Fina vinster
Det bjuds på fina vinster till er tips-och bingopromenerare!
Ungefär var tredje gång blir förstapriset en check på 200 kr på natursköna Hovs
Hallar Hotell & Restaurang eller annan restaurang som Pepelino och däremellan
är det någon annan sponsor som brukar bjuda på nåt värt 200-300 kr.
Lägg därtill två ÄFF-biljetter och tio finallotter så vinner man för ca 7-800 kr:s värde
varje omgång, om man blir etta.
Men vi delar ut en mängd andra priser också:
Tågresor med Snälltåget och Veteranjärnvägen i Klippan, keramik, tavlor, varor, ÄFFbiljetter, finalotter mm ingår. Sovtex t ex skänker värden för 6000 kr varje
finaldragning; plädar, lakan etc – allt av högsta kvalitet.
Man får fyra-fem finallotter/flitlotter (samma sak) om man går (nästan) alla
rundor. Detta gånger två säsonger (from 2018 hösten slår vi ihop höst 2018 och
vår 2019, eftersom det brukar vara så rysligt kallt att hålla finallottning på
trettondagen) blir åtta--tio finallotter om man är mycket flitig.
Men det räcker att man går hälften av rundorna. Då får man en finallott.
Barnsponsorn Lek&Lär fyller på fina vinster i Barnens vinstlåda, som barn får
vinsterna ur när de kommit etta till trea. Alternativt. får de välja från prisbordet.
Övriga barn får alltid vid bra resultat en skrap- eller lucklott.
De 10 % bästa vuxna vinner vid varje tillfälle, minst en finallott á 30 kr.
Om t ex 100 vuxna och 30 barn går, blir det 1-10 resp. 1-3 som vinner.
Dessutom vinner Skiljefråganvinnaren (samt de som är nära) och Slumpen (5-10
slumpvis dragna kuponger) samt Extrafrågan (5-10 slumpvis dragna kuponger med
rätt svar på en rebus).
Numera har vi oftast även STORSLUMPEN, en slumpvis dragen kupong som vinner
för samma värden, eller nära, som vinnaren gör. Man behöver således bara lämna in
sin kupong.
Flitkort är alltså något som man kan vinna på när det är dags för final.
Flitlotter fungerar precis som finallotter - dessa kan således ernås om man går minst
hälften av säsongens ca 16 rundor (denna gång således 16+16 rundor då vi slår ihop
höst och vår): Vi delar ut värden för minst 60000:- (troligen uppemot 80000:-), dvs
drygt 40 % av intäkterna.
Det blir 6-7 högvinster; en tågresa med Snälltåget (t ex till Berlin, man väljer själv,
värde ca 700-1000 kr) samt en massa tillägssvinster som tre ÄFF-biljetter och tio
finallotter, bokpris eller Vinstbordet, så vi kommer att ha högvinster värda ca 2000 kr.
Vi har fina priser även på promenaderna varje söndag. Och som sagt, Slumpen kan ju alla vinna på.
Så lämna alltid in kupongen!

