indbetalt efter denne dato tilfalder Gigtforeningen som 
gave.

Ekstra lodnumre
Du kan købe flere lodnumre hos Gigtforeningen via  
www.gigtforeningen.dk/lotteri eller på telefon 39 77 80 10.

Trækningslisten
Trækningslisten offentliggøres i medlemsmagasinet LedSager 
i december 2022. Træknings listen kan ses fra 30. august 2022 
på www.gigtforeningen.dk/lotteri eller rekvireres på telefon  
39 77 80 10.

Regnskab
Regnskabet for lotteriet offentlig gøres senest 12. februar 2023 
på www.gigtforeningen.dk/lotteri.
 
Hvordan får du besked?
Alle vindere får DIREKTE besked, og alle gevinster er skattefrie! 
Gevinster udtrækkes kun blandt solgte lodder.

Spil med og støt den  
forskning og rådgivning, 
der giver bedre liv med gigt
Når du deltager i lotteriet, er  
du med til at støtte den gigt-
forskning, der giver bedre  
forebyggelse og behandling.

Samtidig er du med til at  
bakke op om vores rådgivere, 
som hver dag deler viden og 
gode råd med dig, der har brug 
for at skabe positive ændringer  
i dit liv med gigt.
 
Spil med og giv dig selv  
chancen for at vinde – og støt 
både rådgivning og forskning 
til gavn for alle med gigt.
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