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The Recycling Lottery  2018

30% Lottery share  
in top store

50 million
Contribution to Red Cross in 2018

250 million
Contribution to Red Cross since 2008

NOK 415,914 
Lottery turnover in top store

Contribution to Red Cross
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The Red Cross’s annual income from 
The Recycling Lottery has risen sharply 
since the start, and amounted to NOK 
50 million in 2018.

2018
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2018 turned into another amazing year for The Recycling 
Lottery, with record proceeds for the Red Cross.   

The Recycling Lottery celebrated its tenth anniversary in 2018. Since the start in 2008, 
proceeds from The Recycling Lottery have gone from modest to incredible. The deposit 
rates were also increased from NOK 1 and 2.50 to NOK 2 and 3 in 2018. This had a 
very positive impact on revenue, and we have seen growth in turnover of more than 40 
per cent since September.

At the end of 2018, the owners of the Norwegian Recycling Lottery decided to increase 
the proceeds for the cause from 50 per cent, after deductions for prizes, to 53.08 per 
cent. This means that we can now contribute a record NOK 50 million to the Red Cross 
for 2018. These funds enable the Red Cross to do even more humanitarian work all 
over the world and, not least, here in Norway. Half of the proceeds go to the local Red 
Cross branches, for many of whom this money has become one of their most important 
sources of revenue. This means better emergency response readiness, as well as more 
visits to the elderly, help with homework for young people and assistance for refugees, 
for example.

Thank you very much to everyone at the supermarket chains, the Red Cross, the Olav 
Thon Group and our suppliers who contribute to our success, and to everyone who 
presses the Red Cross button when they recycle.

Gaute Langdal
Managing Director of The Recycling Lottery

An amazing anniversary
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Red Cross president Robert Mood is impressed by how much the 
proceeds have risen, and is very grateful that so many people choose 
to support the charity through the lottery.

“The funds from The Recycling Lottery have become very 
important, particularly for the local branches and the Search and 
Rescue Teams throughout Norway,” says Robert Mood, President of 
the Norwegian Red Cross. His thanks go to everyone who presses 
the Red Cross button.

 “Seeing people’s generosity increase every year is amazing. The 
deposit money means that we can strengthen our search and rescue 
work, hold more courses and operate a wide range of activities all 
over the country,” says Mood.

Readiness costs
Buskerud is one of the counties that benefit most from The Recycling 
Lottery, with the local Red Cross receiving NOK 1.7 million in 2018. 

Ove Engene, head of the Search and Rescue Team in Gol and 
Hemsedal, is very appreciative of the proceeds from the reverse 
vending machines.

“Maintaining a high level of emergency response readiness 
throughout the year costs a lot of money. The funds from The 
Recycling Lottery are extremely valuable for us and help us do vital 
humanitarian work. Amongst other things, new, reliable snowmobiles 
are important for emergency response readiness in our area,” says 
Ove Engene.

The Search and Rescue Team currently has 19 approved 
volunteers and more in training.

“In our area, the population multiplies at certain times of year when 
you include the tourists. The Search and Rescue Team manages to 
turn out in less than half an hour when the need arises. Fortunately, 
most people give proper consideration to the weather and 
conditions before setting off,” says the team leader.

Good local effort
Elisabeth Skåne of the REMA 1000 supermarket in Gol has had The 
Recycling Lottery on her machines for many years. She likes the fact 
that it is so easy to support the Red Cross.

“Our customers seem to appreciate the lottery as a simple and 
exciting way to give. Many people would often like to contribute, but 
don’t quite know how,” says Skåne, who very much appreciates the 
work that the local branch does in the area.

“I think the Red Cross puts in a great effort in our local area and 
I’m impressed with all the voluntary work they do.

50 million to  
the Red Cross 
In 2018, The Recycling Lottery was able to contribute an amazing NOK 50 million to the Red 
Cross. By way of comparison, that is nearly twice as much as in 2014
 

      The Recycling Lottery 
has turned into one of our 
most important revenue 
generators

Robert Mood

“
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DELIGHTED: “Seeing people’s generosity increase every year is amazing,” says Red Cross president Robert Mood, who is delighted 
about record proceeds from The Recycling Lottery this year. (Photo: Katrine Lunke)
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Accumulated contribution to Red Cross

If the annual proceeds from The Recycling Lottery are added up, we 
get the grand total contributed since the start in 2008. That total has 
now passed NOK 250 million.
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The first person to hit the jackpot in 2018 was a 90-year-old who bet around NOK 50 
in deposits at the Kiwi supermarket in Lærdal, Sogn, in February. He was never in any 
doubt about whether to press the Red Cross button or not.

“The Red Cross is an institution that does a lot of good and deserves all the support it 
can get,” said the man, who wishes to remain anonymous.

A win in her son’s store
In March, it was Birgit’s turn. She won in her son’s store in Steinkjer.

“I got such a shock, I was shaking. My first thought was that it had to be a mistake,” 
said the new recycling millionaire, who is the store manager’s mum. He was not at work 
when it happened, so Birgit had to phone him.

“You’ve got to come, mum’s won a million,” she told her son, who thought she was 
kidding. It was too good to be true, but he came all the same.

Water slide and castle treat
Right at the end of June, Torbjørn from Kristiansand had a day he will never forget. In 

Winner caught  
on security camera

Fourteen people became recycling millionaires in the course 
of 2018. Amazingly, one of the wins was caught by a security 
camera in a REMA store in Hønefoss.

JACKPOT WINNERS: Tom Erik and Anne Berit were caught on security camera at REMA 1000 in Hønefoss as they won a 
million kroner. Here they are, being congratulated by REMA’s Geir Ante Stepanenko. (Photo: REMA 1000)
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fact, he was only going to buy lunch at the Meny supermarket in 
Grim, Kristiansand. The 28-year-old recycled NOK 28 worth of 
bottles and pressed the lottery button as usual. Then there was a 
fanfare and out came an extra-long recycling slip.

“I saw all the zeros on the screen and got a real shock. I was a bit 
taken aback and stood there thinking: ‘Right then’,” the winner told 
the VG newspaper. 

He quickly thought about what to spend the money on.

“We’re going to be boring and pay off a few debts. But we intend 
to enjoy ourselves a bit too. We’ll be kings of the neighbourhood,” 
said Torbjørn, who went straight to Toys‘R’Us and bought a water 
slide, water castle and bath toys.

“A lot of money”
At the end of October, the security camera at the REMA 1000 
supermarket on Osloveien in Hønefoss captured the moment when 
Tom Erik pressed the Red Cross button – and won! 

Seconds later, the camera also captured the jubilation of his wife, 
Anne Berit, when she realized what had happened.

“It was amazing. A million kroner is a lot of money,” said Tom Erik, 
who his wife now calls the ‘Golden Calf’.

The year ended with three people becoming recycling millionaires 
in December: in Oslo, in Haugesund and just outside Bergen. You 
can read all our winners’ stories at pantelotteriet.no.

Recycling Lottery turnover
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The turnover figures show the total proceeds 
from every store. The total was nearly NOK 
3 million in the first year. In 2018, the annual 
total had increased to NOK 144 million.
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Fredag 29. juni HENNIN
G KVITNES TRIO

Dørene åpner 19.30. Konserten starter

21.00. Kr 385,- + gebyr

Onsdag 4. juli TRYGVE SKAUG

Dørene åpner 19.30. Konserten starter

21.00. Kr 300,- + gebyr

Fredag 6. juli EVA WEEL SKRAM

Dørene åpner 19.30. Konserten starter

21.00.Kr 400,- + gebyr

Onsdag 11. juli JONAS
FJELD DUO

Dørene åpner 19.30. Konserten starter

21.00. Kr 350,- + gebyr

Fredag 13. juli MAGNUS GRØNNEBERG

Dørene åpner 19.30. Konserten starter

21.00. Kr 375,- + gebyr

Onsdag 25. juli IRSK AFTEN MED

CORNERBOYS.
Dørene åpner 19.30

Konserten starter 21.00. Kr 200,- + gebyr

Fredag 27. juli JAN EGGUM

Dørene åpner 19.30. Konserten starter

21.00. Kr 365,- + gebyr

Lørdag 28. juli NORSK
E BYGGEKLOSSE

R

Dørene åpner 19.30. Konserten starter 21.00

Kr 250,- + gebyr

Onsdag 8. august LOUI
S JACOBY

Dørene åpner 19.30. Konserten starter 21.00

Kr 370,- + gebyr

Fredag 10. august MAMA FOR MARA

Arrangementet starter 19.00

Billetter selges i Bakgården Café Kr 100,-

Lørdag 11. august BIL
L EVANS & ULF WAKENIUS FEAT.

KEITH CARLOCK & PER MATHISEN

Dørene åpner 19.30. Konserten starter 21.00

Kr 400,- + gebyr

Fredag 17. august FAT
TIGMANNSBANDET

Dørene åpner 19.30. Konserten starter 21.00

Kr 275,- + gebyr

Lørdag 18. august SOM
MERSALSA

MED SANDEFJORD SALSAKLUBB

Gratis introkurs i salsa 18.30.

Live musikk og DJ frem til 24.00

Kr 150,- før 20.00, Kr 200,- etter 20.00

Billetter selges kun i døren

Takk til våre hovedsponsoer
er:

06.07

04.07

Eva Weel Skram

Trygve Skaug

29.06

Henning Kvitnes trio

Det blir stå- og
sitteplasser, alt ettersom hvor mange billetter som selges. 20 års aldersgrens

e.

www.bakgaarde
ncafe.no

Rødmyrlia 24,

3735 SKIEN

Tlf. 35 50 66 90Man-fre 09 –
17

Tors 09-19 Lør 10 – 15

www.autosentrum.no

COBB GRILL
GRILL, STEK, BAK,

WOK OG RØYK!

Cobb premier gassg
rill til kun kr 1.990,-

og 20% rabatt på A
LT utstyr til Cobb

SE våRT STORE uTvA
LG I nYE/ BRuKTE B

OBILER OG vOGnER

Bentsrudveien
8A,

3080 HOLMESTRAN
D

Tlf. 995 27 000
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SandefjordS Blad

Lørdag 23. juni 2018

nyheter

Vestfold Røde Kors 

har fått inn fem millio-

ner i løpet av ti år. Ved 

en Sandefjord-butikk 

har kundene stått for 

nesten én million av 

disse. 
EvElinE Røsholt 
eveline.rosholt@

sb.no

Pantelotteriet fyller 10 år, og i 

løpet av de årene har vestfol-

"

Det er ikke sik-
kert alle som 
trykker på Røde 

Kors-knappen vet hvor 

viktig jobb de gjør.

Bjørn Hjalmar andersen

Vestfold røde Kors

dingene vært svært gavmilde. 

Faktisk bor vi i det fylke som gir 

bort aller flest av panteflaskene 

sine til det gode formålet. det 

nyter Vestfold røde Kors godt 

av. I alt har de fått fem millioner 

i panteflasker. 

Mest i Vestfold

meny Indre Havn i sandefjord er 

den butikken som har generert 

mest penger til Pantelotteriet i 

Vestfold. siden oppstarten har 

butikkens kunder pantet flasker 

til lotteriet for 900.000 kroner.

– det er ikke sikkert alle som 

trykker på røde Kors-knappen 

vet hvor viktig jobb de gjør. 

midlene fra lotteriet er helt av-

gjørende for mange av aktivite-

tene vi driver over hele fylket, 

sier Bjørn Hjalmar andersen i 

Vestfold røde Kors i en presse-

melding.

trenger inntektene

de pengene kommer godt med. 

Pantepenger bidrar til at de kan 

drive de over 60 ulike aktivite-

tene rundt om i fylket, som 

Barnas røde Kors, Ferie for alle 

og røde Kors førstehjelp og fri-

luftsliv, men det er ikke alt: 

– Inntektene fra Pantelotteriet 

bidrar til å styrke totalberedska-

pen i Vestfold. nå i sommer har 

vi spesiell styrking av vår tilste-

deværelse på sjøen. I Vestfold 

har vi to store båter som er døgn-

bemannet. Tidligere år har våre 

båter bistått med rundt 150 red-

ningsoppdrag, sier andersen.

men det er ikke bare røde 

Kors som har fått gleden av Pan-

telotteriet. siden oppstarten har 

to, av i alt 60 personer, blitt pan-

temillionærer i Vestfold. 

den første vinneren trykket på 

røde Kors-knappen på meny 

Åsane da hun stakk av med ge-

vinsten. Året etter ble sjåføren 

johnny rivedal millionær på 

tomflasker da han pantet på Kiwi 

Kjøpmannskjær på nøtterøy.

dISSe har BIdratt 

MeSt PÅ tI År

 ■ 1. Meny Indre Havn 915.663 

kroner
 ■ 2. Rema 1000 Lystlunden 

880.230 kroner

 ■ 3. Meny Revetal 833.774 

kroner
 ■ 4. Rema 1000 Østerøyveien 

815.739 kroner

 ■ 5. Kiwi Gauterød 730.690 

kroner

Kundene i denne butikken bidrar mest til Pantelotteriet

nærmer seg én mill.

taKKneMlIG: Bjørn Hjalmar Andersen i Vestfold Røde Kors er takknemlig for alle som bidrar med penger gjennom Pantelotteriet. 

 

foto: Per GIldInG

VIKtIGe MIdler: Mange 

satser panten på Pantelotteriet. 

Det gir viktige midler til Røde 

Kors i Vestfold.  

 foto: KatrIne lunKe
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M 
idlene fra Pantelotteriet er 

utrolig verdifulle for oss, og gjør 

at Røde Kors kan drive enda 

mer humanitært arbeid, sier 

Robert Mood, president i Røde 

Kors.

Fantastisk idé

Allerede etter ett års drift kunne lotteriet over-

rekke én million kroner til Røde Kors. I 2015 

hadde den totale summen nådd 100 millioner. 

Kun tre år etter er altså den summen doblet.

– Jeg synes virkelig Pantelotteriet er en 

fantastisk idé, som bare synes å stige i 

popularitet. Her får folk både en enkel og 

spennende måte å støtte Røde Kors på. Det 

betyr svært mye for oss, spesielt for de 

lokale Røde Kors foreningene, sier Mood.

Telemark er et av fylkene hvor det spilles 

mest i Pantelotteriet. Det betyr også at 

Røde Kors› lokalforeninger i Telemark er 

blant de som får størst bidrag fra lotteriet. 

– For den enkelte lokalforening som mottar 

disse pengene betyr det flere midler til å red-

de liv, drive aktiviteter for sårbare barn og 

Pantelotteri med mange 

VINNERE 

unge og besøke eldre og ensomme på syke- 

og aldershjem over hele fylket, sier Stine B. 

Skoland, daglig leder i Telemark Røde Kors.

Flere gratisaktiviteter

Det er Porsgrunn Røde Kors som ligger på 

toppen av listen over de lokalforeningene 

som mottar mest i Telemark. I løpet av ti 

år har de fått mer enn én million kroner 

i inntekter fra Pantelotteriet. For lokal-

foreningsleder Kim Jensen er dette et 

viktig bidrag til budsjettet.

– For Porsgrunn Røde Kors er målet å 

være til stede for dem som har behov for 

oss lokalt. I Porsgrunn vokser over 700 barn 

opp i det vi i Norge definerer som fattigdom. 

Derfor har vi de siste årene spesielt økt sats-

ningen på denne gruppen, forteller Jensen. 

– Det gjør vi gjennom gratisaktiviteter som 

Barnas Røde Kors, Ferie for alle og Røde Kors 

førstehjelp og friluftsliv. Vi ønsker at alle barn 

skal ha mulighet til å delta på fritidsaktivite-

ter uavhengig av foreldrenes inntekt, og mid-

lene fra Pantelotteriet gjør at vi har mulighet 

til å tilby dette, sier lokalforeningslederen.

Inge ble den første av 60 pantemillionærer 

i Norge. Men den største gevinsten over ti år 

er 200 millioner kroner til hjelpearbeidet til 

Røde Kors.

Tekst: Torkel Vik  Foto: Katrine Lunke og Ivar Guthu

Gikk fra vinnerloddet

Nær 60 personer har blitt pantemillio-

nærer i Pantelotteriet siden starten. Den 

første som vant var Inge Høie Pedersen fra 

Langesund. Han skulle pante fem flasker 

på en Rema- butikk i Skien, og valgte å 

trykke på Røde Kors-knappen. Det har han 

ikke angret på.

– Det kom ut en veldig lang lapp, og da 

skjønte jeg at det var noe spesielt. Jeg 

måtte lese lappen flere ganger, og ble helt 

skjelven. Jeg klarte å stabbe meg frem til 

kassa for å fortelle det til de ansatte, fortal-

te Inge Høie Pedersen da han fikk overrakt 

premien. Pengene skulle han bruke til å 

betale ned litt på lånet, og kanskje kjøpe 

seg en ny bil.

I 2016 fikk lotteriet ekstra stor, nasjonal 

oppmerksomhet da en person gikk fra vin-

nerloddet sitt i en Spar-butikk i Skånevik 

i Hordaland. Personen ble aldri funnet, og 

milliongevinsten ble til slutt delt mellom 

den lokale Røde Kors-foreningen, Røde 

Kors sentralt og Spar-butikken, som fikk 

100 000 kroner i finnerlønn.

Det kom ut en vel-

dig lang lapp, og da 

skjønte jeg at det var noe 

spesielt. Jeg måtte lese 

lappen flere ganger, og 

ble helt skjelven. 
Inge Høie Pedersen

Vinnerlykke: Inge Høie 

Pedersen satset fem  

tomflasker, og endte  

opp som Norges første 

pantemillionær.

Takker for støtten: Robert Mood er glad for inntektene Røde Kors får fra  

Pantelotteriet.

Tlf 77 01 89 90

Gamle Stagnesv
ei 1,

9409 HarstadTlf 952 59 060

Kongsvegen 14

9408 Harstad
Tlf 770 29 200

Åsmyrvegen 3

9409 Harstad

(gamle Elkjøp-by
gget)

Nesseveien 2

9411 Harstad

Tlf 77 05 76 50

www.caverion.
no

Behov for rørlegger?
For alle til tjeneste listene,

se ht.no/tiltjeneste

Verftet Vard Langsten i 

Møre og Romsdal har for-

melt fått oppdraget med å 

bygge tre nye kystvakt-

skip til Forsvaret. 

Det bekrefter forsvarsminister 

Frank Bakke-Jensen. Kontrak-

ten har en verdi på 6,8 milliar-

der kroner.
Direktør for forsvarsmateriell 

Mette Sørfonden og konserndi-

rektør Roy Reite signerer nå 

kontrakten.
- Dette gir aktivitet til verftet i 

seks år framover, ifølge verftsdi-

rektør Ronny Langset.

- Dette er en gledens dag, ikke 

bare for Vard, men for hele den 

maritime regionen, sier kon-

serndirektør Reite til Sunn-

mørsposten.
Skipene skal bygges i perio-

den 2021-2024.
Regjeringen vil erstatte da-

gens kystvaktfartøyer i Nord-

kapp-klassen med tre nye 

helikopterbærende og isforster-

kede fartøyer.  De nye fartøyene 

skal først og fremst løse opp-

drag i nordområdene.

TORE SKADAL

48003070 - tsk@ht.no

Bygger tre nye kystvaktskip

OPPDRAG: Verftet 

Vard Langsten i 

Møre og Romsdal 

skal bygge tre nye 

kystvaktskip til 

Forsvaret, 
bekrefter for-
svarsminister 
Frank 
Bakke-Jensen. 

14   Onsdag 27. juni 2018

nyheter

I Harstad har flaskepan-

tere bidratt med nærmere 

392.000 kroner til Røde 

Kors, noe som er tredje 

mest i hele Troms. 
– Det er ikke sikkert alle som 

trykker på Røde Kors-knappen 

vet for en viktig jobb de gjør, 

sier Tord Eriksen. 

Pantelotteriet feirer 10 år i år, 

og for Troms Røde Kors har det 

blitt en svært viktig inntektskil-

de. Midlene fra Pantelotteriet 

gjør at Røde Kors kan drive 

enda mer humanitært arbeid, 

sier Eriksen, som er daglig le-

der i Troms Røde Kors.

– Tusen takk til alle som tryk-

ker på Røde Kors-knappen.

Besøkstjeneste og ferie

– Pengene gjør at vi får flere 

midler til å redde liv, drive akti-

viteter for barn og unge og be-

søke eldre og ensomme på 

syke- og aldershjem. I løpet av 

disse ti årene har vi startet flere 

tiltak i Troms som har blitt mu-

lig på grunn av folks pantepen-

ger, sier Eriksen.

Det gir dem også anledning 

til å prioritere økt fokus på ut-

styr og kompetanse innen red-

ningsaksjoner og 

beredskapsarbeid. 

– I tillegg kan vi ha gratisakti-

viteter som Barnas Røde Kors, 

Røde Kors førstehjelp og fri-

luftsliv og Ferie for alle, et til-

bud for barnefamilier med svak 

økonomi.

Noen millionærer

Nær 60 personer har blitt pan-

temillionærer siden starten. To 

av disse kommer fra Troms. 

Troms Røde Kors har fått inn 

nærmere 900.000 kroner fra 

pant, penger som går til huma-

nitært arbeid. Disse butikkene i 

Troms har bidratt mest til lot-

teriet på ti år:

  • 1. Rema 1000 Tromsø-

K1 529 037 kroner

  • 2. Rema 1000 Strand-

vegen 484 523 kroner

  • 3. Rema 1000 Harstad 

391 879 kroner.

 
LINE V. ROKSØY
redaksjon@ht.no

 • Livreddende lotteri:

Takker for flaskepant 

PANT GIR HJELP: Pantepenger gjør at Røde Kors kan drive ulike typer humanitært arbeid. Nå takker de for hjelpen. ARKIVFOTO. 
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personalia

nytt om navn
FØdt/viet/GratUlasJon: Send bilde av den nyfødte, bryllupsbilde 
fra ditt eget bryllup eller gratulasjon, så viser vi fram bildet ditt på nett og 
papir. Frist er to virkedager før bildet skal på trykk. Bilder og tekst kan kun legges inn på vår nettside: hadeland.no/vis/personalia.ForeninGsliv: Send oss en e-post om siste nytt i din forening til nyttomnavn@hadeland.no

tips oss:

61 31 31 31 minneord: Minneord skal skrives i omtaleform om avdøde (han/hun), og skal underskrives av forfatteren. Bilde kan legges ved.  Send minneord i en e-post til nyttomnavn@hadeland.no
dØdsannonser: Siste frist for levering av ferdigproduserte dødsannonser klokka 12.00 dagen før avisens utgave.

FAU ved Kalvsjø barnehage overrasket unger og voksne i barnehagen tirsdag. For hvem sto i døra inn til gymsalen? Jo, Ole Brumm!
Sammen med Nasse Nøff, Ti-gergutt og alle de andre kjente figurene hadde den honnings-pisende bjørn like så godt lagt piknikturen til Kalvsjø barne-hage. 

Det var et meget populært besøk, særlig ettersom Ole Brumm hadde med altfor man-ge vafler i piknikkurven og da måtte dele ut smaksprøver.
19. november 2008

10 år siden

Natt til lørdag ble det igjen gjort innbruddsforsøk i Brandbu Ur og Radio, men tyvene ble skremt såpass at de stakk av i vill fart da alarmen gikk. Det begynner nå å bli mange innbrudd og innbruddsforsøk i forretningen, men alarmen har i de aller fleste tilfeller vist seg meget effektiv. 
På baksiden av butikken var det ferske spor etter både bil og folk. De hadde også brukt brekkjern på hoveddøren. En personbil ble også iakttatt på vill fart vekk fra butikken. 

21. november 1968

50 år siden
Opplands fylkes skolehageut-valg besluttet som en vil erin-dre i høst å arrangere en rekke kurser i anvendelsen av grønn-saker rundt om i fylkets bygder. Kursene var beregnet på unge gjenter som i år var gått ut av folkeskolen og meningen var å gi dem et lite begrep om hvil-ken verdi grønnsakene har når de bare anvennes på rett måte. Etter det «Hadeland» hører har tiltaket blitt mødt med le-vende interesse i alle bygder og tilslutningen har vært meget stor. 

20. november 1943

75 år siden

Torsdag ettermiddag skulle en mann fra Brandbu innom Kiwi  i Brua for å kjøpe 
wienerpølser og pante flasker. Plutselig sto han med en pantelapp verdt én million kroner i hånda!

Bjørn Bjørklibb@hadeland.no

– Det er en helt utrolig følelse, sier mannen i en melding sendt ut av Pantelotteriet.
Mannen, som er i slutten av 50-årene, ønsker å være ano-nym.
– Samboeren og jeg skulle bare på butikken for å handle de lokale wienerpølsene fra slakteren. Så hadde jeg med en pose tomflasker, som jeg bruk-te i Pantelotteriet slik jeg alltid gjør, forteller mannen.Så kom fanfaren fra panteau-tomaten, men han trodde ikke det var noen særlig stor ge-vinst.

nå blir det bobil!
– Jeg har vunnet 50 og 100 kro-ner mange ganger, og 1000 kro-ner to ganger. Men da jeg så alle nullene, ble jeg helt skjelven, forteller han i meldingen.Han gikk rett bort til samboe-ren og spurte om de skulle kjø-pe bobil. «Har vi råd til det da?», lurte samboeren på. «Ja, ta en titt på denne lappen», svarte den heldige vinneren. Da ble 

det stille lenge.
– Hun kunne nesten ikke tro det. Men til slutt skjønte hun at vi hadde blitt millionærer, for-teller mannen, som synes det hele er både svært overrasken-de og veldig moro.

Kjøre til nord-norge
Torsdag kveld ble det feiring med gode venner. Og planleg-gingen av bobil-kjøpet har alle-rede begynt.

– Jeg har lenge drømt om å få se mer av Norge, gjerne Nord-Norge. Da tenker jeg at en bobil hadde vært supert. Begge brø-drene mine har det, og jeg har allerede sjekket flere alternati-ver på nettet, sier pantemillio-næren, som nå håper på en svært god sommer.
Butikksjef på Kiwi Brandbu, Erik Raae, synes det er veldig stas at panteautomaten i nett-opp hans butikk skulle dele ut 

en milliongevinst.
– Klart det er artig, og veldig overraskende. Jeg hadde aldri trodd at en av mine kunder skulle være så heldig. Tidligere har det blitt bare småbeløp. Det ble god stemning i butikken og en fin avslutning på dagen da mannen vant toppgevinsten, sier Raae til avisen Hadeland.

penger til røde Kors
For Røde Kors har inntektene 

fra Pantelotteriet blitt svært viktige. I fjor fikk Røde Kors i Oppland 631.000 kroner i støtte fra lotteriet.
I løpet av de ti årene lotteriet har eksistert, har Brandbu Røde Kors fått inn nær 100.000 kro-ner.

Midlene brukes blant annet til ungdomsarbeid samt red-nings- og beredskapsarbeid, hovedsakelig gjennom hjelpe-korpset.

Skulle bare kjøpe wienerpølser

Brandbu-kar ble millionær

Glade BUtiKKsJeFer: Assisterende butikksjef Pål Winger Tveit (til venstre) og butikksjef Erik Raae ved Kiwi Brandbu gratulerer den nye 

pantemillionæren. 

Foto: lene HaUGen
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Rema 1000 Hassingen 
kan skryte av å være den 
butikken i Fredrikstad 
som har tjent inn mest 
penger til Røde Kors sitt 
pantelotteri gjennom ti 
år. 
Kristian Bolstad
Kristian.bolstad@f-b.no

Ifølge Røde Kors sine egne tall 
har Rema 1000 i Hassingveien 
tjent inn hele 934.032 kroner i 
de ti årene pantelotteriet har 
eksistert. I Østfold er det kun 
Rema 1000 Hurrahølet i As-
kim som har fått inn mer pen-
ger på pant med 987.591 kro-
ner i løpet av ti år. 

– Midlene fra pantelotteriet 
er utrolig verdifulle for oss, og 
gjør at Røde Kors kan drive 
enda mer humanitært arbeid, 
sier daglig leder i Østfold Røde 
Kors, Øyvind Bruflat.

Østfold er faktisk ett av fyl-
kene hvor det spilles mest i 
pantelotteriet. Det betyr også 
at Røde Kors sine lokalfore-
ninger i Østfold er blant dem 
som får størst bidrag fra lotte-
riet. Ifølge Bruflat er det tjent 
inn mer enn 4,1 millionkroner 

fra pantelotteriet siden ord-
ningen ble etablert i 2008. 

– Jeg må bare si tusen takk 
til alle i Østfold som støtter oss 
på denne måten. Det er nok 
ikke alle som trykker på Røde 
Kors-knappen vet hvor viktig 
jobb de gjør. Midlene fra lotte-
riet er helt avgjørende for 
mange av aktivitetene vi dri-
ver over hele fylket, sier han.

Pantelotteriet har aldri fått 
inn mer penger enn i 2017. 
Røde Kors opplyste tidligere i 
år at i snitt tolv prosent av all 
pant i Norge brukes som inn-
sats i Pantelotteriet. 

Fakta

Disse butikkene i Østfold har 
bidratt mest til lotteriet på ti år:

 ■ 1. Rema 1000 Hurrahølet 
987.591 kroner.

 ■ 2. Rema 1000 Hassingveien 
934.032 kroner.

 ■ 3. Rema 1000 Fredrikstad 
Øst 933.775 kroner.

 ■ 4. Rema 1000 Mysen 
889.390 kroner.

 ■ 5. Rema 1000 Ryggeveien 
881.893 kroner.

rema-butikk
dro inn million
til røde kors

ryggproBlemer: Marita Wennevold Hollen har vært uføretrygdet i et par år på grunn av ryggplager. – 

Så lenge jeg har tilgang til sofa, kan jeg utføre ordførergjerningen, sier hun. arkivFoto: geir a. Carlsson
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idlene fra Pantelotteriet er 

utrolig verdifulle for oss, og gjør 

at Røde Kors kan drive enda 

mer humanitært arbeid, sier 

Robert Mood, president i Røde 

Kors.

Fantastisk idé

Allerede etter ett års drift kunne lotteriet over-

rekke én million kroner til Røde Kors. I 2015 

hadde den totale summen nådd 100 millioner. 

Kun tre år etter er altså den summen doblet.

– Jeg synes virkelig Pantelotteriet er en 

fantastisk idé, som bare synes å stige i 

popularitet. Her får folk både en enkel og 

spennende måte å støtte Røde Kors på. Det 

betyr svært mye for oss, spesielt for de 

lokale Røde Kors foreningene, sier Mood.

Telemark er et av fylkene hvor det spilles 

mest i Pantelotteriet. Det betyr også at 

Røde Kors› lokalforeninger i Telemark er 

blant de som får størst bidrag fra lotteriet. 

– For den enkelte lokalforening som mottar 

disse pengene betyr det flere midler til å red-

de liv, drive aktiviteter for sårbare barn og 

Pantelotteri med mange 

VINNERE 

unge og besøke eldre og ensomme på syke- 

og aldershjem over hele fylket, sier Stine B. 

Skoland, daglig leder i Telemark Røde Kors.

Flere gratisaktiviteter

Det er Porsgrunn Røde Kors som ligger på 

toppen av listen over de lokalforeningene 

som mottar mest i Telemark. I løpet av ti 

år har de fått mer enn én million kroner 

i inntekter fra Pantelotteriet. For lokal-

foreningsleder Kim Jensen er dette et 

viktig bidrag til budsjettet.

– For Porsgrunn Røde Kors er målet å 

være til stede for dem som har behov for 

oss lokalt. I Porsgrunn vokser over 700 barn 

opp i det vi i Norge definerer som fattigdom. 

Derfor har vi de siste årene spesielt økt sats-

ningen på denne gruppen, forteller Jensen. 

– Det gjør vi gjennom gratisaktiviteter som 

Barnas Røde Kors, Ferie for alle og Røde Kors 

førstehjelp og friluftsliv. Vi ønsker at alle barn 

skal ha mulighet til å delta på fritidsaktivite-

ter uavhengig av foreldrenes inntekt, og mid-

lene fra Pantelotteriet gjør at vi har mulighet 

til å tilby dette, sier lokalforeningslederen.

Inge ble den første av 60 pantemillionærer 

i Norge. Men den største gevinsten over ti år 

er 200 millioner kroner til hjelpearbeidet til 

Røde Kors.

Tekst: Torkel Vik  Foto: Katrine Lunke og Ivar Guthu

Gikk fra vinnerloddet

Nær 60 personer har blitt pantemillio-

nærer i Pantelotteriet siden starten. Den 

første som vant var Inge Høie Pedersen fra 

Langesund. Han skulle pante fem flasker 

på en Rema- butikk i Skien, og valgte å 

trykke på Røde Kors-knappen. Det har han 

ikke angret på.

– Det kom ut en veldig lang lapp, og da 

skjønte jeg at det var noe spesielt. Jeg 

måtte lese lappen flere ganger, og ble helt 

skjelven. Jeg klarte å stabbe meg frem til 

kassa for å fortelle det til de ansatte, fortal-

te Inge Høie Pedersen da han fikk overrakt 

premien. Pengene skulle han bruke til å 

betale ned litt på lånet, og kanskje kjøpe 

seg en ny bil.

I 2016 fikk lotteriet ekstra stor, nasjonal 

oppmerksomhet da en person gikk fra vin-

nerloddet sitt i en Spar-butikk i Skånevik 

i Hordaland. Personen ble aldri funnet, og 

milliongevinsten ble til slutt delt mellom 

den lokale Røde Kors-foreningen, Røde 

Kors sentralt og Spar-butikken, som fikk 

100 000 kroner i finnerlønn.

Det kom ut en vel-

dig lang lapp, og da 

skjønte jeg at det var noe 

spesielt. Jeg måtte lese 

lappen flere ganger, og 

ble helt skjelven. 
Inge Høie Pedersen

Vinnerlykke: Inge Høie 

Pedersen satset fem  

tomflasker, og endte  

opp som Norges første 

pantemillionær.

Takker for støtten: Robert Mood er glad for inntektene Røde Kors får fra  

Pantelotteriet.
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Erling has a big bag of recycling this time and presses the Red Cross 
button as usual.

In order to help
“I recycle several times a week and generally play The Recycling 
Lottery. I’ve won a few times,” he says. 

But he mainly presses the Red Cross button in order to help.
“The Red Cross does a wonderful job, so it’s great to be able to 

contribute. So, I don’t do it for the thrill,” says Erling.
Assistant Store Manager Christian Østby Helverschou is delighted 

to hear how generous Meny customers are.
“There’s no doubt that our customers find it both a simple and an 

exciting way to support the Red Cross,” he says.

There for the people
If customers are generous in Oslo, it also means that the Red Cross 
in the capital receives a large contribution from The Recycling 
Lottery. In 2018, it got an incredible NOK 3.9 million, much 

to the delight of Per Anders Langerød, who is in charge of the 
Communications & Community Department at Oslo Red Cross.

“It’s quite amazing. We would not have got these funds any other 
way. Thanks to the money that comes in via The Recycling Lottery, 
Oslo Red Cross can be there for the people who need us here in the 
city,” says Per Anders.

“We can, for example, train even more volunteer befrienders to 
visit older people who are on their own. We can also continue to 
have low-threshold services for young people in Oslo. Our four 
resource centres are important meeting places and provide a respite 
for youngsters. Having an open house with safe adults present where 
young people can spend time with their peers without the need to 
show off is a good form of prevention,” he says.

Norway’s most 
generous customers

No one contributes more deposits to The Recycling Lottery than the customers at the Meny CC 
West supermarket in Oslo. In 2018, they raised a grand total of NOK 405,914. “I’m glad I can 
help,” says customer Erling Krohn at the reverse vending machine.

      I recycle several times 
a week and generally play 
The Recycling Lottery.

Erling Krohn, customer
“

THE RECYCLING LOTTERY  -  ANNUAL REPORT 2018

10 



Top 3 stores by 
market share

Top 3 stores by 
turnover

Top 3 counties by 
market share

29,93% 

Meny Ringnes Park

 
29,59%

Meny Brotorvet 

 
26,35%
Meny Fornebu

15,42% 

Oslo

 
13,58%

Telemark 

 
13,52% 

Akershus 

NOK 405 914
Meny CC Vest

 
NOK 391 303

REMA 1000 Torshov

 
NOK 353 796

Meny Bjølsen

BEST IN NORWAY: Christian Østby Helverschou of Meny, Meny customer Erling Krohn and Per Anders Langerød of Oslo Red Cross are thrilled 
about the record amount contributed by customers at the Meny CC West supermarket. (Photo: Katrine Lunke)
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Social media: Facebook is used actively throughout the year, and in 2018 the number of followers increased from 15,500 to 17,100. 
The best media stories from the internet are posted and sponsored there. The most widely disseminated post reached more than 
224,848 people. The most popular post received 4,000 likes. We also work actively to encourage the relevant chains and Red Cross 
branches to share news about winners and record figures. We also run our own activities, like the Easter campaign.

Marketing 
boosts turnover

Marketing of The Recycling Lottery helps boost turnover. Two important messages to get across are that 
the lottery raises a lot of money for the Red Cross, and that people actually do win a million kroner.

Cooperation: The Recycling Lottery is 
constantly working to increase cooperation 
between the local branches and the 
supermarket chains. The aim is that closer 
cooperation will raise awareness of both 
the lottery, the branches’ activities and the 
stores’ contributions.

THE RECYCLING LOTTERY  -  ANNUAL REPORT 2018
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1 600
Number of new followers 

on Facebook

223
Number of positive 

press cuttings

224 848
Most people reached with 

a Facebook post

4 000
Most comments on 

a Facebook post

Internet: At pantelotteriet.no, you can find 
information on what The Recycling Lottery 
is and what the money is used for, and read 
recycling millionaires’ stories.

Television: In the course of the year, The Recycling Lottery ran television adverts starring 
Red Crosser Stig. Among other things, they highlight Is how a bottle can be worth a million 
kroner. Short, cost-effective sponsor billboards for transmission before and after television 
programmes were also produced.

13

THE RECYCLING LOTTERY   
-  ANNUAL REPORT 2018

Editorial coverage : A very important part of our marketing is editorial coverage, where 
we specifically target our work in order to achieve results. In 2018, there were 223 positive 
articles and features about the lottery in the Norwegian media. Most of the articles were 
generated by The Recycling Lottery’s communications agency, Apeland, and are about both 
the important funds received by the Red Cross and the new recycling millionaires.
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Bendik 

I play occasionally. The change I don’t need might 
as well be spent on the lottery. Maybe I’ll have a 
spot of luck. I think it’s great that the Red Cross 
has such a lottery. It means that extra money gets 
to the people who need it most, and change that 
other people don’t need can be put to better use 
sometimes.

Chris 

I mainly do The Recycling Lottery in order to give to 
a good cause. You don’t really need the change. The 
money going to a good cause is the most important 
thing. The Red Cross has shown over many years 
that it does a great job all over the world and makes 
good use of its resources.  

Helle 
I play The Recycling Lottery because it’s for a 
good cause, and I don’t need the change anyway.  
I don’t recycle that often, but when I do, I press the 
Red Cross button.   

Jan 

I play occasionally, and the times I do play, it’s 
because I think it’s a good cause. The Recycling 
Lottery is a good thing and I hope a lot of people 
use it. I’m very much in favour of the Red Cross 
and I’ve been a member for a long time. 



This is The Recycling 
Lottery
The Recycling Lottery is an environmentally friendly lottery 
in which you stake your deposit and have the chance to win 
prizes worth NOK 50, 100, 1,000 or 1 million. 

Every entry in The Recycling Lottery costs 50 øre (NOK 0.50). 
You find out immediately whether you have won or not from 
the lottery ticket printed out by the reverse vending machine. 
Most of the reverse vending machines also play a short fanfare 
if you win. The Recycling Lottery can now be found on around 
2,200 reverse vending machines throughout Norway.

Prizes of NOK 50, 100 and 1,000 can be claimed at the 
checkout. If you win more than NOK 1,000, you have to 
contact The Recycling Lottery’s customer services. Unclaimed 
prizes are donated to the Red Cross after 90 days.

The lottery operator is Norsk Pantelotteri AS, a company 
owned by the Red Cross (40%) and the Olav Thon Group, 
which is owned by the Olav Thon Foundation (60%). The 
Recycling Lottery was granted a new lottery licence in February 
2017. The new licence is valid for nine years and has an annual 
turnover limit of NOK 300 million.

Responsible gambling
The Recycling Lottery is run as a responsible game. One 
of the principal ideas behind the lottery has always been to 
create a source of revenue for the Red Cross that does not 
cause gambling addiction. According to Gamgard, which 
evaluates games all over the world, The Recycling Lottery is 
a low-risk game as far as problem gambling is concerned. 
The lottery does not have the characteristics associated 
with problem games, such as replay, high or increasing 
stakes and the illusion that you can influence the outcome 
of the game. 

The helpline for people with gambling problems reports 
that it has not been contacted about The Recycling Lottery. 

Nor has the lottery received any approaches during this 
period to suggest that any of our participants are at risk of 
developing gambling problems as a result of playing The 
Recycling Lottery.

Reliable technology
The Recycling Lottery as a whole suffered no downtime 
in the lottery system in 2018. Individual reverse vending 
machines may, however, be out of operation from time to 
time or not have a connection to the lottery server. In such 
cases, the customer will be given an ordinary deposit slip 
even if they wanted to take part in the lottery. The Recycling 
Lottery’s customer services will also be alerted so that they 
can follow up on the problem. In some cases, the machine 
will require a visit from service personnel, but in most cases, it 
will be possible to resolve the problem remotely. 

The Recycling Lottery’s customer services are operated 
by Playsafe Norway AS, who also developed the lottery 
system and operate all The Recycling Lottery’s technical 
systems. The lottery system is approved by GLI UK in the 
United Kingdom in line with the regulations drawn up by the 
Norwegian Gaming and Foundation Authority.

Distribution of  
proceeds
The Recycling Lottery has become one of the most 
important sources of revenue for the Red Cross.

The Red Cross receives 34.5% of gross revenue. This is 
equal to 53.08% of revenue after prizes have been paid 
out. Half of the revenue for the Red Cross goes to the 
local branches in the areas where the reverse vending 
machines are located. A total of 35% of revenue is 
returned to the public in the form of prizes. The stores 
receive 9.75% for access to the reverse vending 
machines and the work involved in handling the lottery. 
The remaining 20.75% is spent on operations, marketing 
and investments by the operator, Norsk Pantelotteri AS. 
Any surplus is administered by the owners.



Norsk Pantelotteri AS 
Office address: Stenersgata 2, Oslo 
Postal address: Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo


