
 
 
 
Hej alla lagledare i Knivsta IK! 
 
Som många av er vet har vi tyvärr blivit tvungna att skjuta upp våra stora 
arrangemang Knivsta marknad och Pilsbocupen. Det är fortfarande osäkert om 
vi kommer att kunna genomföra evenemangen trots att vi nu förlagt dom till 
augusti och september. Även om det kommer att kunna genomföras är risken 
stor att vi kommer att tappa en stor del av intäkterna som klubben är beroende 
av. Styrelsen har därför tittat på olika alternativ för att få in pengar till klubben 
och i år har vi beslutat att alla lag vid två tillfällen under 2020 ska sälja något 
som heter  – SPORTLOTTEN! 
 
Det är en mycket lättsåld och bra lott som innehåller tre fina ingredienser: 
 

1. Dubbel skraplott – med fina vinstchanser där man kan vinna både bilar, 
resepresentkort och kontanter. 
 

2. Sveriges största rabatthäfte i mobilen ingår – ta del av massor med fina 
rabatterbjudanden från företag, inte bara runt Uppsala utan i hela Sverige! 

 
3. Fysiska rabattkuponger – På baksidan finns fyra lokala 

rabatterbjudanden. Dessa kan variera från varje säljtillfälle. 
 
Alla spelare i laget ska sälja 6 lotter var. Vi kommer att utgå ifrån 
medlemsregistret så se till att ha det uppdaterat. Lotterna hämtas efter 
överenskommelse på kansliet.  
 
Försäljningsperioden är 18 maj – 30 juni. Redovisning genom insättning på 
klubbens bankgiro senast 15 juli. 
 
Om ni vill erbjuda föräldrar/spelare att köpa sig fria för 200 kr behöver ni ändå 
sälja deras lotter, dvs lotterna går inte att lämna igen. Ni kan då som lag välja att 
sälja lotterna och behålla vinsten för dom i lagkassan + 50 kronor som 
föräldrarna betalt in extra för att slippa sälja. 
 
Ex.  
Det är 20 spelare i laget och ni hämtar därför ut 120 lotter. 
Ni ska då redovisa 6000 kronor (120 st x 50 kr) den 15 juli. 



 
5 spelare väljer att betala 200 kr istället för att sälja lotter. Det blir 1000 kr. 
Ni har då 30 lotter extra att sälja som lag.  
 
Redovisning 
20 spelare x 6 lotter= 120 lotter á 50 kr= 6000 kronor 
15 spelare säljer sina lotter = 15 x 6= 90 lotter á 50 kr= 4500 kronor 
5 spelare betalar in 200 kr= 1000 kronor 
Laget säljer 30 extra lotter á 50 kronor= 1500 kronor 
Totalt: 7 000 kronor varav 6000 kronor till klubben och 1000 kronor till 
lagkassan 
 
Om det blir knorr bland föräldrarna kan ni alltid påminna om de 
föräldrauppgifter som tagits bort under åren, tex granförsäljning, 
parkeringsvakter på fotbollsskolan, klipp- och kritning under sommaren. 
 
Vi ser att vi är alldeles för sårbara om vi bara förlitar oss på våra arrangemang 
som inkomstkälla och kommer därför även i fortsättningen att ha viss försäljning 
inom klubben, om det blir Sportlotten eller något annat får vi utvärdera efter 
denna försäljning. 
 
Med vänlig hälsning 
Knivsta IK styrelse 


