Spil og Gevinstliste til Borup IF’s lotterispil
Puljespillet:

Alm. Plader

Rækken = 100 kr. (deles ved flere)
Pladen = 5000kr
ved banko indenfor aftalte antal opråbte numre (deles ved flere)
Pladen = 500kr
hvis ikke banko indenfor aftalte antal opråbte numre (deles ved flere)
Rækkegevinst = 1 pk. Kaffe - kontant 40 kr. - Honning + 10 kr.

HUSK: SIDSTE NR. SKAL VÆRE PÅ RÆKKEN
DATO:::::::::::::::
1.Kamsteg
2. 200 kr.
3.Gavekort á 150 kr.
4.Sulebakke
5. Mørbradpakke
6. Sulebakke
7. 150 kr.
8, Gavekort á 150 kr.
9. Sulebakke
10. Gavekort á 150kr
11. 300 kr.

Pause:

Kinesisk lotteri: 6x ½ fl. Snaps – 6 Pk. Kaffe – 8 Pk. Smør

Låstrupsspil: 1. række 100 kr., 2.række 200 kr. og pladen 400 kr.(Deles ved flere)
Låstrupsspillet
12. Kamsteg
13. 150 kr.
14.Sulebakke
15. 150 kr.
16.Gavekort á 150kr.
17. Kamsteg
18. Sulebakke
19.150 kr.
20. Mørbradpakke
21.Sulebakke
22. 300 kr.

Super Jack Pot: 3 Gevinster a’ 50 kr. på ” store nr.” (lodret eller vandret)
NB. 2 plader = 25 kr. pr. spiller og 3 plader = 25 kr. pr. spiller osv.
100 kr. i gevinst for hver afkrydsede nr. på lille spilleplade(deles ved flere)

Velkommen til lotterispil i
Låstrup Forsamlingshus.
Lotterispil hver fredag kl.19.00
Året rundt.

2. KVARTAL 2019

Siden sidst:

Så er året 2019 rigtig godt i gang – vi tager hul på april måned,
hvor vi håber at forårsvejret snart kommer og vi kan vinke farvel
til flere frostgrader.

Kalender for 2. kvartal 2019.
05.04.2019
12.04.2019
19.04.2019

2 x udtrækning
2 x udtrækning
Bonus ”tussen” sponsor:

Citat:
"Man siger, at foråret er tiden for forelskelse. Hvad er der i vejen
med resten af året. "

Husk: Spil langfredag den 19. april hvor
Vi spiller om bonus ”tussen”
Husk: den 5. juli, i forbindelse med
sommerfesten i Låstrup afholdes det store
sommerspil, hvor der denne aften vil være
en masse ekstra sponsoreret gevinster – vi
håber at rigtig mange vil komme denne aften
– alle er meget velkommen.
I uge 27 er der sommerfest i Låstrup, hvor der traditionstro vil
være rigtig mange forskellige arrangementer onsdag, torsdag,
fredag og lørdag – ugen afsluttes med fest i teltet lørdag aften.
Dette års tema er ”Det Blå Ocean”
Vi håber at se en masse mennesker – alle er velkomne, store
som små, ung som gammel ☺

26.04.2019
GRATIS KAFFE
sponsor:
03.05.2019
10.05.2019
17.05.2019
24.05.2019
31.05.2019

2 x udtrækning
2 x udtrækning

GRATIS KAFFE
sponsor:
07.06.2019
14.06.2019
21.06.2019

2 x udtrækning

GRATIS KAFFE
sponsor:

Lotterispiludvalget ønsker alle et rigtig dejligt forår.
HUSK at eventuelle nye tiltag eller aflysninger offentliggøres på
www.borupif.dk og facebook.
Der gøres opmærksom på, at dem, der har reserverede plader bedes huske, at
aflevere dem i kassen igen.
HUSK på at man kun må skifte sine plader i pausen!

Vel mødt. Held og lykke med spillet.
Med venlig Hilsen
Borup I.F

28.06.2019

2 x udtrækning

Lotterispiludvalget 2019:.
Formand:

Per Sloth
tlf. 2783 6102
Niels Gundersen tlf. 2561 9347
Ketty Bay
tlf. 2758 1820
Dorthe Bay

