
  
STØT GIGTSAGEN – SPIL MED I JULELOTTERIET          

Spil senest

30. november, 

så kan du 

vinde ekstra 

julegaver*

*Du deltager i 

 Ekstratrækningen  

om 5.000 kroner

Vind kontanteog skattefriegevinster

Så mange penge 
kan du vinde:100.000 kr.50.000 kr.25.000 kr.   10.000 kr.5.000 kr.   5x1.000 kr.



Vind hovedgevinsten

kontant og skattefrit

 SÅ MANGE LODDER FÅR DU:

Drømmer du om 
en weekendtur?

Vind kontant og skattefrit
5.000 kroner

Drømmer du om 
en ny sofa?

Vind kontant og skattefrit
10.000 kroner

Drømmer du om 
en luksusferie 

i varmen?

Vind kontant og skattefrit
50.000 kroner

Drømmer du om 
en skiferie 

med familien?

Vind kontant og skattefrit
25.000 kroner

GIGTFORENINGENS  

Drømmer du om 
en hyggelig aften 

i byen?

Vind kontant og skattefrit
5 x 1.000 kroner

Måske  er det dig, der vinder !

75 kr.
Du får 13 lodder

360 kr.
Du får 102 lodder

500 kr.
Du får 152 lodder

750 kr.
Du får 304 lodder

125 kr.
Du får 29 lodder

225 kr.
Du får 56 lodder



FAKTA OM JULELOTTERIET 
Spilleperiode og regler
Fra 15. november 2022 til og med 31. december 2022 ifølge 
bevilling af 10. oktober 2022 fra Spillemyndigheden. Tilladelsen 
gælder alle politikredse. Der er trykt 30.000.000 lodnumre. 
Notarius Publicus udtrækker vinderne 09. januar 2023. Ind- 
løsningsfristen er 1 år efter offentliggørelse af vindernumrene.

Ekstratrækningen
Spil senest 30. november 2022, så deltager du i Ekstratræk-
ningen om 5.000 kr. Du deltager med det samme antal lodder, 
som du har købt i lotteriet. Vinderen af Ekstratrækningen træk-
kes samtidig med trækningen af de øvrige vindere i lotteriet, 
dvs. 09. januar 2023.

Sidste frist for køb af lodder er 31. december 2022
Beløb indbetalt efter denne dato tilfalder Gigtforeningen som 
gave.

Ekstra lodnumre
Du kan købe flere lodnumre hos Gigtforeningen via  
www.gigtforeningen.dk/lotteri.

Trækningslisten
Trækningslisten offentliggøres i medlemsmagasinet LedSager  
i maj 2023. Trækningslisten kan ses fra 16. januar 2023 på  
www.gigtforeningen.dk/lotteri eller rekvireres på telefon  
39 77 80 10.

Regnskab
Regnskabet for lotteriet offentlig gøres senest 30. juni 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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