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kr 928 543

Bidrag til Røde Kors siden 2008

2008 2009 2010

kr 12 423 611

kr 7 784 657

156 millioner

kr 4 914 206

Bidrag til Røde Kors i 2016

2011

kr 32 091 111

kr 29 891 048

32 millioner

kr 18 523 840

Røde Kors’ årlige inntekt fra
Pantelotteriet har steget kraftig
siden starten, og var i 2016 på
hele 32 millioner kroner.

kr 26 241 455

Bidrag til Røde Kors

kr 23 800 370

41 %

Omsetning
i beste butikk

2012 2013 2014 2015 2016

Et utrolig år
2016 ble et utrolig år for Pantelotteriet.
Vi fikk vår pantemillionær nr 40 (og 41 og 42), opplevde at noen gikk fra
milliongevinsten sin i Skånevik, overrakte en pantelapp på 150 millioner til
Røde Kors, vi hadde toppsaken på sportssidene i VG.no, fikk 22 000 likes på
Facebook-innleggene våre, og nådde i desember utrolige 15,4 i markedsandel.
Det fører nå til at vi kan bidra med en rekordsum på 32 millioner kroner til Røde
Kors for 2016. Dette er midler som gjør at Røde Kors kan utføre enda mer
humanitært arbeid, over hele verden og ikke minst lokalt her i Norge. Halvparten
av overskuddet går til de lokale Røde Kors-lagene, og disse pengene har for
mange blitt en av deres viktigste inntektskilder. Det betyr bedre beredskap, og
flere besøksvenner, leksehjelpere, flyktningguider og mye mer.
Tusen takk til alle som bidrar til suksessen, både i dagligvarekjedene, i Røde Kors,
i Olav Thon Gruppen, hos våre leverandører og til alle dere som trykker på
Røde Kors-knappen når dere panter.

Gaute Langdal
Daglig leder i Pantelotteriet
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“

Pantelotteriet har blitt en fantastisk
suksess, og bidrar med svært viktige
midler til vårt humanitære arbeid
Bernt G. Apeland

150 millioner
til Røde Kors
Pantelotteriet har vokst enormt siden starten i 2008, og i november ble det markert at
lotteriet hadde bidratt med totalt 150 millioner kroner til Røde Kors.
I 2016 ble rundt 11 prosent av all pant brukt som innsats i
Pantelotteriet. I november mottok generalsekretær i Røde Kors,
Bernt G. Apeland, en symbolsk pantelapp på 150 millioner
kroner fra lotteriet.
Viktige midler
Allerede da Pantelotteriet var ett år – i 2009 – kunne de
overrekke den første millionen til Røde Kors. Etter det har
summene økt kraftig. I april 2015 hadde beløpet vokst til totalt
100 millioner, og i desember 2016 passerte den totale summen
155 millioner kroner.
– Pantelotteriet har blitt en fantastisk suksess, og bidrar med
svært viktige midler til vårt humanitære arbeid. Dette er midler
som kan settes inn akkurat der det trengs, både lokalt, nasjonalt
og internasjonalt, sa Bernt G. Apeland under markeringen.
Enkelt og spennende
Daglig leder i Pantelotteriet, Gaute Langdal, hadde glede av å
overrekke pantelappen med 150 millioner.
– Vi er utrolig stolte av hva vi har oppnådd med Pantelotteriet.
Takket være et godt samarbeid med butikkene opplever vi at
vi stadig slår rekorder og øker markedsandelene våre. Nå har
vi gått over 12 prosent i gjennomsnitt, og i mange butikker er
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andelen betydelig større. Kundene ser på lotteriet som en enkel
og spennende måte å støtte Røde Kors på, sa Langdal.
Størst i Oslo
Halvparten av midlene til Røde Kors går til de lokale lagene.
Blant fylkene er det Oslo Røde Kors som mottar flest midler fra
Pantelotteriet, og i 2016 fikk de over 2,7 millioner kroner til sitt
arbeid. Med over 40 forskjellige aktiviteter har de mye å bruke
pengene på.
– Midlene fra Pantelotteriet gjør at vi kan tilpasse oss og gi
gode tilbud for innbyggerene i byen vår. Og det er viktig, sier
Ane Sunde, avdelingsleder for frivillighet og samfunn i Oslo
Røde Kors.
– I fjor utvidet vi blant annet tilbudet til barn og unge gjennom
Barnas Røde Kors, et fritidstilbud for barn i alderen 6 til 13 år.
Dette arbeidet vil vi fortsette med i 2017. Ressurssenteret på
Grønland får nye og større lokaler. Dermed får leksehjelpen,
møteplass for ungdom og andre aktiviteter større kapasitet. Det
betyr at flere frivillige får mulighet til å skape gode opplevelser og
trygghet for enda flere ungdommer.

kr 44 574 857

kr 26 051 017

kr 13 627 406

kr 156 598 841

kr 124 507 730

kr 0

kr 5 842 749

Når de årlige inntektene fra Pantelotteriet summeres,
får man det totale beløpet siden starten i 2008.
Summen har nå gått forbi 156 millioner kroner.

kr 68 375 227

Akkumulert bidrag til Røde Kors

kr 94 616 682

MARKERTE 150 MILLIONER: Daglig leder i Pantelotteriet, Gaute Langdal, kunne i 2016 overrekke en
symbolsk pantelapp til generalsekretær Bernt G. Apeland på hele 150 millioner kroner. (Foto: Katrine Lunke)
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Pantemysteriet
i Skånevik
29. september kom meldingen om at en person hadde vunnet én million kroner på
Spar Skånevik. Men ingen vinner meldte seg. Noen få dager etter viste det seg at noen
hadde gått fra millionloddet i Panteautomaten!
Det var mange utrolige pantemillionærhistorier i 2016, men denne
toppet det hele. Saken om pantemysteriet i Skånevik er nå omtalt i
media over 100 ganger i riksaviser, lokalaviser, på nett, radio og tv.
Ærlig ansatt fant lappen
At en pantemillionær ikke melder seg etter en dag eller
to har skjedd flere ganger før. I flere dager ble derfor den
heldige vinneren etterlyst, i tilfelle noen ikke hadde sett godt
nok på pantelappen sin. Overraskelsen var derfor stor
da Spar Skånevik kunne fortelle at en ansatt hadde funnet
pantekvitteringen i maskinen, og sørget for at den ble lagt trygt
i en safe. En fantastisk og eksemplarisk handling, som gjorde
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at pantelappen etter få dager kunne sendes til Pantelotteriet.
Til tross for omfattende etterlysning, var det ingen som meldte
seg som kunne bevise at de var den rette vinneren. Siden
Pantelotteriet vet når gevinsten gikk, hvor mye det ble pantet
for og akkurat hva som ble pantet, var det lett å sjekke om de
som tok kontakt faktisk var rett vinner.
5. desember var Pantelotteriet og Røde Kors på plass hos Spar
Skånevik, en kjøretur fra Haugesund. Der kunne Pantelotteriet
dele ut millionen som aldri ble hentet. Det lokale Røde Kors Etne
fikk 450 000 kroner og Røde Kors nasjonalt fikk like mye. Sparbutikken fikk 100 000 kroner i finnerlønn, som de i samråd med
finneren valgte å bruke til lokale, positive tiltak.

kr 2 952 065
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Hundedagene
Hundedagene betegner
perioden fra 23. juli til 23.
august. I værsammenheng blir
betegnelsen brukt om svært
varme dager i august. Det er
egypterne som innførte hundedagene. Deres nyttår begynte ved

Trodde det
var en spøk
Den første som ble
pantemillionær i
2016 var en mann
fra Balsfjord i Troms.
I slutten av januar
trykket han på
Røde Kors på Rema 1000 på Storsteinnes, og fikk seg litt av en
overraskelse. For først trodde han at gevinsten bare var på 1 000
kroner.
«Men det viste seg at jeg holdt tommelen over de to siste nullene.
Da så jeg at det var en million», fortalte han til avisen Nordlys.
Mannen som vant på Meny Sletten i Bergen 1. april trodde
heller ikke helt på det han så.
«Første tanke som slo meg var at det er 1. april, så dette måtte jo
vera ein spøk. Eg ringde nummeret som stod på lappen, og måtte
få det bekrefta mange gonger før eg trudde på det», sa han til
NRK Hordaland.
Oslomannen som
vant på Kiwi Løren i juni
ble gratulert personlig
av Sven Mollekleiv,
presidenten i Røde
Kors. De ble begge
intervjuet av TV2, og
den heldige vinneren
hadde så vidt begynt å
tenke på hva millionen
skulle brukes til.
«Det blir kanskje en motorsykkel etter hvert, men jeg må tenke
litt mer over det. Det har ikke gått opp for meg enda», fortalte han
reporteren.
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Omsetningstallene viser summen av de
inntektene som kommer fra hver butikk.
Det første året var det nær tre millioner.
I 2016 hadde det årlige beløpet økt til
100 millioner.

kr 90 360 396

Pantelotteriets omsetning

kr 100 412 436
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at Sirius, hundestjernen, igjen
viste seg på himmelen om natten.
I elven Nilen var det da ofte flom
og de trodde at varmen fra Sirius
kom i tillegg til varmen fra sola,
og dermed ble augustdagene ofte
spesielt varme. I folketroen her

til lands er hundedagene et kjent
værmerke. Slik været er den 23.
juli forblir det i en måned, men
det er også ulike varianter av
dette værmerket rundt omkring
i landet.

2200
e-post: 2200@vg.no
Telefon: 22 000 000

LANDSLAGSSPILLER VANT ÉN MILLION I PANTELOTTERI
Av VEGARD AULSTAD

Ishockeyspiller Stefan Espeland (27) skulle kjøpe doruller og pante flasker. Ut fra
butikken gikk han én million
kroner rikere.
– Jeg så noen flasker ligge og flyte
i bilen, og tok dem med da jeg skulle
inn på butikken for å fylle opp dorullstativet. Jeg pantet, og det kom en
sånn «lyd». Jeg tenkte jo at det bare
var småpenger, men det var det ikke,
sier Espeland til VG.
For det som skulle være en helt
vanlig handletur på Manglerud i Oslo
mandag ettermiddag, endte med en

tidlig julegave hockeyspilleren med
49 norske landskamper ikke forventet.
– Da lappen kom ut og det var
mange nuller så trodde jeg det ikke.
Jeg puttet den i lommen og dro hjem.
Der tok jeg frem lommelykten og
telte over. Det stemte det.
– Det var flyt, gode penger for en
fattig norsk ishockeyspiller, sier Espeland – som sto oppført med en
inntekt på 230.700 kroner på skattelistene i fjor.
Espeland er totalt den 41. som blir
millioner i Norsk Pantelotteri som
startet opp i 2008. Totalt har det brakt
inn 155 millioner til Røde Kors.

Ekstra fin juleferie

LANDSLAGSBACK: Stefan

Espeland spiller til daglig ishockey
for Lørenskog. Den hardtskytende
backen er en av lagets viktigste spillere, og Espeland har 243 kamper (167
poeng) på merittlisten. Nå forteller
27-åringen at han allerede har investert i et høyttaleranlegg han har ønsket
seg en stund. Hva resten av pengene
skal gå til, vet han ikke.
– Mulig det kan bli noen ekstra
fine gaver på venner og kjente i år.
Men jeg har ikke fortalt noe til søstrene mine enda.
Før VG ringte hadde han egentlig
bestemt seg for å holde det mest mu-

JUBEL PÅ OG UTENFOR ISEN: Lørenskog har fått opp dampen i serien etter en dårlig start og
tok juleferie på annenplass. Nå kan Espeland smile hele veien til banken, i tillegg.
lig hemmelig til pengene var kommet
på konto.

dine? – De vet ingenting, og jeg håper
ikke de leser avisen, humrer Espeland.
Han er samtidig er redd gevinsten
får konsekvenser innenfor lagets botsystem. Der spillere må betale om de
bryter den indre justisen i laget.

Foto: NTB SCANPIX

– Jeg er sjef for bøtene, og de mener jeg jukser og sluntrer unna fra før.
Nå kommer det vel til å slå skikkelig
tilbake på meg.
– Misunnelse blir det garantert,
avslutter den nybakte millionæren.

lagstraff
Landslagsspiller og dobleFrykter
millioner
Året ble avsluttet med to spennende saker. I midten av
desember vant en landslagsspiller i ishockey toppgevinsten,
noe som blant annet førte Pantelotteriet inn som toppsak på
sportssidene til VG.no. Vinneren mente selv det var «gode
penger for en fattig norsk ishockeyspiller», og trodde nok det
ble noen ekstra fine gaver til venner og kjente denne julen.
Espeland i trening for Norge
under VM 2015. Foto: NTB SCANPIX

– Hvordan reagerte lagkameratene

Helt på tampen av 2016 fikk
Finnmark sin første pantemillionær.
Mannen hadde satset pant for
17 kroner på Kiwi Hammerfest,
og fikk plutselig en ekstra lang
pantelapp ut av maskinen. Siden
han ikke hadde briller med seg,
Fikk to millionærer måtte han få hjelp til å tyde hva
på en halvtime
som sto. Overraskelsen var stor
da han skjønte at han var blitt
millionær på tomflasker. Utrolig nok var det en annen kunde i samme
butikk som ble millionær på Flax-lodd bare en halv time senere.
«Da også hun vant én million kroner ble jeg helt skjelven. Resten
av kvelden klarte jeg bare å tenke på millionene», sa en av de
butikkansatte til Finnmark Dagblad.
FINNMARKEN
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pott i pantelotteri og på flaxlodd:

GLADE ANSATTE: – Det var helt utrolig med to millionvinnere bare med en halv times mellomrom inne på vår butikk, sier Meseda (28) og Samiullah (18), som her selv frister lykken.

FOTO:HELLE ØSTVIK

Torsdag pantet en mann i
60-årene flasker hos Kiwi i
Hammerfest, og vant én
million kroner. En halvtime
senere kjøpte ei ung dame
et flaxlodd på den samme
butikken, og vant en million
kroner hun også.
HELLE ØSTVIK

helle.ostvik@ifinnmark.no

HAMMERFEST: – Jeg var helt skjelven resten av kvelden og glemte både
koder og priser mens jeg satt i kassa, flirer 18 år gamle Samiullah, som var den
som først oppdaget at mannen hadde
blitt millionær på å pante tomflasker på
automaten rett bak kassa.
Bare en halvtime senere opplevde
han at ei ung dame ble millionær på et
flaxlodd hun kjøpte i butikken.
Mannen som kom inn i butikken torsdag rundt klokka 15.30 hadde med en
sekk full av tomflasker. Etter å ha puttet
inn noen få flasker ville han prøve lykken, og trykket på knappen til Røde Kors

«Pant og vinn». Et pling fortalte at han
hadde vunnet.

Seks nuller

– Vanligvis vinner folk 50 og 100 kroner,
så da han ga meg lappen og ba meg sjekke regnet jeg med at det var noe sånt,
sier Samiullah som selv flere ganger har
prøvd pantelykken. Da 18-åringen så
alle nullene trodde han først ikke sin
egne øyne.
– Jeg telte nuller, og telte igjen, til jeg
forsto at her sto det faktisk én million
kroner. «Gratulerer» sa jeg til mannen.
«Du har vunnet én million kroner, ta
godt vare på kvitteringen»
Mannen ble tydelig glad, men trodde
tydeligvis ikke sine egne ører og ba ei
dame som akkurat hadde handlet, om
også å sjekke beløpet på lappen.
– Da også hun sa at her sto det at han
hadde vunnet én million kroner, ble han
helt rød i ansiktet. Han ble sikkert både
sjokkert og veldig, veldig glad, sier
Samiullah.

Første i Finnmark

Mannen er den første i Finnmark som
har vunnet en million kroner i Røde
Kors sitt pantelotteri. Siden lotteriet

startet i 2008 er hammerfestingen lotteriets 42. pantemillionær – men altså den
første i Finnmark. Til Røde Kors forteller mannen, som ønsker å være anonym:
«Jeg hadde noen tomflasker som hadde ligget hjemme en stund. Jeg tok dem
med til butikken hvor jeg skulle handle
tørkepapir, melk, fløte og poteter. Jeg
trykker på Røde Kors-knappen nesten
hver gang jeg panter, men denne gangen
var det uvanlig. Ut av maskinen kom en
lang remse med papir. Jeg hadde ikke
med meg brillene mine, og klarte ikke
lese hva som sto. Men så fikk jeg hjelp av
betjeningen og en kunde i butikken som
kunne fortelle at det sto seks nuller – og
at jeg hadde blitt millionær. Jeg hadde
ikke forventet å vinne.»

Barn og reise

Den lykkelige vinneren forteller videre
til Røde Kors at han har mange ting å
bruke pengene på, blant annet ungene
sine, som trenger penger. Han tenker
også på å spandere en reise på familien.
«I går feiret jeg med et glass rødvin. Ellers blir det ikke noe ekstra» sier mannen som legger til at han synes Røde
Kors gjør en flott innsats i Hammerfest.

Bare en halv time etter Finnmarks første pantemillionær, kom det ei ung
dame inn i butikken. Da hun kom til kassa kjøpte hun et lodd som hun skrapte
med det samme.
– Da også hun vant én million kroner
ble jeg helt skjelven. Resten av kvelden
klarte jeg bare å tenke på millionene,
sier Samiullah.
Inne på pauserommet har de ansatte
hos Kiwi samlet tomflasker gjennom
året. Etter arbeidstid fristet de tre som
hadde vært på jobb, lykken i pantelotteriet.
– Vi vant ikke så mye som et øre. Kompisen min kjøpte Flax-lodd, men han
vant ikke noe han heller, flirer 18-åringen og rister på hodet.
Meseda (28) som også jobber på Kiwi,
men som hadde fri denne kvelden, kom
innom for å handle da hun fikk nyheten
om de to millionærene.
– Jeg synes det er veldig artig å høre at
de har vunnet i vår butikk. Jeg unner
alle å vinne. Det er fantastisk å vite at
noen får denne ekstra store overraskelsen, som et ønske som går i oppfyllelse.
Men jeg blir kanskje litt inspirert til å
prøve å vinne selv også, smiler Meseda.
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I 2008 gikk 3,5 prosent av all pant inn i
Pantelotteriet. Frem til i dag har andelen økt
til over 11 prosent i gjennomsnitt.

7,0 %

Andel av pant benyttet
som innsats i Pantelotteriet

8,9 %

PANTELOTTERIET ÅRSMELDING 2016

2008 2009 2010

Her spilles det mest
Ingen steder i Norge spilles det så mye i Pantelotteriet som på Meny Ringnes Park i Oslo.
Her brukes over 40 prosent av panten som innsats i lotteriet.
I 2016 gikk i gjennomsnitt 11 prosent av all pant inn i
Pantelotteriet. Etter et fantastisk år endte gjennomsnittet
for desember på 15,5 prosent. Meny Ringnes Park er blant
butikkene som drar gjennomsnittet opp, med 40,76 prosent i
markedsandel.
Vet ikke svaret
Den 2 500 kvadratmeter store Menybutikken genererte med
sin ene panteautomat hele 217 956 kroner til Pantelotteriet i
2016. Mellom 18–20 000 kunder er innom i løpet av en uke,
men butikksjef Martin Sande Stensrud har ikke noe godt svar på
hvorfor det er nettopp hans kunder som bidrar mest i hele landet.
– Kanskje folk er opptatt av frivillig arbeid her i området? Det er
i hvert fall svært mange hyggelige folk her på Grünerløkka, sier
Stensrud. Han tror ikke de som panter her er spesielt rike eller
mindre interessert i pantepengene sine enn i andre butikker.
– Hit kommer det alle typer kunder, unge som gamle, med vidt
forskjellig bakgrunn, sier butikksjefen, som selv er en av de mange
som trykker på Røde Kors-knappen her.
– Jeg spiller hver gang, og oppfordrer alle andre til å gjøre det
samme. Røde Kors gjør en strålende jobb og det er bra at så
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mye av pengene går til lokale tiltak, sier Stensrud. Han opplever
at kundene er veldig positive til Pantelotteriet, enten de vinner
eller ikke.
Bidrar til en god sak
Oslo er fylket hvor den største delen av panten går til
Pantelotteriet, tett fulgt av Akershus og Telemark. Stian Nordby
både jobber og panter på Meny Ringnes Park, og er blant
de mange som bringer både fylket og butikken til topps på
statistikken.
– Jeg panter en gang i uka, og deltar i Pantelotteriet hver gang.
Det er både gøy og en fin måte å gi noe ekstra til en god sak, sier
Nordby. Det gleder Ane Sunde, avdelingsleder for frivillighet og
samfunn i Oslo Røde Kors.
– Den givergleden vi ser både her og i landet generelt er helt
utrolig, utgjør en stor forskjell for oss som jobber i Røde Korslagene lokalt, sier Sunde, som også har Meny Ringnes Park som
sin lokale butikk.
– Jeg er nok med på å øke gjennomsnittet her jeg også, smiler
hun bredt.

TRYKKES TIL TOPPS: Butikksjef Martin Sande Stensrud, ansatt og kunde Stian Nordby og
Ane Sunde i Røde Kors bidrar alle til å sette Meny Ringens Park på toppen som beste butikk. (Foto: Katrine Lunke)

Topp 3 butikker i
markedsandel

Topp 3 butikker i
omsetning

Topp 3 fylker i
markedsandel

40,76 %

Kr 312 259

16,25 %

Meny Ringnes Park

Rema 1000 Torshov

Oslo

35,54 %

Kr 297 815

14,02 %

Rema 1000 Rodeløkka

Meny Cc Vest

Akershus

34,67 %

Kr 273 934

13,81 %

Meny Fornebu

Meny Bjølsen

Telemark
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Markedsføring
løfter omsetningen
Markedsføringen av Pantelotteriet bidrar til å løfte omsetningen. To viktige budskap er at
lotteriet skaper store verdier for Røde Kors, og at folk faktisk vinner en million kroner.

Sosiale medier: Facebook brukes
aktivt gjennom hele året, og antall
følgere har i løpet av året gått fra 4 784
til 8 474. Her postes og sponses de
beste mediesakene fra nettet. De mest

populære postene har nådd over
300 000 unike brukere, og summen
av disse i løpet av 2016 nådde 3,5
millioner. Det jobbes også aktivt med å
få de aktuelle kjedene og Røde Kors-

Radio: I flere omgang har Pantelotteriet kjørt radioreklame på P4 og Radio Norge.
Budskapene er spisset og spottene korte, slik at vi får mest mulig ut av budsjettene.
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lagene til å dele nyheter om vinnere og
rekordtall. I tillegg gjennomføres egne
aktiviteter, som f.eks. påskekampanje.

PANTELOTTERIET ÅRSMELDING 2016

3 690
Antall nye følgere
på Facebook

TV: På slutten av året – i romjulen – gikk Pantelotteriets nye tv-reklamer på lufta på TV2
(og deres underkanaler). I tre korte filmer forteller henholdsvis Coca Cola, Tine og Elkjøp
hvordan og hvorfor de støtter Røde Kors – og hvordan du også kan gjøre det gjennom å
trykke på Røde Kors-knappen. Filmene ble også sendt de første ukene i 2017.

Internkommunikasjon: I november ble det
markert at Pantelotteriet hadde generert
150 millioner kroner til Røde Kors siden
starten i 2008. Hos både Olav Thon
Gruppen og Røde Kors var det stand i én
uke, med egen panteautomat hos Røde
Kors. Målet var å øke eierskap og stolthet til
Pantelotteriet internt.

4

i MaSkiNeN: Assisterende butikksjef ved Meny Trekanten, Jørgen Hansen, demonstrer panting
i praksis. Hos Meny Trekanten må pantemaskinene tømmes omtrent én gang om dagen.

Flest unike brukere på et
Facebook-innlegg

230
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330 000

på ToppeN av paNTeMaSkiNeN: Butikksjef Erling Holth ved Meny Trekanten synes det er
hyggelig at mange velger pantelotteriet når de panter i butikken hans.

Antall positive
presseklipp

paNTeR Mye: Flere satser panten hos Pantelotteriet. Det gir store summer til Røde Kors. Espen Evje Monsen (46) fra Bleikeråsen panter alltid. – Det er det minste man kan gjøre, mener han og
forteller at han ofte trykker på pantelotteriet hvis han panter flasker.

Rekord for pantelotteri
Tomflasker ga rekordbidrag til Røde
Kors i Asker.

Pantelotteriet er spillet der du bruker panten som innsats, med mulighet for å vinne opp til én million
kroner.
Overskuddet går til Røde Kors,
som i fjor fikk inn over 30 millioner kroner fra lotteriet. Røde Kors
i Asker får en rekordinntekt på
286.477 kroner bare fra tomflasker.
Pantelotteriet er tilgjengelig i en
rekke butikker i Asker, men det er
ett sted hvor interessen er større
enn alle andre steder. Meny Trekanten ligger som topp tre på listen over butikker hvor størst andel
bruker panten i Pantelotteriet i hele
Akershus.
Det synes butikksjef ved Meny

Trekanten, Erling Holth, at er meget
hyggelig.
– Det er overraskende positivt.
Det sier litt om at kundene her er
villige til å gi litt til en god sak. Det
er bra. Det er mange godhjertede
mennesker i Asker, smiler Holth.
Han tror valget om å trykke på
pantelotteriknappen avhenger av
størrelsen på panten.
– Jeg tror folk trykker oftere på
Røde Kors-knappen hvis de skal
pante mindre beløp, sier han.
Selv panter butikksjefen alltid.
– Noen ganger trykker jeg på pantelotteriet, andre ganger ikke, smiler Holth.

et godt formål

En som alltid panter, er Espen Evje
Monsen (46) fra Bleikeråsen.
– Jeg ble oppdratt til å alltid pante
tomflasker. Det er det minste man
kan gjøre, sier han.

I dag er pantemaskinene som
Asker-bedriften Tomra produserer,
så raffinerte at maskinene i stor grad
sorterer flaskene selv, uten manuell hjelp. Det er noe annet enn da
Espen som ungdomsskoleelev jobbet med å sortere panteflasker.
– Det ble var litt ensformig, minnes han med et smil.
Askerbøringen pleier å pante mye
på én gang, ifølge Espen, gjerne for
opptil 250 kroner av gangen.
– Jeg avslutter ofte med noen
pantelotteri-trekninger, forteller
han.
– Har du vunnet noen gang?
– Nei, smiler Espen.
Men han har ikke mistet håpet.
Dagens pant er en enslig Dr. Pepper-flaske. Pantemaskinen sluker
flasken, og Espen trykker på lotteriknappen. Ingen gevinst, men Espen
ser like blid ut likevel.
– Formålet gagner jo, sier han, og

X

Pantelotteriet

FakTa

Pantelotteriet er et miljøvennlig lotteri
der flaskepant brukes som innsats i panteautomater. Kunden kan enten bruke den
ordinære panteknappen som gir penger
for tomgodset, eller trykke på Røde Korsknappen for deltagelse i pantelotteriet.
X Pantelotteriet drives av Norsk Pantelotteri
AS, et selskap eid av Røde Kors og Olav Thon
Gruppen. Overskuddet går til Røde Kors.
X Topp 3 Pantelotteri-butikker i Akershus,
basert på markedsandel:
1. Meny Fornebu: 34,96%
2. Meny Drøbak City: 24,52%
3. Meny Trekanten: 24,48%
Kilde: www.pantelotteriet.no
X

opplyser at han skal melde seg som
frivillig hos Røde Kors.
Støtten fra pantelotteriet er
avgjørende for at Røde Kors i Asker

kan gjennomføre enda flere humanitære tiltak.
– Pantelotteriet er en svært viktig
inntektskilde og midlene gjør at vi
kan hjelpe enda flere som trenger
det, sier Robert Georg Grønvold,
nestleder i Asker Røde Kors.
Han er svært takknemlige for
at så mange av Askers innbyggere
velger å støtte Røde Kors gjennom
panten sin.
– I 2015 har vi blant annet styrket
den lokale beredskapen gjennom
hjelpekorpsene, vi har gjennomført aktiviteter for barn og unge,
eldre og ensomme, flyktninger og
migranter, og vi har vært støttepersoner for andre som trenger et sosialt nettverk, sier Grønvold.

Tekst og foto: Mari Natvig Sandene
mari@ab-avisene.no
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Flest kommentarer på
et Facebook-innlegg

Redaksjonell omtale: En svært viktig del av markedsføringen er den redaksjonelle
omtalen, hvor det jobbes målrettet for å skape resultater. I 2016 var det rundt 230
positive artikler og innslag om lotteriet i norske medier. De aller fleste artiklene er
generert av Pantelotteriets kommunikasjonsbyrå Apeland, og omhandler både de viktige
midlene Røde Kors får og nye pantemillionærer.
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Avansert teknologi
bak hvert spill
Hver gang noen trykker på Røde Kors-knappen, settes avansert teknologi i gang.
I løpet av få sekunder avsløres det om loddkjøperen har vunnet en gevinst.
Det er over 2 100 pantemaskinene over hele landet som er utstyrt
med Pantelotteriet. Disse er koblet sammen i et stort nettverk.
Koblet på sentral server
Når en deltager trykker på Røde Kors-knappen kommuniserer
pantemaskinen med en sentral server, som – etter å ha verifisert
transaksjonen – tildeler det riktig antall lodd til pantemaskinen. Til
slutt skrives resultatet ut på kvitteringen. Hvis deltageren har kjøpt
et eller flere vinnerlodd vil pantemaskinen skrive ut størrelsen på
premien og en strekkode på loddkvitteringen. Strekkoden brukes
for å verifiseres loddkvitteringen når deltageren går i kassen for å
løse inn gevinsten.
Svært høy oppetid
Teknikken som brukes i Pantelotteriet har få problemer.
Lotteriet hadde en svært høy oppetid på hele 99,998 prosent
i 2016. Lotteriet er sikret mot misbruk og
manipulasjon, og er godkjent av NMI Gaming
Ltd. – et velrenommert tredjeparts testinstitutt
for spill og lotteriprodukter. Pantelotteriets
servere står trygt plassert i en datahall med
døgnkontinuerlig overvåkning.
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En oppetid på hele

99,998 %
Det er selskapet Playsafe Norway AS i Sandefjord som har
utviklet teknologien, og som drifter alle de tekniske systemene
til Pantelotteriet. Playsafe har spesialisert seg på utvikling og drift
av databasedrevne lotteri- og spillapplikasjoner, og drifter slike
systemer for både nasjonale og internasjonale lotteritilbydere.
Gratulerer millionærer
Det er også det samme selskapet som betjener Pantelotteriets
kundeservice, som er åpen i butikkenes åpningstid. Kundeservice
bistår både butikkene som har panteautomater tilkoblet
Pantelotteriet og alle deltagere som tar kontakt via telefon og
e-post. Eksempelvis må alle som vinner mer enn tusen kroner
henvende seg til Pantelotteriet for å løse inn gevinsten. Det betyr
at det er Playsafe som får gleden av å være de første til å gratulere
hver gang noen vinner en million i Pantelotteriet.

Norsk Pantelotteri AS
Besøksadresse: Stenersgata 2, Oslo
Postadresse: Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo

