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

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. 

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.

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)

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

Lands lagsspiller og doble 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.

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, 
måtte han få hjelp til å tyde hva 
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.

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 

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. Spar-
butikken fikk 100 000 kroner i finnerlønn, som de i samråd med 
finneren valgte å bruke til lokale, positive tiltak. 

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!    | NYHET |  | 9

FINNMARKEN TIRSDAG 3. JANUAR 2017

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 skjel-
ven resten av kvelden og glemte både 
koder og priser mens jeg satt i kassa, fli-
rer 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 tors-
dag rundt klokka 15.30 hadde med en 
sekk full av tomflasker. Etter å ha puttet 
inn noen få flasker ville han prøve lyk-
ken, 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 sjek-
ke 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 lotte-
riets 42. pantemillionær – men altså den 
første i Finnmark. Til Røde Kors fortel-
ler mannen, som ønsker å være ano-
nym:

«Jeg hadde noen tomflasker som had-
de 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. El-
lers blir det ikke noe ekstra» sier man-
nen som legger til at han synes Røde 
Kors gjør en flott innsats i Hammerfest.

Bare en halv time etter Finnmarks før-
ste pantemillionær, kom det ei ung 
dame inn i butikken. Da hun kom til kas-
sa 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 pantelotte-
riet. 

– Vi vant ikke så mye som et øre. Kom-
pisen min kjøpte Flax-lodd, men han 
vant ikke noe han heller, flirer 18-årin-
gen 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 overraskel-
sen, som et ønske som går i oppfyllelse. 
Men jeg blir kanskje litt inspirert til å 
prøve å vinne selv også, smiler Meseda.

 � Full pott i pantelotteri og på flaxlodd: 

Fikk to millionærer 
på en halvtime

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
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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.

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 hunded-
agene. Deres nyttår begynte ved 

09:55 09:1214:32 15:11
--:-- --:--

Solen opp ned
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Av: Lise Finckenhagen

Sjokolade-
donuts

Til åtte personer:

100 g smør

2 dl melk

50 g gjær

4 stk egg

4 ss sukker

2 ts vaniljesukker

1 ts bakepulver

600 g hvetemel

olje

Sjokoladeglasur og 
topping

200 g sjokolade

kakestrøssel

nøtter

Fremgangsmåte på        
oppskriften:

godt.no/o7817

eller scann QR-koden 
med mobiltelefonen Tips?

Send MMS/SMS til

e-post: 2200@vg.no

Telefon: 22 000 000

2200

Hvilken gir penest vær?
VGs værapp sammenligner
været fra yr.no og Storm

• 5-dagers varsel og timevarsel 

• Last ned Pent.no appen til  iPhone, iPad eller Android!

13985   MINIKRYSS

VANNRETT: 1. Latinskoleelev foreld. 
6. Kv. navn 8. Omv. insekt 9. Hale 10. 
Gagn 11. Maken 13. Plante 15. Fisk 
16. Tange 18. Fugl 21. Søk 22. Frø 23. 
Addere 24. Kakene
LODDRETT: 1. Snakke 2. Barnevakt 
3. Noe 4. Flammene 5. Sleip 6. Stoff 
7. Havørn 12. Måneskalk 14. Tone 15. 
Grønnsak 17. Dirre 18. Øyner 19. Smalt 
20. Ordne håret
13984      LØSNING

VANNRETT: 1. Patriot 6. Laura 8. Bob 
9. Orm 10. Tuene 11. Ler 13. Ise 15. 
Kre 16. Sin 18. Atter 21. Ert 22. Ros 23. 
Terte 24. Nonnene
LODDRETT: 1. Pøbel 2. Taburetten 3. 
Ruse 4. Ironiserte 5. Tømme 6. Lot 7. 
Are 12. Er14. Si 15. Kvern 17. Niste 18. 
Art 19. Tårn 20. Roe

LANDSLAGSSPILLER VANT ÉN MILLION I PANTELOTTERI
Av VEGARD AULSTAD

Ishockeyspiller Stefan Espe-
land (27) skulle kjøpe dorul-
ler 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 dorull-
stativet. 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 forven-
tet. 

– 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 Es-
peland – som sto oppført med en 
inntekt på 230.700 kroner på skat-
telistene 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
Espeland spiller til daglig ishockey 

for Lørenskog. Den hardtskytende 
backen er en av lagets viktigste spil-
lere, og Espeland har 243 kamper (167 
poeng) på merittlisten. Nå forteller 
27-åringen at han allerede har inves-
tert 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 søs-
trene 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.  Foto: NTB SCANPIX

LANDSLAGSBACK: Stefan 
Espeland i trening for Norge 
under VM 2015. Foto: NTB SCANPIX

lig hemmelig til pengene var kommet 
på konto. 

Frykter lagstraff
– Hvordan reagerte lagkameratene 

dine? – De vet ingenting, og jeg håper 
ikke de leser avisen, humrer Espeland.

Han er samtidig er redd gevinsten 
får konsekvenser innenfor lagets bot-
system. Der spillere må betale om de 
bryter den indre justisen i laget. 

– Jeg er sjef for bøtene, og de me-
ner 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. 

Pantelotteriets omsetning
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Av GUNN KARI HEGVIK

Diverse personer har 

tatt kontakt med 

Røde Kors og hev-

det at det er de som 

glemte lappen med 

gevinsten på en mil-

lion kroner fra Pan-

telotteriet på Spar i 

Skånevik.
Torsdag i forrige uke vant en 

ukjent person en million kroner 

i Pantelotteriet, etter å ha pantet 

flasker og valgt lodd istedenfor 

å få utbetalt panten, i panteau-

tomaten på Spar i Skånevik i 

Hordaland.

Men den trolig distré panteren, 

glemte å ta med lappen, som er 

det eneste stedet hvor det står at 

gevinsten er på en million kro-

ner.
Og uten lapp, ingen gevinst.

Færre enn fryktet

Etter at samvittighetsfullt bu-

tikkansatte i Spar-butikken fant 

lappen og la den i en safe i butik-

ken, har Pantelotteriet gått ut for 

å etterlyse vinneren.

– Det har meldt seg noen men-

nesker, men færre enn jeg fryk-

tet, sier daglig leder i Norsk Pan-

telotteri, Gaute Langdal.

Loddet er nå i trygg forvaring 

hos Norsk Pantelotteri.

For så enkelt er det ikke å kre-

ve en milliongevinst som det ikke 

står navn på.

– Vi har noen spørsmål vi stil-

ler til de som hevder de har vun-

net, som kun vinneren vil vite 

svaret på. Vi har stilt disse til de 

som har meldt seg, og de kunne 

ikke svare på dem, sier Langdal.

Velger lotteriet 

For å vinne i Pantelotteriet, må 

en kunde som panter flasker, 

velge å kjøpe lodd for 50 øre per 

stykk, istedenfor å ta ut panten 

på flaskene selv. Inntektene for 

loddsalget går til Røde Kors.

Dersom en panter vinner, vil 

det lyse på skjermen på pante-

automaten at vedkommende har 

vunnet. Men av sikkerhetsmes-

sige grunner, opplyser Langdal, 

står det ikke på skjermen hvor 

stor gevinsten er.

– Vanligvis spiller automaten 

også en liten fanfare dersom en 

panter vinner en million kroner. 

Men dessverre var automaten i 

Skånevik av en eldre type som 

ikke spiller en slik fanfare, sier 

Langdal.

Lappen som skrives ut av sam-

me hull som pantelappen, var det 

eneste stedet hvor det sto at ge-

vinsten var på hele en million 

kroner.
Og lappen hadde vinneren latt 

stå igjen i automaten.

90 dager

– Mange pantere tar ikke ut små-

gevinstene, og vel vitende om at 

gevinsten vil gå tilbake til Røde 

Kors, sier Langdal.

Etter 90 dager faller også mil-

liongevinsten tilbake til Røde 

Kors, dersom ingen melder seg.

Og etter hvert som tiden går, 

blir det også mindre sannsynlig 

at milliongevinsten fra Skånevik 

faktisk blir utbetalt, sier han.

– Det er fortsatt mulig, men be-

visbyrden må være ekstraordi-

nær. Vi krever meget god doku-

mentasjon, sier Langdal.

Til sammen har Pantelotteri-

et betalt ut 148,5 millioner kroner 

i gevinster til flaskepantere. 

FIKK SEG EN LÆREPENGE: Den svensktalende fotografen klarte med 

nød og neppe å kaste seg unna da moskusen kom susende.  Foto: ODD LØVSETH

HER BLIR SVENSKEN NESTEN GUL OG BLÅ

Av GUNN KARI HEGVIK 

Det var et perfekt motiv for lidenskapelige fotografer. En 

flokk på mellom ti og 15 moskus beitet fredelig på Dovrefjell.

Synet av de fredelige ur-dyrene ble trolig for 

fristende for tre svensker på fotosafari. Til 

tross for plakater med advarsler om å ikke 

gå nærmere enn 200 meter, skal de tre ha 

omringet flokken og gått inn i den, forteller 

øyenvitne til det hele, Odd Løvseth (59).

I går var han selv på vei for å ta bilder av 

flokken i nærheten av NSBs vokterbolig på 

Svonå. Da han kom opp i lia hvor moskusen 

holdt til, så han tre fotografer som han anslår 

var så nær som 25 meter fra flokken.  

– Dyrene var avslappet. Men da en av foto-

grafene gikk enda nærmere flokken, ble mos-

kusene urolig og stilte seg opp i ring for å be-

skytte kalvene. Etter å ha stått slik en stund 

beveget flokken seg, og da gikk en av fotogra-

fene mot en kløft bak flokken, slik at de omrin-

get den, sier Løvseth, som sier at det så ut som 

om dyrene var tydelig stresset.

Selv anslår han at han sto mellom 200 og 

300 meter unna moskusflokken, da de tre, som 

han hørte snakke svensk, gikk inn i flokken. 

– Moskusene begynte å løpe, men de tre 

karene gikk etter og presset dyrene. Da flok-

ken roet seg, gikk en av dem så nærme som 

mellom ti og 15 meter i retning en stor okse 

som sto litt utenfor flokken med Snøhetta i 

bakgrunnen, forteller Løvseth. 

– Og da mannen sto noen meter til 

høyre for moskusen, så angrep den. Den 

kom som ei kule! Fyren klarte å hive seg 

til venstre slik at moskusen passerte, sier 

Løvseth.   

– Turisten hadde flaks, sier Jon Martin 

Arnemo, professor ved Høgskolen i Hedmark 

til VG. 
– Tar du et skritt for mye, så eksploderer 

moskusen. Det er slik den er. Den løper 100 

meter på syv blank, så du kommer deg ikke 

unna, sier han.

Arnemo forsker til daglig på norske rovdyr, 

men sier han har mer respekt for moskus og 

elg, enn ulv og bjørn.

– Dersom moskusen stanger deg i bak-

ken, så vil den hoppe oppå deg. Med sine 

300 kilo så blir du most, sier Arnemo.   

2
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MILLION-BLEMME: Torsdag vant en person i Skånevik én million 

kroner på pantelotteri – og forlot gevinstlappen i maskinen.  

 

Foto: KATRINE LUNKE, PANTELOTTERIET

Flere hevder å være 
pante-millionær
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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.
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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.

Lands lagsspiller og doble 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.

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, 
måtte han få hjelp til å tyde hva 
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.

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 

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. Spar-
butikken fikk 100 000 kroner i finnerlønn, som de i samråd med 
finneren valgte å bruke til lokale, positive tiltak. 

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!    | NYHET |  | 9
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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 skjel-
ven resten av kvelden og glemte både 
koder og priser mens jeg satt i kassa, fli-
rer 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 tors-
dag rundt klokka 15.30 hadde med en 
sekk full av tomflasker. Etter å ha puttet 
inn noen få flasker ville han prøve lyk-
ken, 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 sjek-
ke 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 lotte-
riets 42. pantemillionær – men altså den 
første i Finnmark. Til Røde Kors fortel-
ler mannen, som ønsker å være ano-
nym:

«Jeg hadde noen tomflasker som had-
de 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. El-
lers blir det ikke noe ekstra» sier man-
nen som legger til at han synes Røde 
Kors gjør en flott innsats i Hammerfest.

Bare en halv time etter Finnmarks før-
ste pantemillionær, kom det ei ung 
dame inn i butikken. Da hun kom til kas-
sa 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 pantelotte-
riet. 

– Vi vant ikke så mye som et øre. Kom-
pisen min kjøpte Flax-lodd, men han 
vant ikke noe han heller, flirer 18-årin-
gen 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 overraskel-
sen, som et ønske som går i oppfyllelse. 
Men jeg blir kanskje litt inspirert til å 
prøve å vinne selv også, smiler Meseda.

 � Full pott i pantelotteri og på flaxlodd: 

Fikk to millionærer 
på en halvtime

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
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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.

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 hunded-
agene. Deres nyttår begynte ved 

09:55 09:1214:32 15:11
--:-- --:--

Solen opp ned
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Av: Lise Finckenhagen

Sjokolade-
donuts

Til åtte personer:

100 g smør

2 dl melk

50 g gjær

4 stk egg

4 ss sukker

2 ts vaniljesukker

1 ts bakepulver

600 g hvetemel

olje

Sjokoladeglasur og 
topping

200 g sjokolade

kakestrøssel

nøtter

Fremgangsmåte på        
oppskriften:

godt.no/o7817

eller scann QR-koden 
med mobiltelefonen Tips?

Send MMS/SMS til

e-post: 2200@vg.no

Telefon: 22 000 000

2200

Hvilken gir penest vær?
VGs værapp sammenligner
været fra yr.no og Storm

• 5-dagers varsel og timevarsel 

• Last ned Pent.no appen til  iPhone, iPad eller Android!

13985   MINIKRYSS

VANNRETT: 1. Latinskoleelev foreld. 
6. Kv. navn 8. Omv. insekt 9. Hale 10. 
Gagn 11. Maken 13. Plante 15. Fisk 
16. Tange 18. Fugl 21. Søk 22. Frø 23. 
Addere 24. Kakene
LODDRETT: 1. Snakke 2. Barnevakt 
3. Noe 4. Flammene 5. Sleip 6. Stoff 
7. Havørn 12. Måneskalk 14. Tone 15. 
Grønnsak 17. Dirre 18. Øyner 19. Smalt 
20. Ordne håret
13984      LØSNING

VANNRETT: 1. Patriot 6. Laura 8. Bob 
9. Orm 10. Tuene 11. Ler 13. Ise 15. 
Kre 16. Sin 18. Atter 21. Ert 22. Ros 23. 
Terte 24. Nonnene
LODDRETT: 1. Pøbel 2. Taburetten 3. 
Ruse 4. Ironiserte 5. Tømme 6. Lot 7. 
Are 12. Er14. Si 15. Kvern 17. Niste 18. 
Art 19. Tårn 20. Roe

LANDSLAGSSPILLER VANT ÉN MILLION I PANTELOTTERI
Av VEGARD AULSTAD

Ishockeyspiller Stefan Espe-
land (27) skulle kjøpe dorul-
ler 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 dorull-
stativet. 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 forven-
tet. 

– 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 Es-
peland – som sto oppført med en 
inntekt på 230.700 kroner på skat-
telistene 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
Espeland spiller til daglig ishockey 

for Lørenskog. Den hardtskytende 
backen er en av lagets viktigste spil-
lere, og Espeland har 243 kamper (167 
poeng) på merittlisten. Nå forteller 
27-åringen at han allerede har inves-
tert 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 søs-
trene 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.  Foto: NTB SCANPIX

LANDSLAGSBACK: Stefan 
Espeland i trening for Norge 
under VM 2015. Foto: NTB SCANPIX

lig hemmelig til pengene var kommet 
på konto. 

Frykter lagstraff
– Hvordan reagerte lagkameratene 

dine? – De vet ingenting, og jeg håper 
ikke de leser avisen, humrer Espeland.

Han er samtidig er redd gevinsten 
får konsekvenser innenfor lagets bot-
system. Der spillere må betale om de 
bryter den indre justisen i laget. 

– Jeg er sjef for bøtene, og de me-
ner 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. 

Pantelotteriets omsetning
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Av GUNN KARI HEGVIK

Diverse personer har 

tatt kontakt med 

Røde Kors og hev-

det at det er de som 

glemte lappen med 

gevinsten på en mil-

lion kroner fra Pan-

telotteriet på Spar i 

Skånevik.
Torsdag i forrige uke vant en 

ukjent person en million kroner 

i Pantelotteriet, etter å ha pantet 

flasker og valgt lodd istedenfor 

å få utbetalt panten, i panteau-

tomaten på Spar i Skånevik i 

Hordaland.

Men den trolig distré panteren, 

glemte å ta med lappen, som er 

det eneste stedet hvor det står at 

gevinsten er på en million kro-

ner.
Og uten lapp, ingen gevinst.

Færre enn fryktet

Etter at samvittighetsfullt bu-

tikkansatte i Spar-butikken fant 

lappen og la den i en safe i butik-

ken, har Pantelotteriet gått ut for 

å etterlyse vinneren.

– Det har meldt seg noen men-

nesker, men færre enn jeg fryk-

tet, sier daglig leder i Norsk Pan-

telotteri, Gaute Langdal.

Loddet er nå i trygg forvaring 

hos Norsk Pantelotteri.

For så enkelt er det ikke å kre-

ve en milliongevinst som det ikke 

står navn på.

– Vi har noen spørsmål vi stil-

ler til de som hevder de har vun-

net, som kun vinneren vil vite 

svaret på. Vi har stilt disse til de 

som har meldt seg, og de kunne 

ikke svare på dem, sier Langdal.

Velger lotteriet 

For å vinne i Pantelotteriet, må 

en kunde som panter flasker, 

velge å kjøpe lodd for 50 øre per 

stykk, istedenfor å ta ut panten 

på flaskene selv. Inntektene for 

loddsalget går til Røde Kors.

Dersom en panter vinner, vil 

det lyse på skjermen på pante-

automaten at vedkommende har 

vunnet. Men av sikkerhetsmes-

sige grunner, opplyser Langdal, 

står det ikke på skjermen hvor 

stor gevinsten er.

– Vanligvis spiller automaten 

også en liten fanfare dersom en 

panter vinner en million kroner. 

Men dessverre var automaten i 

Skånevik av en eldre type som 

ikke spiller en slik fanfare, sier 

Langdal.

Lappen som skrives ut av sam-

me hull som pantelappen, var det 

eneste stedet hvor det sto at ge-

vinsten var på hele en million 

kroner.
Og lappen hadde vinneren latt 

stå igjen i automaten.

90 dager

– Mange pantere tar ikke ut små-

gevinstene, og vel vitende om at 

gevinsten vil gå tilbake til Røde 

Kors, sier Langdal.

Etter 90 dager faller også mil-

liongevinsten tilbake til Røde 

Kors, dersom ingen melder seg.

Og etter hvert som tiden går, 

blir det også mindre sannsynlig 

at milliongevinsten fra Skånevik 

faktisk blir utbetalt, sier han.

– Det er fortsatt mulig, men be-

visbyrden må være ekstraordi-

nær. Vi krever meget god doku-

mentasjon, sier Langdal.

Til sammen har Pantelotteri-

et betalt ut 148,5 millioner kroner 

i gevinster til flaskepantere. 

FIKK SEG EN LÆREPENGE: Den svensktalende fotografen klarte med 

nød og neppe å kaste seg unna da moskusen kom susende.  Foto: ODD LØVSETH

HER BLIR SVENSKEN NESTEN GUL OG BLÅ

Av GUNN KARI HEGVIK 

Det var et perfekt motiv for lidenskapelige fotografer. En 

flokk på mellom ti og 15 moskus beitet fredelig på Dovrefjell.

Synet av de fredelige ur-dyrene ble trolig for 

fristende for tre svensker på fotosafari. Til 

tross for plakater med advarsler om å ikke 

gå nærmere enn 200 meter, skal de tre ha 

omringet flokken og gått inn i den, forteller 

øyenvitne til det hele, Odd Løvseth (59).

I går var han selv på vei for å ta bilder av 

flokken i nærheten av NSBs vokterbolig på 

Svonå. Da han kom opp i lia hvor moskusen 

holdt til, så han tre fotografer som han anslår 

var så nær som 25 meter fra flokken.  

– Dyrene var avslappet. Men da en av foto-

grafene gikk enda nærmere flokken, ble mos-

kusene urolig og stilte seg opp i ring for å be-

skytte kalvene. Etter å ha stått slik en stund 

beveget flokken seg, og da gikk en av fotogra-

fene mot en kløft bak flokken, slik at de omrin-

get den, sier Løvseth, som sier at det så ut som 

om dyrene var tydelig stresset.

Selv anslår han at han sto mellom 200 og 

300 meter unna moskusflokken, da de tre, som 

han hørte snakke svensk, gikk inn i flokken. 

– Moskusene begynte å løpe, men de tre 

karene gikk etter og presset dyrene. Da flok-

ken roet seg, gikk en av dem så nærme som 

mellom ti og 15 meter i retning en stor okse 

som sto litt utenfor flokken med Snøhetta i 

bakgrunnen, forteller Løvseth. 

– Og da mannen sto noen meter til 

høyre for moskusen, så angrep den. Den 

kom som ei kule! Fyren klarte å hive seg 

til venstre slik at moskusen passerte, sier 

Løvseth.   

– Turisten hadde flaks, sier Jon Martin 

Arnemo, professor ved Høgskolen i Hedmark 

til VG. 
– Tar du et skritt for mye, så eksploderer 

moskusen. Det er slik den er. Den løper 100 

meter på syv blank, så du kommer deg ikke 

unna, sier han.

Arnemo forsker til daglig på norske rovdyr, 

men sier han har mer respekt for moskus og 

elg, enn ulv og bjørn.

– Dersom moskusen stanger deg i bak-

ken, så vil den hoppe oppå deg. Med sine 

300 kilo så blir du most, sier Arnemo.   

2
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MILLION-BLEMME: Torsdag vant en person i Skånevik én million 

kroner på pantelotteri – og forlot gevinstlappen i maskinen.  

 

Foto: KATRINE LUNKE, PANTELOTTERIET

Flere hevder å være 
pante-millionær
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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.
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Hos oss får du
strøm og nett
på én faktura.

Vi gjør strøm enkelt

og rimelig for deg:

• Du får bedre oversikt med alt

på en samlet faktura

• Vi gir deg en god strømavtale,

og er du ikke fornøyd får du

penger tilbake

Ring oss på 09111
og få

en enklere strømh
verdag.

Nå har
vi

et godt
tilbud

til deg i

ØSTFO
LD

Her er en enkel idé

14

SARPSBORG ARBEIDERBLAD

Torsdag 4. februar 2016

NYHETER

2015 ble et rekordår 

for pantelotteriet. 

Det betyr at Røde 

Kors i Østfold ikk 

784.105 kroner.

KRISTIN W HANSEN

kristin.w.hans
en@sa.no

90868226

Østfold Røde Kors har økt sine 

inntekter fra pantelotteriet 

med over 250.000 kroner i for-

hold til året før. Årsaken er et 

rekordår for pantelotteriet, 

både nasjonalt og lokalt.

Folk gir bort panten sin

Pantelotteriet er lotteriet man 

kan delta i når man panter las-

ker. I stedet for å få utbetalt 

panten, kan man velge å gi den 

til Røde Kors og delta i treknin-

gen, der man kan vinen alt fra 

50 kroner til 1 million kroner. 

Overskuddet går til Røde Kors, 

som ikk inn over 30 millioner 

kroner på landsbasis fra lotteri-

et i jor.

Støtten gjør at Røde Kors i 

Østfold kan gjennomføre enda 

lere humanitære tiltak, melder 

Østfold Røde Kors i en presse-

melding.

– For oss i Østfold har dette 

blitt en svært viktig inntektskil-

de, som blant annet bidrar til at 

vi kan styrke den lokale bered-

skapen, sier Øyvind Brulat, 

daglig leder i Østfold Røde 

Kors.

Opprettet akuttmottak

I 2015 kunne Østfold Røde Kors 

på rekordtid sette opp et akutt-

mottak for nyankomne lykt-

ninger som kom over grensen 

fra Svinesund. 200 frivillige 

jobbet døgnet rundt i fem uker 

for å bistå de nyankomne lykt-

ningene og gi dem et verdig 

møte med Norge.

"
vi er veldig takk-

nemlige for at 

folk her i fylket 

velger å støtte oss med 

panten sin

ØYVIND BRUFLAT

daglig leder i Østfold Røde Kors

– Takket være langsiktige inn-

tektskilder som Pantelotteriet, 

er det mulig å respondere 

umiddelbart når slike hendel-

ser skjer. Den største kostna-

den ligger ikke i å drive motta-

ket i fem uker, men å bygge opp 

den lokale beredskapen og fri-

villigheten i forkant, sier Bru-

lat.
– Pantelotteriet har blitt en 

viktig inntektskilde i Østfold og 

vi er veldig takknemlige for at 

folk her i fylket velger å støtte 

oss med panten sin, sier han.

PANTELOTTERIET

 ■ Pantelotteriet er tilgjengelig i 

133 butikker i Østfold.

 ■ Gevinstene er fordelt på 

pengepremier av 50, 100, 

1.000 og 1 million kroner.

 ■ 130 millioner kroner er delt 

ut i premier siden 2008.

Flere gir panten
Østfold Røde Kors ikk nesten 800.000 pantekroner i jor

TAKKNEMLIG: Stadig lere velger å trykke på Røde Kors-knappen 

når de panter lasker. Det gleder Øyvind Brulat i Østfold Røde Kors. 

 

FOTO: ØSTFOLD RØDE KORS

Brudeparet tenkte trolig 

at de skulle spare litt 

penger ved å kjøpe inn 

alkoholen til bryllups-

festen i Tyskland, men 

endte i stedet med å få 

beslaglagt alt sammen. 

KRISTIAN BOLSTAD

redaksjonen@
sa.no

69111111

Det var natt til tirsdag at tol-

lerne stoppet to biler med 

bagasjerommet fullt av alko-

hol på vei over Svinesund-

grensen. I den ene bilen fant 

tollerne 387 liter brennevin 

og fem liter vin, mens det i 

den andre bilen ble beslag-

lagt 81 liter brennevin, 19 li-

ter vin, 48 liter øl og 400 si-

garetter.

– De fortalte at de hadde 

vært i Tyskland for å kjøpe 

alkohol til et bryllup, sier 

kontorsjef hos Tollvesenet 

på Svinesund, Wenche Fred-

riksen.

Dermed ble bryllupsplan-

leggingen trolig amputert for 

brudeparet, som ikk varene 

beslaglagt.

SMUGLET 

ALKOHOL TIL 

BRYLLUPSFEST
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PONDUS

HÅREK

MINI-X-ORD

Vannrett

  1. Gresk gude- 
       skikkelse
  7. Ferd
  8. Ulydighet
10. Angsten
12. Satt ikke
13. Hat
15. Bergfall
17. Løslatt
19. Inari på svensk
20. Satte pris på
21. Tordengud
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Adrian Løseth Waade (24) fra Levanger ga flaskepanten på 20 kroner til Røde Kors. Tilbake fikk han 1 million kroner.– Først ble jeg veldig skjelven og tenkte at – nå skjer det. Jeg følte meg likevel ikke sikker på at det kunne være sant og at det kan-skje hadde skjedd en feil, sier Waade.
Etter at vinnerkvitteringen kom i retur etter flaskepantin-gen tok han kontakt med en butikkansatt som henviste Løseth videre til butikksjefen. – Der ble det tatt en telefon til Røde Kors som kunne bekrefte at jeg var en million kroner rikere, sier Waade.

– På leting etter leilighetDen ikke ukjente felespilleren fra Levanger ble i fjor tildelt 50.000 i kunststipend av fylkes-kommunen. Da var han tydelig på at utøvende jazzmusiker ikke er det mest lukrative yrket, og at pengene derfor kom godt med. Da sier det seg selv hva en mil-lion kroner fikk av innvirkning på dagliglivet.
På dette tidspunktet var Waade på leting etter ny leilighet i Oslo, med et budsjett på rundt 2,5 millioner kroner. Millionge-vinsten gjorde at han kunne slå til på en toroms på Tøyen til drøye 3,5 millioner i stedet.

– Hva føles det å plutselig få tilgang på en million kroner ekstra?
– Vet du. Jeg har faktisk tenkt på at det var bra det ikke var en større sum. Én million hjelper godt på økonomien, men er ikke så mye at det endrer verdier og holdninger, sier Waade.

Han tror at å jobbe for inntek-ten gir perspektiver og fremmer gode verdier. Uansett har gevin-sten gjort at frilansmusikeren har fått litt mer økonomisk armslag, da han også fikk noen kroner til overs etter salget av sin gamle leilighet.

Tøff bransje
– Nå kan jeg ta meg råd til en øl her og en middag der. Slik har det ikke alltid vært, sier Waade.Som hadde en ganske trang økonomi etter å ha startet som frilansmusiker. Men også dette har bedret seg det siste året, etter at det har ramlet på med oppdrag både i vår og i høst.– Det kan være et tøft liv innen den bransjen jeg jobber, med mye usikkerhet rundt framtidig inn-tekt. Derfor føles det godt å vite at jeg nå iallfall er sikret et mini-mum av levestandard.

Milliongevinsten har også bidratt til at tankene om en ny fiolin kommer oftere. Han legger ikke skjul på at han gjerne kunne tenkt seg å bytte ut fioli-nen verdsatt til 120.000 kroner.– Jeg er jevnlig på utkikk etter noe nytt. Men bruktmarke-det på dyre fioliner er ikke veldig stort. Derfor regner jeg med at det kan ta litt tid før jeg blir kvitt min gamle, sier Waade. 

Oppfordrer alle til å panteVinnerlykken for Waade skjedde på en panteautomat i Oslo til-bake i juli i år. Han følte da ikke noe behov for å bekjentgjøre dette for alle og enhver. Det var kun den aller nærmeste familie som ble informert. 
At han nå er positiv til å stå fram med det glade budskap er at han håper dette kan bidra til at flere støtter den gode saken.– Panter du tomflasker for tjue kroner er dette smårusk for den enkelte. Men hvis én million mennesker gir tjue kroner til Røde Kors begynner det å hjelpe, sier Waade.

150 millioner til Røde KorsI dag finnes det 2.300 pantemas-kiner over det ganske land. Siden oppstarten i 2008 har auto-matene gitt ut 40 milliongevin-ster og samtidig dratt inn drøye 150 millioner kroner til Røde 

Kors. Halvparten av inntektene går til lokallaget der den enkelte automaten står.
– Automatene er et lite kinder- egg. I tillegg er dette et penge-spill helt fritt for avhengighets-problemer da det blant annet ikke har noen mulighet for gjen-spill, sier daglig leder Gaute Langedal ved Norsk Pantelotteri AS.

Olav Lorentsen
olavl@t-a.no / Tlf. 98 29 92 65

 ● Milliongevinst. Siden 2008 har pantelotteriet gjort 40 nordmenn til millionærer.

Fy fela, for en  
overraskelse!

Det kan være 
et tøft liv 

innen den bransjen 
jeg jobber, med 
mye usikkerhet 
rundt framtidig 
inntekt. Derfor 
føles det godt å 
vite at jeg nå iall-
fall er sikret et 
minimum av leve-
standard.
ADRIAN LØSETH WAADE

SKOGN

Skogn Folkehøgskole oppretter en splitter ny linje neste år; «Fiske og friluftsliv i Norge og Europa».

«Vi garanterer et spennende år som vil gi deg minner for livet!» reklamerer Skofo på folkehøgskolene i Norge sin egen hjemmeside.
Håkjerring- og sjøfiske, isfisketur i Sverige, laksefiske i Gaula/Orkla/Stjørdalselva og fjellfiske står selvsagt på timeplanen. Det samme gjør fangst og småviltjakt.

I april-mai skal elevene til Skott-land for å fiske etter Atlanterhavslaks. Der blir det også instruksjon av tidli-gere verdensmestere i fluekasting. De som får plass på linja kan også glede seg på fisketur til Algarvekysten utenfor Portugal. Der skal de jakte på mange av de store innen big game – fishing, eksempelvis Big Tuna, Black Marlin, Blue Marlin, White Marlin, Mako, Hammerhead, Doradoes og Swordfish. 

Satser på fiske og friluftsliv

Laksefiske: Laksefiske i Gaula er blant opplevelsene Skogn Folkehøgskole frister 
med på sitt nye linjetilbud neste år. FOTO: GORM KALLESTAD / SCANPIX.

Storgevinst: Spellemannen 
Adrian Løseth Waade byttet 
inn flasker og fikk mye mer 
enn fela igjen da han vant én 
million kroner i pantelotteriet.
FOTO: PER MAGNE MIDJO
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SUDOKU

LØSNING
s Her er dagens hjerne- 
trim for Trønder-Avisas 
lesere! Reglene for Sudoku  
er enkle: Det samme tallet  
(fra 1 til 9) kan ikke gjentas 
vannrett, loddrett eller 
innenfor noen av de ni 
«boksene» som defineres  
av de tykke linjene. 
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HAUGESUNDS AVIS FREDAG 11. MARS 2016

1,1 mill. fra tomlaskerHAUGESUND: Røde Kors i Rogaland ikk 1,16 millioner kroner bare fra tomlasker i jor. Det er over 400.000 mer enn året før, forteller Røde Kors i en pressemelding.  Pantelotteriet er tilgjengelig i 162 butikker i Rogaland. I Nord-Rogaland ikk følgende lokallag støtte fra Pantelotteriet i jor: Haugesund Røde Kors: 138.786,46 kroner, Sauda Røde Kors: 6.810,54 kroner, Suldal Røde Kors: 1 .098,09 kroner,  Tysvær Røde Kors 9.753,74 kroner, Vindajord Røde Kors 2.882,02 kroner, Karmøy Røde Kors 62.389,44 kroner og Rogaland Røde Kors 89.854,38 kroner.

KARMØY: Anne Netland vil vikariere som sokneprest i Torvastad fra 1. juni 2016, melder prosten Karmøy i en pressemelding.   Nåværende sokneprest Geir Styve skal over i samme stilling i Norheim menighet, og da kunne det blitt ledighet i prestetje-nesten på Torvastad. 
Netland, som jobber som ambulerende sjømannsprest for Sør-Amerika, ble utfordret av Stavanger-biskopen til å vikariere før en lyser ut stillingen og får tilsatt ny sokneprest. 

– Vi er svært glade for at Anne Netland har sagt ja og går inn i det ledige vikariatet. Anne Netland er en dyktig prest og kjenner menigheten godt. Det gjør at Torvastad vil få en god kontinuitet i prestetjenesten til ny sokneprest begynner, skriver prosten i Karmøy, Helge S. Gaard.

Vikarierer som sogneprest

Nyheten om at en 10 år gammel jente onsdag ble forfulgt av en voksen mann på Bleikemyr vekker reaksjoner i lokalsamfunnet. 

Skremmer 
lokalsamfunnet

– Det er klart det ska-
per frykt. Jeg hadde i 
alle fall vært redd for 
mine unger. 

Elisabeth Brynjelsen

– Det er ikke noe kjekt 
å høre om. Jeg har 
oldebarn selv på den 
alderen.

Asbjørg Steinsnes

– Hadde jeg sett dette 
så hadde jeg lagt ham 
i bakken og ringt poli-
tiet. 

Inge Hetland

– Jeg blir skremt og 
begynner å lure på hva 
som foregår. Det var 
vel sånn i vår genera-
sjon at ungene ble 
sluppet litt lenger, men 
det ser ut som vi må 
passe bedre på.
Randi Stigh

MISTENKELIG OPPFØRSEL: Mannen fulgte etter jenta fra Sætro og nordover i Grutle-området. Ved 

Udland sykehjem hadde han en bil som han satt seg inn i.        FOTO: ESPEN STEINSNES

Politiet er svært 
interessert i opplys-
ninger etter at en 10 
år gammel jente ble 
fulgt etter av en 
mann i nordre bydel 
onsdag ettermiddag.

HAUGESUND
TORE ROTH STRANDEN, GUNNAR JOHAN SORTLAND OG MAGNUS BERNING

redaksjonen@h-avis.no

D et var i området Sætro, Grutle og Udland den 10 år gamle jenta ble fulgt etter og kontaktet av en mann onsdag ettermiddag i halv ire-tiden.
Politiet ønsker å komme i kontakt med en kvinne som var i kontakt med mannen. Kvinnen skal også ha fulgt jenta et stykke på veien etter-

på. – Vi er særdeles interessert i å komme i kontakt med den-ne kvinnen. Hun hadde trolig lilla jakke og hun hadde hode-telefoner/ørepropper på seg, sier etterforskningsleder Tor-bjørn Nervik på Haugesund politistasjon.

Først på sykkel – så bil
Politiet har fått opplysninger om at mannen skal ha vært på sykkel da han fulgte etter jen-ta gjennom Grutle-området og fram til Udland der han hadde en bil parkert.

– Han har først fulgt etter henne nordover bort mot stal-len og videre til Udland syke-hjem. Der har han en bil og kjører videre etter jenta mot Udlandsvingen, sier Nervik.Det er også i dette området kvinnen som politiet ønsker å komme i kontakt med, dukket opp.
– Kvinnen har oppfattet at bilisten ikke har oppført seg slik som han skulle og hun snakket derfor til ham. Etter-

på fulgte hun jenta delvis hjem, sier Nervik.

Ser alvorlig på saken
Politiet har ikke noen nærme-re beskrivelse av mannen, enn at han skal ha hatt solbriller. Politiet ser alvorlig på saken.–  Det har ikke skjedd noe al-vorlig, fysisk overgrep her. Men mannen har fulgt etter henne og snakket til henne på en måte som ikke er bra. Han har i tillegg gjort noen fysiske tilnærmelser som vi ikke sy-nes noe om. Det har skjedd ting som oppleves skremmen-de og alvorlig for jenta, sier Nervik.
Han vil ikke gå nærmere i detalj om disse tilnærmelse-ne. Politiet ønsker tips på tele-fon 02800.

– Om det er noen som har sett noe uvanlig i området, så ta kontakt. Dette har skjedd midt på lyse dagen, så her har det vært mange ute, sier Ner-vik.

mann fulgte etter 10-åring på Bleikemyr

Politiet ønsker 
å få vitner i tale

8 9
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2015 ble et rekordår 

for pantelotteriet. 

Det betyr at Røde 

Kors i Østfold ikk 

784.105 kroner.

KRISTIN W HANSEN

kristin.w.hans
en@sa.no

90868226

Østfold Røde Kors har økt sine 

inntekter fra pantelotteriet 

med over 250.000 kroner i for-

hold til året før. Årsaken er et 

rekordår for pantelotteriet, 

både nasjonalt og lokalt.

Folk gir bort panten sin

Pantelotteriet er lotteriet man 

kan delta i når man panter las-

ker. I stedet for å få utbetalt 

panten, kan man velge å gi den 

til Røde Kors og delta i treknin-

gen, der man kan vinen alt fra 

50 kroner til 1 million kroner. 

Overskuddet går til Røde Kors, 

som ikk inn over 30 millioner 

kroner på landsbasis fra lotteri-

et i jor.

Støtten gjør at Røde Kors i 

Østfold kan gjennomføre enda 

lere humanitære tiltak, melder 

Østfold Røde Kors i en presse-

melding.

– For oss i Østfold har dette 

blitt en svært viktig inntektskil-

de, som blant annet bidrar til at 

vi kan styrke den lokale bered-

skapen, sier Øyvind Brulat, 

daglig leder i Østfold Røde 

Kors.

Opprettet akuttmottak

I 2015 kunne Østfold Røde Kors 

på rekordtid sette opp et akutt-

mottak for nyankomne lykt-

ninger som kom over grensen 

fra Svinesund. 200 frivillige 

jobbet døgnet rundt i fem uker 

for å bistå de nyankomne lykt-

ningene og gi dem et verdig 

møte med Norge.

"
vi er veldig takk-

nemlige for at 

folk her i fylket 

velger å støtte oss med 

panten sin

ØYVIND BRUFLAT

daglig leder i Østfold Røde Kors

– Takket være langsiktige inn-

tektskilder som Pantelotteriet, 

er det mulig å respondere 

umiddelbart når slike hendel-

ser skjer. Den største kostna-

den ligger ikke i å drive motta-

ket i fem uker, men å bygge opp 

den lokale beredskapen og fri-

villigheten i forkant, sier Bru-

lat.
– Pantelotteriet har blitt en 

viktig inntektskilde i Østfold og 

vi er veldig takknemlige for at 

folk her i fylket velger å støtte 

oss med panten sin, sier han.

PANTELOTTERIET

 ■ Pantelotteriet er tilgjengelig i 

133 butikker i Østfold.

 ■ Gevinstene er fordelt på 

pengepremier av 50, 100, 

1.000 og 1 million kroner.

 ■ 130 millioner kroner er delt 

ut i premier siden 2008.

Flere gir panten
Østfold Røde Kors ikk nesten 800.000 pantekroner i jor

TAKKNEMLIG: Stadig lere velger å trykke på Røde Kors-knappen 

når de panter lasker. Det gleder Øyvind Brulat i Østfold Røde Kors. 

 

FOTO: ØSTFOLD RØDE KORS

Brudeparet tenkte trolig 

at de skulle spare litt 

penger ved å kjøpe inn 

alkoholen til bryllups-

festen i Tyskland, men 

endte i stedet med å få 

beslaglagt alt sammen. 

KRISTIAN BOLSTAD

redaksjonen@
sa.no

69111111

Det var natt til tirsdag at tol-

lerne stoppet to biler med 

bagasjerommet fullt av alko-

hol på vei over Svinesund-

grensen. I den ene bilen fant 

tollerne 387 liter brennevin 

og fem liter vin, mens det i 

den andre bilen ble beslag-

lagt 81 liter brennevin, 19 li-

ter vin, 48 liter øl og 400 si-

garetter.

– De fortalte at de hadde 

vært i Tyskland for å kjøpe 

alkohol til et bryllup, sier 

kontorsjef hos Tollvesenet 

på Svinesund, Wenche Fred-

riksen.

Dermed ble bryllupsplan-

leggingen trolig amputert for 

brudeparet, som ikk varene 

beslaglagt.

SMUGLET 

ALKOHOL TIL 

BRYLLUPSFEST
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Adrian Løseth Waade (24) fra Levanger ga flaskepanten på 20 kroner til Røde Kors. Tilbake fikk han 1 million kroner.– Først ble jeg veldig skjelven og tenkte at – nå skjer det. Jeg følte meg likevel ikke sikker på at det kunne være sant og at det kan-skje hadde skjedd en feil, sier Waade.
Etter at vinnerkvitteringen kom i retur etter flaskepantin-gen tok han kontakt med en butikkansatt som henviste Løseth videre til butikksjefen. – Der ble det tatt en telefon til Røde Kors som kunne bekrefte at jeg var en million kroner rikere, sier Waade.

– På leting etter leilighetDen ikke ukjente felespilleren fra Levanger ble i fjor tildelt 50.000 i kunststipend av fylkes-kommunen. Da var han tydelig på at utøvende jazzmusiker ikke er det mest lukrative yrket, og at pengene derfor kom godt med. Da sier det seg selv hva en mil-lion kroner fikk av innvirkning på dagliglivet.
På dette tidspunktet var Waade på leting etter ny leilighet i Oslo, med et budsjett på rundt 2,5 millioner kroner. Millionge-vinsten gjorde at han kunne slå til på en toroms på Tøyen til drøye 3,5 millioner i stedet.

– Hva føles det å plutselig få tilgang på en million kroner ekstra?
– Vet du. Jeg har faktisk tenkt på at det var bra det ikke var en større sum. Én million hjelper godt på økonomien, men er ikke så mye at det endrer verdier og holdninger, sier Waade.

Han tror at å jobbe for inntek-ten gir perspektiver og fremmer gode verdier. Uansett har gevin-sten gjort at frilansmusikeren har fått litt mer økonomisk armslag, da han også fikk noen kroner til overs etter salget av sin gamle leilighet.

Tøff bransje
– Nå kan jeg ta meg råd til en øl her og en middag der. Slik har det ikke alltid vært, sier Waade.Som hadde en ganske trang økonomi etter å ha startet som frilansmusiker. Men også dette har bedret seg det siste året, etter at det har ramlet på med oppdrag både i vår og i høst.– Det kan være et tøft liv innen den bransjen jeg jobber, med mye usikkerhet rundt framtidig inn-tekt. Derfor føles det godt å vite at jeg nå iallfall er sikret et mini-mum av levestandard.

Milliongevinsten har også bidratt til at tankene om en ny fiolin kommer oftere. Han legger ikke skjul på at han gjerne kunne tenkt seg å bytte ut fioli-nen verdsatt til 120.000 kroner.– Jeg er jevnlig på utkikk etter noe nytt. Men bruktmarke-det på dyre fioliner er ikke veldig stort. Derfor regner jeg med at det kan ta litt tid før jeg blir kvitt min gamle, sier Waade. 

Oppfordrer alle til å panteVinnerlykken for Waade skjedde på en panteautomat i Oslo til-bake i juli i år. Han følte da ikke noe behov for å bekjentgjøre dette for alle og enhver. Det var kun den aller nærmeste familie som ble informert. 
At han nå er positiv til å stå fram med det glade budskap er at han håper dette kan bidra til at flere støtter den gode saken.– Panter du tomflasker for tjue kroner er dette smårusk for den enkelte. Men hvis én million mennesker gir tjue kroner til Røde Kors begynner det å hjelpe, sier Waade.

150 millioner til Røde KorsI dag finnes det 2.300 pantemas-kiner over det ganske land. Siden oppstarten i 2008 har auto-matene gitt ut 40 milliongevin-ster og samtidig dratt inn drøye 150 millioner kroner til Røde 

Kors. Halvparten av inntektene går til lokallaget der den enkelte automaten står.
– Automatene er et lite kinder- egg. I tillegg er dette et penge-spill helt fritt for avhengighets-problemer da det blant annet ikke har noen mulighet for gjen-spill, sier daglig leder Gaute Langedal ved Norsk Pantelotteri AS.

Olav Lorentsen
olavl@t-a.no / Tlf. 98 29 92 65

 ● Milliongevinst. Siden 2008 har pantelotteriet gjort 40 nordmenn til millionærer.

Fy fela, for en  
overraskelse!

Det kan være 
et tøft liv 

innen den bransjen 
jeg jobber, med 
mye usikkerhet 
rundt framtidig 
inntekt. Derfor 
føles det godt å 
vite at jeg nå iall-
fall er sikret et 
minimum av leve-
standard.
ADRIAN LØSETH WAADE

SKOGN

Skogn Folkehøgskole oppretter en splitter ny linje neste år; «Fiske og friluftsliv i Norge og Europa».

«Vi garanterer et spennende år som vil gi deg minner for livet!» reklamerer Skofo på folkehøgskolene i Norge sin egen hjemmeside.
Håkjerring- og sjøfiske, isfisketur i Sverige, laksefiske i Gaula/Orkla/Stjørdalselva og fjellfiske står selvsagt på timeplanen. Det samme gjør fangst og småviltjakt.

I april-mai skal elevene til Skott-land for å fiske etter Atlanterhavslaks. Der blir det også instruksjon av tidli-gere verdensmestere i fluekasting. De som får plass på linja kan også glede seg på fisketur til Algarvekysten utenfor Portugal. Der skal de jakte på mange av de store innen big game – fishing, eksempelvis Big Tuna, Black Marlin, Blue Marlin, White Marlin, Mako, Hammerhead, Doradoes og Swordfish. 

Satser på fiske og friluftsliv

Laksefiske: Laksefiske i Gaula er blant opplevelsene Skogn Folkehøgskole frister 
med på sitt nye linjetilbud neste år. FOTO: GORM KALLESTAD / SCANPIX.

Storgevinst: Spellemannen 
Adrian Løseth Waade byttet 
inn flasker og fikk mye mer 
enn fela igjen da han vant én 
million kroner i pantelotteriet.
FOTO: PER MAGNE MIDJO
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er enkle: Det samme tallet  
(fra 1 til 9) kan ikke gjentas 
vannrett, loddrett eller 
innenfor noen av de ni 
«boksene» som defineres  
av de tykke linjene. 
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HAUGESUNDS AVIS FREDAG 11. MARS 2016

1,1 mill. fra tomlaskerHAUGESUND: Røde Kors i Rogaland ikk 1,16 millioner kroner bare fra tomlasker i jor. Det er over 400.000 mer enn året før, forteller Røde Kors i en pressemelding.  Pantelotteriet er tilgjengelig i 162 butikker i Rogaland. I Nord-Rogaland ikk følgende lokallag støtte fra Pantelotteriet i jor: Haugesund Røde Kors: 138.786,46 kroner, Sauda Røde Kors: 6.810,54 kroner, Suldal Røde Kors: 1 .098,09 kroner,  Tysvær Røde Kors 9.753,74 kroner, Vindajord Røde Kors 2.882,02 kroner, Karmøy Røde Kors 62.389,44 kroner og Rogaland Røde Kors 89.854,38 kroner.

KARMØY: Anne Netland vil vikariere som sokneprest i Torvastad fra 1. juni 2016, melder prosten Karmøy i en pressemelding.   Nåværende sokneprest Geir Styve skal over i samme stilling i Norheim menighet, og da kunne det blitt ledighet i prestetje-nesten på Torvastad. 
Netland, som jobber som ambulerende sjømannsprest for Sør-Amerika, ble utfordret av Stavanger-biskopen til å vikariere før en lyser ut stillingen og får tilsatt ny sokneprest. 

– Vi er svært glade for at Anne Netland har sagt ja og går inn i det ledige vikariatet. Anne Netland er en dyktig prest og kjenner menigheten godt. Det gjør at Torvastad vil få en god kontinuitet i prestetjenesten til ny sokneprest begynner, skriver prosten i Karmøy, Helge S. Gaard.

Vikarierer som sogneprest

Nyheten om at en 10 år gammel jente onsdag ble forfulgt av en voksen mann på Bleikemyr vekker reaksjoner i lokalsamfunnet. 

Skremmer 
lokalsamfunnet

– Det er klart det ska-
per frykt. Jeg hadde i 
alle fall vært redd for 
mine unger. 

Elisabeth Brynjelsen

– Det er ikke noe kjekt 
å høre om. Jeg har 
oldebarn selv på den 
alderen.

Asbjørg Steinsnes

– Hadde jeg sett dette 
så hadde jeg lagt ham 
i bakken og ringt poli-
tiet. 

Inge Hetland

– Jeg blir skremt og 
begynner å lure på hva 
som foregår. Det var 
vel sånn i vår genera-
sjon at ungene ble 
sluppet litt lenger, men 
det ser ut som vi må 
passe bedre på.
Randi Stigh

MISTENKELIG OPPFØRSEL: Mannen fulgte etter jenta fra Sætro og nordover i Grutle-området. Ved 

Udland sykehjem hadde han en bil som han satt seg inn i.        FOTO: ESPEN STEINSNES

Politiet er svært 
interessert i opplys-
ninger etter at en 10 
år gammel jente ble 
fulgt etter av en 
mann i nordre bydel 
onsdag ettermiddag.

HAUGESUND
TORE ROTH STRANDEN, GUNNAR JOHAN SORTLAND OG MAGNUS BERNING

redaksjonen@h-avis.no

D et var i området Sætro, Grutle og Udland den 10 år gamle jenta ble fulgt etter og kontaktet av en mann onsdag ettermiddag i halv ire-tiden.
Politiet ønsker å komme i kontakt med en kvinne som var i kontakt med mannen. Kvinnen skal også ha fulgt jenta et stykke på veien etter-

på. – Vi er særdeles interessert i å komme i kontakt med den-ne kvinnen. Hun hadde trolig lilla jakke og hun hadde hode-telefoner/ørepropper på seg, sier etterforskningsleder Tor-bjørn Nervik på Haugesund politistasjon.

Først på sykkel – så bil
Politiet har fått opplysninger om at mannen skal ha vært på sykkel da han fulgte etter jen-ta gjennom Grutle-området og fram til Udland der han hadde en bil parkert.

– Han har først fulgt etter henne nordover bort mot stal-len og videre til Udland syke-hjem. Der har han en bil og kjører videre etter jenta mot Udlandsvingen, sier Nervik.Det er også i dette området kvinnen som politiet ønsker å komme i kontakt med, dukket opp.
– Kvinnen har oppfattet at bilisten ikke har oppført seg slik som han skulle og hun snakket derfor til ham. Etter-

på fulgte hun jenta delvis hjem, sier Nervik.

Ser alvorlig på saken
Politiet har ikke noen nærme-re beskrivelse av mannen, enn at han skal ha hatt solbriller. Politiet ser alvorlig på saken.–  Det har ikke skjedd noe al-vorlig, fysisk overgrep her. Men mannen har fulgt etter henne og snakket til henne på en måte som ikke er bra. Han har i tillegg gjort noen fysiske tilnærmelser som vi ikke sy-nes noe om. Det har skjedd ting som oppleves skremmen-de og alvorlig for jenta, sier Nervik.
Han vil ikke gå nærmere i detalj om disse tilnærmelse-ne. Politiet ønsker tips på tele-fon 02800.

– Om det er noen som har sett noe uvanlig i området, så ta kontakt. Dette har skjedd midt på lyse dagen, så her har det vært mange ute, sier Ner-vik.

mann fulgte etter 10-åring på Bleikemyr

Politiet ønsker 
å få vitner i tale
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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 

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 Kors-
lagene 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.

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. 

Topp 3 butikker i  
markedsandel

Topp 3 butikker i  
omsetning

Topp 3 fylker i  
markedsandel
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Meny Ringnes Park
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Telemark 

Kr 312 259
Rema 1000 Torshov

 
Kr 297 815

Meny Cc Vest

 
Kr 273 934

Meny Bjølsen

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)
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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.
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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-

lagene til å dele nyheter om vinnere og 
rekordtall. I tillegg gjennomføres egne 
aktiviteter, som f.eks. påskekampanje.

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.

3 690
Antall nye følgere  

på Facebook

230
Antall positive  

presseklipp

330 000
Flest unike brukere på et 

Facebook-innlegg

2 081
Flest kommentarer på 
et Facebook-innlegg

Februar 2016 • nr. 64 Aktuelt

Tomflasker ga re-
kordbidrag til Røde
Kors i Asker.
Pantelotteriet er spillet der du bru-
ker panten som innsats,medmulig-
het for å vinne opp til én million
kroner.
Overskuddet går til Røde Kors,

som i fjor fikk inn over 30 millio-
ner 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 Tre-
kanten ligger som topp tre på lis-
ten over butikker hvor størst andel
bruker panten i Pantelotteriet i hele
Akershus.
Det synes butikksjef ved Meny

Trekanten, ErlingHolth, at ermeget
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 pan-

telotteriet, andre ganger ikke, smi-
ler 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 atmaskinene i stor grad
sorterer flaskene selv, uten manu-
ell hjelp. Det er noe annet enn da
Espen som ungdomsskoleelev job-
bet med å sortere panteflasker.
– Det ble var litt ensformig, min-

nes hanmed et smil.
Askerbøringen pleier å pantemye

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. Pep-
per-flaske. Pantemaskinen sluker
flasken, og Espen trykker på lotterik-
nappen. Ingen gevinst, men Espen
ser like blid ut likevel.
– Formålet gagner jo, sier han, og

opplyser at han skalmelde seg som
frivillig hos Røde Kors.
Støtten fra pantelotteriet er

avgjørende for at Røde Kors i Asker

kan gjennomføre enda flere huma-
nitære 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 gjennom-
ført aktiviteter for barn og unge,
eldre og ensomme, flyktninger og
migranter, og vi har vært støtteper-
soner for andre som trenger et sosi-
alt nettverk, sier Grønvold.

Tekst og foto: Mari Natvig Sandene
mari@ab-avisene.no

Rekord for pantelotteri
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.

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

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

X Pantelotteriet er et miljøvennlig lotteri
der flaskepant brukes som innsats i pante-
automater. Kunden kan enten bruke den
ordinære panteknappen som gir penger
for tomgodset, eller trykke på Røde Kors-
knappen 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

Pantelotteriet
X FakTa

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.

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.

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.
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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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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 atmaskinene i stor grad
sorterer flaskene selv, uten manu-
ell hjelp. Det er noe annet enn da
Espen som ungdomsskoleelev job-
bet med å sortere panteflasker.
– Det ble var litt ensformig, min-

nes hanmed et smil.
Askerbøringen pleier å pantemye

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. Pep-
per-flaske. Pantemaskinen sluker
flasken, og Espen trykker på lotterik-
nappen. Ingen gevinst, men Espen
ser like blid ut likevel.
– Formålet gagner jo, sier han, og

opplyser at han skalmelde seg som
frivillig hos Røde Kors.
Støtten fra pantelotteriet er

avgjørende for at Røde Kors i Asker

kan gjennomføre enda flere huma-
nitære 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 gjennom-
ført aktiviteter for barn og unge,
eldre og ensomme, flyktninger og
migranter, og vi har vært støtteper-
soner for andre som trenger et sosi-
alt nettverk, sier Grønvold.

Tekst og foto: Mari Natvig Sandene
mari@ab-avisene.no

Rekord for pantelotteri
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.

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

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

X Pantelotteriet er et miljøvennlig lotteri
der flaskepant brukes som innsats i pante-
automater. Kunden kan enten bruke den
ordinære panteknappen som gir penger
for tomgodset, eller trykke på Røde Kors-
knappen 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

Pantelotteriet
X FakTa

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.

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.

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.
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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.



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. 

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.

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. 

En oppetid på hele  

99,998 %
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