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Best year ever

In July alone, the lottery revenue from refundable deposits 
was kr 18 million, amounting to an increase of four million 
from the same period in the previous year. This is the highest 
monthly revenue ever achieved. During the whole year, revenue 
increased by a substantial 24 percent. In 2019, supermarkets 
belonging to Joker and Nærbutikken franchises joined the 
Recycling Lottery. This increased lottery distribution and 
boosted revenues.

In total, the Recycling Lottery contributed kr 62 million to the 
Norwegian Red Cross in 2019. This has a huge impact on the 
organisation’s humanitarian efforts internationally, but mostly on 
a national and local level. Half of the total revenue per machine 
goes to the local branch of the Red Cross in the immediate 
vicinity of the machine. For many branches, these funds have 
become their most important source of income. This means, 
amongst others, improved emergency response capabilities, 
better visitor services, more school homework assistants and 
increased migrant support.

We would like to thank everyone involved in the success of 
this scheme; the Norwegian Red Cross, the participating 
supermarkets, the Olav Thon Group, our suppliers, and most 
of all, the people who press the Red Cross button when they 
return their empty bottles and cans.

Gaute Langdal
Managing Director of The Recycling Lottery

2019 was the Recycling Lottery’s best year 
to date. This has a tremendous impact on the 

Norwegian Red Cross’s humanitarian efforts. 
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The Recycling Lottery 2019

45,43%
Lottery share in top store

Kr 62,7 million
Contribution to Red Cross in 2019

Kr 306,5 million
Contribution to Red Cross  since 2008

Kr 523,470
Lottery turnover in top store
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The Recycling Lottery is an 
environmentally friendly lottery in 
which you stake your deposit and 
have the chance to win prizes worth 
kr 50, 100, 1,000 or 1 million. Since 
the lottery started in 2008, 81 people 
have become millionaires and over four 
million prizes have been won, worth a 
total of kr 326 million.
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21Accumulated contribution to Røde Kors

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 kr 306m.

The Red Cross’s annual income from The Recycling Lottery has risen 
sharply since the start, and amounted to kr 62,7m in 2019.

Recycling Lottery turnover
The turnover figures show the total proceeds from every store. 
The total was nearly kr 3m in the first year. In 2019, the annual total 
had increased to kr 179m. 
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The Red Cross received kr 62m from the Recycling Lottery in 
2019, up 24 percent from kr 50m in 2018.

“2019 was a year where extreme weather caused many 
catastrophes, and subsequent call-outs for our search and rescue 
teams. It is therefore crucial that we have the funds to enable 
us to act quickly. We are now embarking on another extremely 
challenging year, which is why the income from the Recycling 
Lottery means so much to us, and ultimately, to all the people 
that we are able to help. Locally, these funds strengthen our 
emergency response capability, combat loneliness and social 
exclusion, and create good conditions in which children and 
young people can grow up and thrive,” says Mood. 

Oppland county’s most generous customers
In 2019, Joker and Nærbutikken supermarket franchises joined 
the Recycling Lottery scheme. Although joining is voluntary for 
the individual supermarkets, almost 200 chose to do so. A few 
months after Joker Fjellbu had the machine installed, it became 
the store in Oppland County whose customers donate the 
largest proportion of their deposit refunds to the Red Cross.

“It used to be a bit of a chore to return empty bottles and cans,” 
says supermarket manager Lars Jølstad. “Also, the old noisy 
machine drove both our customers and staff a little crazy.”

That machine was 17 years old and due an update. Last summer, 
the new Tomra machine was installed, this time with the Recy-
cling Lottery option. It led to a two-fold increase in the volume of 
bottles and cans being returned, and pushed Joker Fjellbu to the 
top of the donations list.

“It also looks like the new and faster reverse vending machine 
is attracting more customers, who embrace the opportunity to 
use their deposit refund as a means to support the Red Cross,” 
says Jølstad.

A additional reverse vending machine is music to the ears of Odd 
Magne Bjørgo, leader of the Nord-Aurdal branch of the Red 
Cross Search and Rescue Team. The team currently consists of 14 

active members, all of whom have undergone extensive training 
in first aid, as well as search and rescue techniques. “The funds 
from the Recycling Lottery are an important source of income 
for us,” he says. “I would like to thank everyone who donates! It 
is a blessing that yet another local supermarket has installed the 
lottery, as this will fund our search and rescue service.”

Support for water rescue activities
The Red Cross Search and Rescue Team in Brumunddal is one 
of the branches that receives the most from the Recycling Lottery 
in Hedmark County. Its leader Pål Tyskeberg is grateful for the 
generosity of all those who return their empty bottles and cans 
in the county. The Search and Rescue Team specialises in water 
rescue and has a boat and a submersible drone. “The drone is 
unique and enables us to search underwater without divers,” says 
Tyskeberg.

20 people are engaged in water rescue activities, and many of 
them train every week. In the winter season, it takes place in the 
local swimming pool. This local branch consists of around 70 
volunteers, ranging from 15-year-old cadets to veterans of 70. 
Several of them function as ambulance crew, or drive patients 
to and from the municipal medical centre in the evenings and at 
weekends.

“We also have a girls’ team, which specialises in climbing and 
rope rescues. All in all, this means we are very well equipped if there 
is a need for search and rescue services. As a result, we often assist 
areas outside of Hedmark and Oppland counties,” says Tyskeberg.

Donations worth  
62 million to the Red Cross

“The Norwegian Red Cross has many important humanitarian aid tasks in 2020.  
I would like to thank everyone who donates their deposit refund, so we can expand 

the work that we do,” says Robert Mood, President of the Norwegian Red Cross.

      The Recycling Lottery means so 
much to us, and ultimately, to all the 
people that we are able to help.

Robert Mood 
President of the Norwegian Red Cross

“
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the Recycling Lottery’s customer service desk, he had joked that 
he might splash out on an electric bicycle.

Almost forgot their winning ticket
2019’s first jackpot came in mid-February. A woman in Larvik 
almost left her ticket worth one million behind. “I didn’t realise 
that I’d won and forgot the printed receipt,” she said. “I wasn’t 
really thinking that it was a lottery and that I could win anything, 
just that it was nice to donate a bit of money to a good cause. 
But after I’d thrown away the other bottles, I remembered the 
printout. Fortunately, it was still hanging from the machine,” said 
the woman, who wished to remain anonymous.

The year’s happiest
One of the lottery’s happiest winners in 2019 was Bjørg Maria 
from Lørenskog. She had a shopping trolley full of empty bottles. 
When the machine asked if she wanted to donate her deposit 
refund to the Red Cross and take part in the Recycling Lottery, 
Bjørg Marie was uncertain. She had returned a lot of bottles and 
it would amount to quite a large sum of money. So she rang her 
husband. He advised her to donate the money to the Red Cross, 
as they always did. It resulted in a winning ticket worth a million.

“I sent out a lot of text messages that evening. Some ending 
‘best wishes, the millionaire’. I just had to tell everyone that it 
does happen; you can actually win the lottery jackpot. When I 
woke up yesterday, I wondered whether it was all a dream. Did 
it actually happen?’’ said the happy winner to the newspaper 
Romerikes Blad.

You can read the stories of all our jackpot winners at 
pantelotteriet.no.

“They don’t have the Recycling Lottery in Germany yet, so I 
thought I’d show her how it works. I staked my kr 84 deposit 
refund and pressed the Red Cross button,” said the man, who 
wished to remain anonymous.

Then there was a blaring fanfare from the machine, and a 
message that said he had won, recalled the man. But the display 
did not say how much. “I read the ticket several times. I could 
make out a lot of zeroes, but couldn’t quite see what the amount 
was. Then I went very quiet, and my girlfriend asked what was the 
matter. ‘I think I’ve won the jackpot,’ I said.” 

The following month, the need to buy more snus (a tobacco 
product popular in Scandinavia) brought a 22-year-old student 
to a shop outside Bergen. He had to ask one of the employees if it 
really was true that there was six zeroes following the number one 
on the ticket.

“When he confirmed that I had become a millionaire, I didn’t 
know what to do with myself - I never thought it would happen to 
me,” he said to national news site TV2.no.

National campaign to find the missing millionaire
In July, it took some time before the winner of the jackpot at 
the Meny supermarket in Tønsberg was identified. After 24 
hours, the winner still had not come forward. “Check your 
ticket, you may have become a millionaire”, wrote the largest 
daily tabloid, VG.

A couple of days later, a man in his eighties reported that he 
was the owner of the winning lottery ticket. He had just waited 
a while before contacting the Recycling Lottery. It was not clear 
what he intended to spend his winnings on, but, according to 

Chat-up line, snus purchase 
and an unidentified winner

In September, a man from Hordaland was visited by his German girlfriend and 
wanted to show her how the Recycling Lottery works. He became a millionaire 

in the process: “It was a pretty good chat-up line,” he said afterwards.
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HVOR ER CAPTAIN KID DENNE UKEN?
Se quiz i i helgen – vinn gavekort på 10 000,-

NY VINNER OG NY
QUIZ HVER HELG
– I HELE JULI!

Eldre herre vant 
pantemillionen
Av STELLA BUGGE 

Den etterlyste pante-
millionæren meldte seg  
går . Den heldige vin-
neren er en Tønsberg-
mann på over 80 år.
Det var svigersønnen hans som ringte 
Pantelotteriet siden mannen selv har 
litt nedsatt hørsel.

– Vinneren er en eldre herremann 
på godt over 80 år som ønsker å være 
anonym, forteller Arild Slettingdalen 
hos Pantelotteriets brukerstøtte til VG.

Klar over gevinsten
Han opplyser at mannen var fullt klar 
over at han hadde vunnet – han hadde 
hørt fanfaren som spilles når noen vin-
ner toppgevinsten på en million kroner.

– Og han så også at det sto på lappen 
«gratulerer du har vunnet», og veldig 
mange nuller. Så han tok med seg lap-
pen hjem for å se på den i ro og mak. 
Og så kontaktet han datteren sin og sa 
at han hadde vunnet.

Mannen bare drøyde litt med med 
å henvende seg til Pantelotteriet sier 
Slettingdalen, og legger til at det var 

etter at VG hadde skrevet om saken 
at datteren koblet at det kanskje var 
faren det var snakk om. 

74 vinnere så langt
Det var tirsdag ved 12-tiden hos Meny 
i Farmandstredet at pantemaskinen 
spilte vinner-trudelutten. Men da 
ingen hadde meldt seg over et døgn 
senere gikk Røde Kors ut og etterlyste 
vinneren.

– Hva skal han bruke pengene til?
– Det visste han ikke helt, men han 

spøkte med at han kanskje skulle kjøpe 
seg en elsykkel, sier Slettingdalen.

Han forteller at mannen har spilt 
Lotto i mange år uten å få noen store 
gevinster.

– Så han var veldig fornøyd at han 
vant her.

Siden Pantelotteriet startet i 2008 
har 74 personer vunnet toppgevinsten, 
inkludert tirsdagens vinner.

I 2016, hos Spar i Skånevik,  gikk 
noen fra vinnerlappen som ble hen-
gende i pantemaskinen.  Der ble den 
oppdaget av butikkpersonalet som 
kontaktet Røde Kors. Den gangen fikk 
de butikkansatte hundre tusen kroner 
i finnerlønn, resten av pengene gikk 
tilbake til Røde Kors.

DENNE AUTOMATEN: Butikkmedarbeider Anders Karlsen hos Meny i Farmandstredet og Peter 
Meyer i Vestfold Røde Kors ved panteautomaten som tirsdag spyttet ut en pantelapp verdt en million 
kroner. Foto: MARITA FAUSKE
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RomeRikes Blad

Mandag 25. mars 2019

nyheteR

lØRenskoG: – Jeg så 

ikke uten lesebriller. 

Men mannen bak meg 

sa det var seks nuller, 

forteller den nybakte 

millionæren på Fin-

stadjordet.

NiNa Skyrud
nisk@rb.no

414 08 208

Bjørg Marie Sollie er nattsyke-

pleier på Ahus og bor i Løren-

skog.
Fredag ble hun skikkelig lei 

av alle posene med tomflasker i 

boden og bestemte seg for å ta 

oppgaven med å få dem vekk, 

noe som egentlig er mannen  

Idars faste oppdrag i heimen.

– Jeg så ikke klart

Det ble en handlevogn full. Da 

automaten spurte om hun skul-

le gi panten til Røde Kors og 

være med i pantelotteriet, ble 

Bjørg Marie brått i tvil. Hun 

tenkte at det var jo mange flas-

ker og at det ville bli en god del 

penger. Så hun ringte mannen 

sin. Han svarte at hun burde gi 

pengene til Røde Kors, for det 

pleide han å gjøre.

Bjørg Marie trykket på Pante-

lotteriet-knappen. Da kom det 

fanfare og en lapp fra automa-

ten.
– Det sto at jeg hadde fått ge-

vinst. Men jeg så ikke klart. Jeg 

hadde noen billige, rosa lese-

briller i jakkelommen. Da jeg 

skulle ta de på, spratt det ene 

glasset ut. Jeg syntes det sto 

mange nuller og spurte han 

som sto bak meg. Han sa at jo, 

det sto seks nuller der. 

Bjørg Marie gikk til kassa for å 

spørre hva hun skulle gjøre nå 

som hun hadde vunnet. 

– Hun som jobbet der var klar 

til å betale ut gevinsten. Men da 

hun fikk høre beløpet, skulle du 

sett ansiktsuttrykket hennes.

Idet hun kom hjem var en 

nabo den første hun møtte.

– Jeg måtte bare fortelle det, 

og fikk en klem. Jeg sendte gan-

ske mange sms den kvelden. 

Noen med «hilsen millionæ-

ren». Jeg måtte bare fortelle at 

det faktisk går an. Noen er fak-

tisk så heldige inni mellom. Da 

jeg våknet i går lurte jeg på om 

det var en drøm. Har jeg drømt, 

eller er det virkelig?

– kanskje en bil?

– Hva skal du bruke pengene 

til?
– Jeg har tre barn, da. De må 

kanskje få noe, selv om jeg ikke 

har lovet dem det ennå. Jeg ten-

ker at jeg bør vel kanskje unne 

meg noe. Jeg har en gammel bil 

uten aircondition. Det var skik-

kelig varmt i fjor sommer, så 

Idar synes jeg skal unne meg en 

med aircondition. Det må bli en 

bruktbil, da. For jeg synes det er 

bortkastet å kjøpe ny bil. Jeg er 

veldig glad i å sykle. Kanskje jeg 

unner meg en fin sykkel.

– Hvem er Bjørg Marie?

– Nattsykepleier på Ahus som 

har bodd i Lørenskog siden 

1990. Jeg ser lyst på livet, men 

er ikke av dem som bruker mye 

penger på klær og smykker. Jeg 

bruker dem heller på opplevel-

ser; konserter og teater. 

– Jeg var i ungdommens Røde 

Kors da jeg var ung og støtter 

ofte organisasjonen. Skal jeg 

være ærlig, skulle jeg ønske det 

ikke var fra Røde Kors jeg vant 

så mye penger. De trenger jo 

hver krone. Jeg skulle heller øn-

ske at de var fra Røkke, eller 

noen andre som har penger 

nok. Men jeg har ikke tenkt å gi 

alle pengene tilbake, altså. Jeg 

har ikke så god råd. Det er fak-

tisk en god del penger for meg 

som er sykepleier og har gjeld, 

sier 59-åringen, som forteller at 

hun sa ja til å la seg intervjue da 

Røde Kors sitt kommunika-

sjonsbyrå ringte, fordi det å for-

telle historien og skape blest 

om Pantelotteriet støtter en 

god sak.

"

Jeg skulle heller 

ønske de var fra 

Røkke, eller noen 

andre som har penger nok. 

BJØRG maRie sollie

pantemillionær

lykkelig gift i 40 år

Bjørg Marie og mannen Idar 

Sollie, som bidro til det lykkelig 

valget, har vært lykkelig gift i 

40 år.
– Nå håper han jeg ikke blir 

for vanskelig å ha med å gjøre, 

ler hun.
– Feiret litt i helgen?

– Ja, vi har feiret litt. Vi var på 

Queen-tributekonsert fredag. 

Men det var bestemt på for-

hånd. Og så laget Idar en veldig 

god biffmiddag i går. Den beste 

han har laget noen gang.

Røde Kors i Akershus fikk inn 

3,1 millioner kroner fra Pante-

lotteriet i 2018. Det er en økning 

på hele 25 prosent siden i fjor. 

Totalt fikk Røde Kors 50 mil-

lioner kroner fra Pantelotteriet i 

2018, en økning på over ti milli-

oner kroner siden 2017. Halv-

parten av disse midlene gikk til 

de lokale Røde Kors-avdelinge-

ne. I 2018 ble 14 personer pan-

temillionær. 

■ Bjørg Marie (59):

Pantet seg til millionær

millionPant: Butikksjef Bård Hermansen og den ferske pantemillionæren, med millionloddet.  

 

Foto: PRiVat

VÆRen 
(21. mars–20. april)

Å være eller ikke være, det 

er spørsmålet for Væren. Det 

eneste som fungerer nå er 

å være deg selv. Det vil si å 

være den direkte, klare og 

uredde Væren du er i ditt 

hjerte. Handling sier mer enn 

tusen ord akkurat nå. Gjør det 

du er, vær til stede i det du 

gjør, så blir det en strålende 

og verdifull tid for deg. Se din 

plass i den store helheten, 

og vær akkurat den du er 

kommet for å være.

tyRen 
(21. april – 21. mai)

Avslutt gamle prosjekter. Gjør 

det som er nødvendig og det 

som er tilgjengelig. Selv om du 

av og til føler deg litt fortapt, 

og ikke helt vet hvordan du 

kommer fram, så gå videre. 

Hold deg til dine egne normer 

og etiske vurderinger hvis du 

kommer i tvil. I denne uken 

faller kjærligheten like gjerne 

på et prosjekt og noe du gjør, 

som på et menneske. Visdom 

er en god venn å ha i denne 

uken.

tVillinGene 

(22. mai – 21. juni)

Se for deg at du kommer ut 

av skogen og plutselig ser 

mulighetene i landskapet 

foran deg. Du kan bli glad eller 

forvirret. Det viktige er at du 

kjenner etter hva du virkelig vil, 

tørre å gjøre det, selv om det 

kan være litt skummelt. En flott 

uke for å møte og elske andre 

mennesker. Grip mulighetene 

til å utfolde deg sosialt, og vis 

andre hvor mye du liker dem 

(de du liker altså.)

kRePsen 

(22. juni – 22. juli)

Stå fram og ta ledelsen hvis 

det kreves. Vær ikke redd 

for å gjøre noe som andre er 

uenig i hvis det er viktig for 

deg. Snakk om det du føler og 

kjenner. Husk at den største 

visdommen finner en Kreps 

i sitt eget hjerte og evne til å 

elske. Tenk deg at du fører en 

vogn som trekkes gjennom 

gatene. Du har en viktig 

beskjed og du skal fram. Selv 

om det krever all din vilje og 

konsentrasjon.

lØVen 
(23. juli – 23. august)

La leken åpne uken. Så kan du 

la alvoret ta over. Du er på vei 

oppover og fremover mot noe 

som er spennende og flott. 

Du trenger bare å huske på at 

du er helt avhengig av de du 

møter og de du reiser sammen 

med, for å få gjennomført det 

du vil. Vær derfor villig til å ta 

den rollens om er nødvendig. 

Vær kaptein når skipet trenger 

en kaptein, og byssegutt som 

skreller potetene hvis det 

trengs.

JomFRUen 

(24. august – 23. september)

Pass på så du ikke tror at 

andre er lik deg. Pass også 

på at du ikke ser for kritisk 

på andre. Ditt arbeid nå er 

ikke å hjelpe andre med å 

fortelle dem hvordan de kan 

bli bedre, men å legge ting til 

rette så de kan gjøre det de 

selv ønsker. La andre spille 

sin part og spill din. Vær 

vennlig mot dine omgivelser, 

og målrettet og flittig i din 

handling. Da vil du ha en uke 

som får toppkarakter på ditt 

verdibarometer.

Vekten 

(24. september – 23. oktober)

Dilemmaet i denne uken er et 

av Vektens hovedtemaer. Ta 

hensyn til andre, eller gjøre 

som jeg selv vil? Svaret er 

av og til en gåte for Vekter. 

Ta hensyn til andre fordi du 

ønsker det. Gjør som du selv 

vil, fordi det innebærer å ta 

hensyn til andre. Resultatet 

blir at du forstår bedre og 

bedre at det som er godt for 

deg, også er godt for andre og 

vice versa. Tro det den som 

kan … og Vekter kan … hvis 

de vil.

skoRPionen 

(24. oktober – 22. november)

Uttrykk deg selv. Vis hva du 

virkelig liker, selv om det 

iblant kan være skummelt. 

En spennende oppgave for 

Skorpioner denne uken er å 

vise at de er sårbare. Det vil 

gjøre dem sterkere og mindre 

sårbare. Hvorfor, jo fordi 

Skorpionens angst er at andre 

skal se deres skjulte svakheter. 

Så løsningen er ganske enkelt. 

Ikke skjul dem. Sterkest er den 

som ikke er redd for å vise 

svakhet.

skytten 

(23. november – 21. desember)

Det kan flomme over av ren 

entusiasme og inspirasjon. 

Hvis ikke kan det være helt 

motsatt og mørket omfavner 

deg. Uansett gjelder det å 

holde begge beina på jorda 

og orientere seg i landskapet. 

Stol ikke på kartet, men føl 

deg fram. For mye lys og 

for mye mørke gjør det like 

vanskelig å se klart. Derfor 

må du orientere deg etter 

sansene og de faktiske fysiske 

forhold. Ha en fin tur.

steinBUkken 

(22. desember–20. januar)

Hvis du sitter på en fjelltopp 

kom ned i dalen. Denne uken 

er her for at Steinbukken skal 

delta sammen med oss andre. 

Ikke flinkere og bedre, eller 

høyere og sterkere. Men som 

en av oss, de vanlige. Prøv 

ikke å vær mer vanlig enn 

andre heller. Del dine tanker 

og følelser. Vis ditt indre, og 

stol på det som er verdifullt. 

Da kan du få en forbløffende 

romantisk, kreativ og givende 

uke.

Vannmannen 

(21. januar–18. februar)

Hvor er ditt hjem? Er det 

et hus, et arbeid, noen 

mennesker? Kjenn etter 

hvor ditt hjem er, og se hvor 

forbløffende frihet kan være. 

Det å være et sted hvor du 

kan si det du tenker og vise 

hva du verdsetter, er en del 

av det å være hjemme for 

Vannmenn. Husk også på at jo 

mere frihet du har, jo mindre 

frihet trenger du. Jo mer 

frihet du få og gir til andre, jo 

mindre frihet trenger du.

Fiskene 

(19. februar–20. mars)

Tiden er kommet for handling. 

For å bevege seg gjennom 

verden og gjøre det du har 

planer om å gjøre. Nå nytter 

det ikke å bare forberede 

seg og snakke om ting. Tiden 

er inne for handling. Det 

kan være i små så vel som 

store ting. Gjør noe uvant. 

Bryt ditt eget mønster. Se 

hva som skjer når du går 

utenfor komfortsonen. Det 

kan vise seg å være veldig 

komfortabelt, og morsommere 

enn du kunne ane. 

Tekst: Per Henrik Gullfoss,  

astrolog Den Nordiske  

Astrologiskolen / NTBH
oro

sko
pet
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Hedmarks tett
est

befolkede omr
åde –

og det tynnest
befol-

kede – har fylk
ets

rauseste pante
re.

■ HAMAR

Frank Brands
ås

91828968/ fbr
@h-a.no

Rema 1000 St
orhamar – midt i

Hedmarks alle
r tettest befolk

ede

område– gene
rerermest pen

ger-

til Pantelotterie
t av alle butikk

ene

på Hedmarken
.

På tredjeplass
– for Hedmar-

kens del – kom
mer Kiwi-but

ik-

ken på Sjusjøen
somer ett avHed-

marks kanskje
minst befolke

de

områder. I alle
fall om man ser

bort fra påsken
og vinterferien

…

Og det passer b
ra siden Pante-

lotteriet sørger
for hundretuse

ner

av kroner til Rø
deKors – somofte

har mye å gjør
e nettopp på la

ng-

rennsmetropo
len Sjusjøen.

EN STOR BIDRAGSYTER

I Hedmark fylke er det Kiwi

Fjeldset i Elver
um som genererer

aller mest pen
ger via Pantelo

tte-

riet i år. Denne
butikkens kun

der

genererte 112.0
00 kroner – m

ålt

ved utgangen a
v november.

PåHedmarken
var det kunden

e

til Rema 1000 Storhamar so
m

sørget for mes
t penger til Pan

te-

lotteriet i årets
første 11 måne

der

– kun to tusen
kronermindre

enn

Kiwi Fjeldset –
og nestmest i h

ele

fylket. Rema 10
00 påRidabu e

r på

tredjeplass.

FORNØYD KJØPMANN

ØyvindMadsb
erg (38), kjøpm

ann

og eier av Ø. M
adsberg AS so

m

driver Rema 10
00 på Storham

ar,

kommenterer
den lokale før

ste-

plassen slik ov
erfor HA:

– Jeg blir glad når jeg hører

dette. Det erm
oro at våre kun

der

bidrar så mye
til Røde Kors

via

Pantelotteriet
, sier Madsber

g til

HA.

SPENT PÅ NYE KONKURRENTER

Madsberg sier
han nå må vur

-

dere å skaffe n
ok en panteau

to-

mat til butikke
n som liggermidt i

Hedmarks tett
est befolkede o

m-

råde – og der d
et straks er tre

bu-

tikker i samm
e segment inn

en

noen få hundre
meter.

– Hvordan er utviklingen
til

butikken din p
å Hamar vest?

–Den er god. V
i har hatt en go

d

utvikling de tre
årene jeg har d

re-

vet Rema-but
ikken her på S

tor-

hamar. Jeg ser
positivt på frem

ti-

den – selv om
det er komme

t en

Kiwi-butikk v
ed Storhamars

en-

teret og Coop e
rstatter sin but

ikk

på senteret me
d enmer lavpr

is-

preget butikk,
sier Madsberg.

PANTETOPPEN (11 MD. I ÅR)

1. Kiwi Fjeldset, E
lver: 112.834.

2. Rema 1000, St
orh: 110.509.

3. Rema 1000, Ri
dabu: 109.620

4. Kiwi Sjusjøen:
109.397

5. Rema 1000, El
ver: 105.534.

6. Kiwi Brumu
nddal: 105.314

.

Se de 70 størst
e bidragsytern

e

til Pantelotterie
t på h-a.no.

MOTTAKERNE (11 MD. I ÅR)

1. ElverumRøde Kors: 165
.607

2. Hamar Røde
Kors: 101.126

3. Hedmark Rø
de Kors: 91.944

4. Vang Røde K
ors: 80.813

5. Stange Røde
Kors: 69.904

6. Brumundda
l RKH: 68.384

Se de 23 største
mottakerne fra

Pantelotteriet p
å h-a.no.

PÅ TOPP:Rema-kjøpman
nØyvindMadsb

erg er fornøydm
ed at kundene b

idrar til at hans b
utikk er på topp

påHedmarken h
va bidrag til Pant

elotteriet angår. FOTO: PRIVAT

FRIVILLIGHET
: RØDE KORS N

ÆRMER SEG MILLIONI
NNTEKT FRA PANT I HEDMA

RK

Har super-panter
ne
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FoRNøYD: Wenche Eyde smiler over at lokakbefolkningen trykker på pantelotterie knappen. FoTo:THomaS FauSko

Lokallaget fikk inn en 

anselig sum fra pan-
tende kunder ved 
Holmestrands daglig-
varebutikker. Og 
pengene får bein å gå 

på. 
Thomas FausKo
redaksjonen@jarlsbergavis.no

33099000

HolmESTRaND: Wenche 

Eyde er leder for Røde Kors' lo-

kalforening i Holmestrand. 

Hun forteller at de 78.000 kro-

nene som kom inn fra pantelot-

teriet i 2018 er fra de lokale dag-

ligvarebutikkene. Disse penge-

ne går rett tilbake til lokalfore-

ningen.
– Pengene fra pantelotteriet 

har økt gradvis siden pantelot-

teriet først startet, dette er 

kjempefint med tanke på at 

pengene som blir samlet inn går 

til gode formål. Men det er ikke 

mange som vet at når man be-

nytter seg av pantelotteri knap-

pen her i Holmestrand, så går 

det til oss lokalt, forteller Eyde.

Hun legger til at hun har lagt 

merke til en vekst av aktive 

medlemmer og frivillige de sis-

te årene.

– Uten frivillige, hadde ikke 

Røde Kors eksistert. Derfor er 

det viktig at vi bruker mye tid 

og penger på riktig opplæring 

og kurs til våre nye frivillige og 

nåværende medlemmer.

Stor betydning
Videre forklarer Eyde at penge-

ne de får er en stor del av det år-

lige budsjettet, og at det vil bli 

brukt på lokale tjenester som 

leksehjelp, besøksvenn og an-

dre sosiale aktiviteter Røde 

Kors holder.
– Alle inntekter som med-

lemskontingent og pantelotte-

riet hjelper oss til å sende våre 

frivillige på nødvendige kurs 

som håndtering av krisesitua-

sjoner, besøkshund og integre-

ring av flyktninger som kom-

mer til Holmestrand, utdyper 

hun.

oppfordrer alle
Eyde oppfordrer alle til å fort-

sette å bruke pantelotteri knap-

pen når de skal pante.
– Det er viktig for at vi kan 

fortsette med driften av lokal-

foreningen i Holmestrand.

Avslutningsvis forteller hun 

hvor viktig det er for Røde Kors 

å kunne styrke lokalsamfunnet 

med flere aktiviter framover.

Fikk inn 78.000 fra 
pantelotteriet i 2018

KJØKKEN-
FORNYELSE

GRATIS BEFARING

OG KOSTNADSOVERSLAG

GRATIS
BENKEPLA

TE

ELLER VASK

ved hel for
nyelse!
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agnar Bøhleereng

en
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Jan-OddleivGard
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en
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1 år
sander Woll Brunes . Vi vil 

gratulere godgutten vår, Sander 

med 1 års dagen 25 august. Stor 

klem fra mormor og bestefar. Voff 

fra Marco. 

11 år
Fridtjof Boland Besseberg. 

Gratulerer med 11årsdagen til 

verdens kuleste Fridtjof. Vi er 

veldig glad i deg, og vi gleder oss 

til bursdagsfest på søndag.Tusen 

bursdagsklemmer fra Mommo og 

Bessen.

Vi gifter oss
Biayna sardarian og ole 

Jørgen Grumstad. Vi gifter i 

Drøbak kirke lørdag 24. August 

klokken 15:30. Festen går av 

stabelen på Eiketoppen. Vi gleder 

oss!

60 år
Bente parken blir 60 år 24/8.

Gratulerer med dagen, mamma. 

Vi GrAtulerer

I Akershus er det 

Meny Tangen som 

har de mest gavmil-

de kundene. I juli 

måned satset kun-

dene pant for hele 

29.232 kroner. – Det 

sier mye om nesod-

dinger, sier kjøp-

mann hos Meny 

Tangen, Per Arne 

Finstad.
AlexAndrA ekornes 

BrAndAl 
redaksjon@amta.no

Totalt ble det i juli satset 

pant for hele 2,2 millioner 

kroner - bare i Akershus. 

Dette er over 400.000 kro-

ner mer enn samme måned i 

fjor.
Pantelotteriet kan man 

velge å delta i, ved å trykke 

på Røde Kors-knappen på 

panteautomaten, når man er 

ferdig med å pante. Da done-

rer man beløpet man har 

pantet for til Røde Kors, og 

er man heldig kan man også 

vinne penger.
Nesodden kommer svært 

godt ut på statistikken over 

hvilke steder som er mest 

gavmilde. Kjøpmann på 

Meny Tangen, Per Arne Fin-

stad, mener det er en enkel 

årsak:
- Det banker et varmt hjer-

te for en god sak. Kundene er 

bevisste på gjenvinning, 

Nesodden er bevisste på re-

sirkulering av glass, plast og 

meny tangen topper 

pantelotteriets statistikk

pAnt: Erling Emil Rode (9) er ofte med når familiens tomflasker skal 

pantes.   
 

Foto: AlexAndrA ekornes BrAndAl

så videre, sier Finstad til Amta.

lokal gevinst
Han forteller også at det selges 

mange gjenbruksposer og min-

dre plastposer:
– Det sier mye om Nesodden. 

Jeg tror det er en god sak kun-

dene setter stor pris på.

Trykker du på Røde Kors-

knappen på en panteautomat 

på Nesodden, er det nemlig det 

lokale Røde Kors som får dona-

sjonen.
Èn av de som panter, er Erling 

Emil Rode (9). Han står utenfor 

Meny og panter flasker sammen 

med pappa Vegard Pettersen 

(45).

- Hva synes du det sier om nes-

oddinger, at vi ligger øverst i 

Akershus på å donere til Pante-

lotteriet?
– Det betyr at vi har medfø-

lelse, og er villig til å hjelpe an-

dre. Støtte en god sak, sier Pet-

tersen.
Han forteller at de trykker på 

Pantelotteriet innimellom, 

men at når barna er med, får de 

pante, og beholde pengene de 

får for panten:
– Vi bruker Pantelotteriet av 

og til. Ellers putter vi lappen i 

boksen og donerer til korpset, 

avslutter Vegard Pettersen.
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Røde Kors i Finnmark 
fikk i fjor inn 
129.000 kroner fra 
Pantelotteriet, noe 
som er rekord.

TORBJØRN ITTELIN

Rekordbeløpet var en økning på 

hele 26 prosent siden 2017. 
– Dette er utrolig viktige mid-

ler for oss, sier daglig leder i 

Finnmark Røde Kors, Randi 

Vaage.

47 millioner
Totalt fikk Røde Kors 47 millioner 

kroner fra Pantelotteriet i 2018, 

en økning på ti millioner kro-

ner fra 2017. Halvparten av dis-

se midlene gikk til de lokale Røde 

Kors-avdelingene.
– Midlene Røde Kors får fra 

Pantelotteriet gjør oss i stand til 

hjelpe flere, på en bedre måte, 

sier Vaage, som takker alle som 

trykker på Røde Kors-knappen.

Inntektene fra Pantelotteriet 

går til ulike Røde Kors-aktiviteter 

i Finnmark.

Opplæring
En stor del av pengene som 

kommer inn er rettet mot opplæ-

ring og skolering.
– For å opprettholde og utvikle 

aktiviteter, både på oppvekst-

feltet og for eldre, er det behov 

for opplæring. Ikke minst gjelder 

dette for hjelpekorpsaktivitete-

ne. Røde Kors er en beredskaps-

organisasjon som har fokus på 

å være til stede før, under og et-

ter at noe skjer. Vi har derfor stort 

fokus på opplæring og skolering 

i alle våre aktiviteter, sier Røde 

Kors-lederen.

Rema 1000 på topp
Butikken i Finnmark som skaper 

mest penger til Pantelotteriet er 

Rema 1000 Honningsvåg. I lø-

pet av 2018 bidro kundene her 

med pant for hele 59.453 kroner. 

På andreplass ligger Rema 1000 

Veisletta i Vadsø med 54.607 kro-

ner, mens Rema Hesseng kom-

mer som nummer tre med 51.319 

kroner.
Den butikken i Finnmark hvor 

størst andel av panten ble brukt 

i Pantelotteriet er Spar Lakselv. 

Her ble 8,7 prosent av alle tom-

flasker og bokser brukt som inn-

sats i lotteriet.

I 2018 ble 14 personer pante-

millionær. Siden 2008 har totalt 

67 personer vunnet toppgevin-

sten.

torbjorn@sagat.no

NYTT
Kárášjohka

Karasjok
Kaarasjoki

Porsanger-rådmannen 
vil flytte Fri villig-
sentralen inn i det nye 
Røde Kors-bygget når 
det står klart.

MARIUS THORSEN

– Vi er i dialog med Røde Kors, 

og utfra det konseptet de ser for 

seg er vi enige om et videre sam-

arbeid, opplyser rådmann Bente 

Larssen til Ságat.
Ifølge henne består prosessen 

videre i å få på plass en inten-

sjonsavtale mellom kommunen 

og Røde Kors. Kommunen ser 

i første rekke for seg at de kan 

plassere Frivilligsentralen inn i det 

nye bygget.
– Vi er i prosess med inten-

sjonsavtalen og innholdet. Den 

skal politisk behandles, og jeg 

antar vi er klare med den innen 

utgangen av 1. kvartal, opplyser 

rådmannen.
I dag holder Frivilligsentralen 

til på Torgsenteret i Lakselv. 

Daglig leder Victor Gamst be-

krefter at han er kjent med plane-

ne om at de kan være på flyttefot 

når det nye bygget en gang står 

klart.
– Vi har det greit her, men jeg 

ser likevel bare positive aspekter 

ved å flytte inn i et helt nytt bygg, 

mener Gamst, som sier de i dag 

har kafédager og låner ut lokaler 

til flyktningtjenesten, eldrerådet 

og Kafé Ro i Lakselv.
Sistnevnte låner lokaler i en 

overgangsperiode, mens de selv 

pusser opp sine egne lokaler.
Gamst mener sentralen kan 

utvide sitt tilbud ytterligere om 

de ender opp i det Røde Kors-

bygget, som er planlagt reist i 

Kirkeveien i Lakselv, der det for-

rige bygget sto før det brant ned 

i fjor.
– Tanken er egentlig at vi og-

så skal ha en «utstyrspool» her, 

der folk kan låne forskjellig ut-

styr som ski, kanoer og så vide-

re. Ting som gjerne koster litt, og 

som kanskje ikke alle har, fortel-

ler han.
Problemet i dag er imidler-

tid at de ikke har plass til ut-

styrs-poolen de ønsker seg.
– Men det vil vi få om vi flytter 

opp i det nye bygget. Der vil det 

være god plass til en utlånssta-

sjon nede i kjelleren. Så det tror 

jeg kan bli veldig bra, sier han.

Det er så langt uvisst når byg-

gingen av nybygget starter.

marius@sagat.no

Vil ha Frivilligsentralen 
inn i Røde Kors-bygget

HAR PLANEN KLAR:
Porsanger-rådmann Bente Larssen har planen for frivilligsentralen klar. Her sammen med sentralens daglige 

leder Victor Gamst.   (Arkivfoto)

PENGER I KASSA:
Daglig leder i Finnmark Røde Kors, Randi Vaage, takker alle som 

trykker på Røde Kors-knappen. 
(Foto: Røde Kors)

Panterekord hos Røde Kors

Samiske 
bygninger

Sametinget har i mange år 

hatt et omfattende arbeid 

med å registrere gamle sa-

miske bygninger. I prosjekt-

beskrivelsen fra 2011 ble 

det fastslått at Det samis-

ke bygningsvernet har sto-

re problemer med at de sa-

miske bygningene ikke er 

registrert. Gjennom prosjek-

tet var målet å få registrert 

flest mulig samiske bygnin-

ger som er automatisk fre-

det i hele Norge, dette gjel-

der bygninger som er eldre 

enn 100 år. 
Iblant kommer det inn 

tips om bygninger som kan 

falle inn under kulturminne-

lovens aldersgrense, da blir 

det gjort undersøkelser for 

å bekrefte eller avkrefte det-

te. Det gjelder gjerne byg-

ninger som stabbur, høy-

skjåer og hus. 
I Karasjok har blant annet 

John Sverre Hansen, Dan 

Vidar Rasmus,  Karen Ma-

rit Paulsen og Klemet Atle 

Skoglund vært i dialog med 

Sametinget om befaring av 

slike bygninger. Samtlige av 

bygningene falt utenfor kul-

turminnelovens aldersgren-

se, står det i brevene fra 

Sametinget. 

Ny-
registrering
Karasjok Pizza Restaurant 

AS er nylig registrert i Fore-

taksregisteret. Daglig le-

der ved restauranten er Bo-

tros Nedal Abo Hamdah fra 

Laks elv. 

Gjeterhytte
Klemet Amund Eira har 

søkt om godkjenning av 

gjeterhytte tilknyttet vin-

terbeite i Karasjok, hvilket 

fremkommer i et brev fra 

Finnmarkseiendommen. Der 

skriver de blant annet at de 

ikke har noen bemerkninger 

til gjeldende søknad. 

Avlsag
Sara Husky AS har søkt om 

etableringstilskudd fra Sa-

metinget, men fikk avslag. I 

Brønnøysundregistrene står 

det oppført at selskapets 

formål er opplevelsesturis-

me og salg av hundeutstyr. 
I avslagsbrevet står 

det at søker ønsker å la-

ge pakker som skal testes 

ut, men  at dette ikke gjen-

speiles i kostnadene. I kost-

nadsoversikten søkes det 

om midler til nettside, logo, 

kurs, nettverksbygging, råd-

givning, klær til kunder, fry-

serom, reiser og markeds-

føring. Selskapet ble stiftet 

19. februar 2018.
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Sideblikk
Kundeservice:

37 00 38 10
kundeservice@agderposten.no

Sentralbord:

37 00 37 00

KONTAKT OSS

Glad? Opprørt? Nytt fra  

forening, lag og nærmiljø!  

Si det på 
sideblikk.agderposten.no

Skriv artikkel, legg til  

bilde, publisér. Vi godkjenner 

fortløpende. Artikler  

gjenbrukes i papiravisa.

SKRIV ARTIKKEL 

Irene Hegge Guttormsen 

b Send en hilsen  

Send hilsen til folk@agderposten.no, eller finn 

skjema i hovedmenyen på agderposten.no. 

Frist kl. 12.00 to virkedager før innrykk.

b Ditt arrangement  

Legg det inn på detskjer.agderposten.no. 

Frist onsdag kl. 09.00. Kalender i papir-

avisen fredag og mandag. 

Med sommeren strømmer 

turistene til Grimstad. Det 

merker Spar Odden, som 

dobler omsetningen i juli. 

Alle kunden gir også økte 

inntekter til Grimstad Røde 

Kors.

b INNSENDT

– Det eksploderer med kun-

der nå om sommeren, sier 

butikksjef Merete Tjomsland, 

som må øke bemanningen 

i feriedagene. I juli er 10–12 

personer på jobb hver dag. Da 

selges det blant annet mye 

grillmat og veldig mye brus.

– Kundene våre er også hel-

digvis flinke til å pante, og 

mange trykker på Røde Kors-

knappen for å delta i Pantelot-

teriet, sier Tjomsland.

Det har ført butikken til 

toppen av listen over hvor stor 

andel av panten som brukes 

som innsats i lotteriet i Aust-

Agder. 

Her går nemlig 16,1 prosent 

av alt tomgods i Pantelotteri-

et, godt foran Meny Harebak-

ken på andreplass med 14,22 

prosent.
– Vi har én panteautomat, 

og den går nesten hele tiden. 

Det virker som kundene synes 

lotteriet er en enkel og god 

måte å støtte Røde Kors på. 

Det er jo positivt at alle kan 

bidra, og Røde Kors gjør jo en 

kjempejobb her i Grimstad, 

sier Tjomsland.

I fjor fikk Grimstad Røde 

Kors inn over 100.000 kroner 

på denne måten. 

Fjorårets økning av pante-

satsene vil trolig føre til økte 

inntekter i år. 

Alle disse midlene har gjort 

lotteriet til en viktig inntekts-

kilde.
– Vi vil gjerne takke alle 

som støtter oss med panten 

sin. Det betyr veldig mye for 

oss, sier Lars Holmvik, frivil-

lig i Grimstad Røde Kors Hjel-

pekorps.
Midlene går blant annet til 

kursing, utstyr og til å drifte 

hjelpekorpset og hjelpekorp-

sets redningsbåt, «Røde Kors-

båten Grimstad». Den er i 

beredskap hele året, og om 

sommeren økes aktiviteten 

betydelig.
– Hjelpekorpset deltar blant 

annet på leteaksjoner, hjelper 

båter i nød, kan delta i sluk-

kingsarbeid hvis det brenner 

på holmer og skjær og kan 

støtte redningsselskapet i de-

res arbeid, forteller han.

Båten er også utstyrt med 

hjertestarter og førstehjelps-

utstyr. 
– Vi håper vi kan bidra til 

en ekstra trygghet både for 

båtfolket og de som holder til 

på hyttene i og rundt Grim-

stad, samt bistå SAR-ressur-

sene i Arendal og Lillesand, 

sier Holmvik.

Artikkelen er innsendt av 

Torkel Vik, 

Pantelotteriet

GRIMSTAD: Sommerkundene hjelper godt

FORNØYD: Butikksjef Merete Tjomsland på Spar Odden og Lars Holmvik i Grimstad Røde Kors Hjelpe-

korps ser at sommerkundene bidrar til økte inntekter til dem begge.   
FOTO: INNSENDT

b ARENDAL: Onsdag drar vi i 

gang Canal Street med parade 

gjennom byens gater. 

Det blir samme programmet 

som tidligere år med samling og 

felles oppvarming på Torvet litt 

før klokka 12. 
Deretter tar vi turen gjennom 

Tollbodgaten og Kirkegaten før 

vi tar en sleng ut på Langbrygga. 

Der snur vi og fortsetter ferden 

ut til Poppes plass.

Dette er først og fremst en 

mønstring av det lokale musikk-

liv, men vi er også veldig glade 

for alle tilreisende som er med 

oss i paraden. 
Behersker du et blåseinstru-

ment, trommer eller et banjo-

lignende instrument, så er du 

velkommen til å delta. 

Trenger du noter (disse er ba-

re veiledende for her er det lov å 

leke og improvisere), så ta kon-

takt med Dag på tlf. 93877442, 

eller på messenger, Dag Jons-

sen.
Det skriver herr Jons-

sen på Sideblikks 

nettside.

Klare for å lage fest

b ARENDAL: Olsok i fokus i 

Frelsesarmeen. På primstaven 

er dagen merket med en øks for 

å markere at det var i olsok – 29. 

juli – at kong Olav Haraldsson 

falt i slaget på Stiklestad i 1030.

Etter det ble Norge «et kris-

tent land» etter manges mening. 

Men var det så enkelt? Hvordan 

ble egentlig Norge et kristent 

land? Var det gjennom misjon, 

kulturell påvirkning eller brutal 

militærmakt? 
Og hvem var de såkalte «krist-

nings-kongene» i historien?

Dette vil forfatteren Nils-

Petter Enstad kåsere om i et 

arrangement på Frelsesarmeen 

i Arendal onsdag kveld. Arran-

gementet går 

inn i rekken 

av «sommer-

fester» på 

Frelsesarme-

en i juli måned. 

Enstad ga i 2008 

ut boka «Sverd el- ler 

kors? Kristningen av Norge som 

politisk prosess fra Håkon den 

gode til Olav Kyrre», der han be-

handler dette temaet.

I tillegg til kåseriet, blir det 

sang og musikk ved Mona Gut-

tormsen og Reidar Jahn Halvor-

sen, og det blir selvsagt en god 

bevertning.

Innsendt av Frelsesarmeen

Olsok i fokus

b VEGÅRSHEI: 

Nydelige kvelder 

på heia. 
– Ljøstadvan-

net er en av mi-

ne favoritter. Der 

finner man lett 

roen og stillhet,

Det skriver In-

grid Brattekleiv 

som har lagt ut 

flere fine bilder 

på Sideblikks 

nettside.
 

Finner 
roen
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Hedmarks tett
est

befolkede omr
åde –

og det tynnest
befol-

kede – har fylk
ets

rauseste pante
re.

■ HAMAR

Frank Brands
ås

91828968/ fbr
@h-a.no

Rema 1000 St
orhamar – midt i

Hedmarks alle
r tettest befolk

ede

område– gene
rerermest pen

ger-

til Pantelotterie
t av alle butikk

ene

på Hedmarken
.

På tredjeplass
– for Hedmar-

kens del – kom
mer Kiwi-but

ik-

ken på Sjusjøen
somer ett avHed-

marks kanskje
minst befolke

de

områder. I alle
fall om man ser

bort fra påsken
og vinterferien

…

Og det passer b
ra siden Pante-

lotteriet sørger
for hundretuse

ner

av kroner til Rø
deKors – somofte

har mye å gjør
e nettopp på la

ng-

rennsmetropo
len Sjusjøen.

EN STOR BIDRAGSYTER

I Hedmark fylke er det Kiwi

Fjeldset i Elver
um som genererer

aller mest pen
ger via Pantelo

tte-

riet i år. Denne
butikkens kun

der

genererte 112.0
00 kroner – m

ålt

ved utgangen a
v november.

PåHedmarken
var det kunden

e

til Rema 1000 Storhamar so
m

sørget for mes
t penger til Pan

te-

lotteriet i årets
første 11 måne

der

– kun to tusen
kronermindre

enn

Kiwi Fjeldset –
og nestmest i h

ele

fylket. Rema 10
00 påRidabu e

r på

tredjeplass.

FORNØYD KJØPMANN

ØyvindMadsb
erg (38), kjøpm

ann

og eier av Ø. M
adsberg AS so

m

driver Rema 10
00 på Storham

ar,

kommenterer
den lokale før

ste-

plassen slik ov
erfor HA:

– Jeg blir glad når jeg hører

dette. Det erm
oro at våre kun

der

bidrar så mye
til Røde Kors

via

Pantelotteriet
, sier Madsber

g til

HA.

SPENT PÅ NYE KONKURRENTER

Madsberg sier
han nå må vur

-

dere å skaffe n
ok en panteau

to-

mat til butikke
n som liggermidt i

Hedmarks tett
est befolkede o

m-

råde – og der d
et straks er tre

bu-

tikker i samm
e segment inn

en

noen få hundre
meter.

– Hvordan er utviklingen
til

butikken din p
å Hamar vest?

–Den er god. V
i har hatt en go

d

utvikling de tre
årene jeg har d

re-

vet Rema-but
ikken her på S

tor-

hamar. Jeg ser
positivt på frem

ti-

den – selv om
det er komme

t en

Kiwi-butikk v
ed Storhamars

en-

teret og Coop e
rstatter sin but

ikk

på senteret me
d enmer lavpr

is-

preget butikk,
sier Madsberg.

PANTETOPPEN (11 MD. I ÅR)

1. Kiwi Fjeldset, E
lver: 112.834.

2. Rema 1000, St
orh: 110.509.

3. Rema 1000, Ri
dabu: 109.620

4. Kiwi Sjusjøen:
109.397

5. Rema 1000, El
ver: 105.534.

6. Kiwi Brumu
nddal: 105.314

.

Se de 70 størst
e bidragsytern

e

til Pantelotterie
t på h-a.no.

MOTTAKERNE (11 MD. I ÅR)

1. ElverumRøde Kors: 165
.607

2. Hamar Røde
Kors: 101.126

3. Hedmark Rø
de Kors: 91.944

4. Vang Røde K
ors: 80.813

5. Stange Røde
Kors: 69.904

6. Brumundda
l RKH: 68.384

Se de 23 største
mottakerne fra

Pantelotteriet p
å h-a.no.

PÅ TOPP:Rema-kjøpman
nØyvindMadsb

erg er fornøydm
ed at kundene b

idrar til at hans b
utikk er på topp

påHedmarken h
va bidrag til Pant

elotteriet angår. FOTO: PRIVAT

FRIVILLIGHET
: RØDE KORS N

ÆRMER SEG MILLIONI
NNTEKT FRA PANT I HEDMA

RK

Har super-panter
ne

SISTE

Tlf: 33 09 90 00
redaksjonen@jarlsbergavis.no
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jarlsbergavis.no/kundesenter

Åpningstider: Hverdager kl. 08-16. 

Selvbetjeningsløsning på telefon og web 

erstatter manuell personlig kundeservice 

på lørdager.

Havnegaten 7, 3080 Holmestrand. 

Ekspedisjonen åpen hverdager  

kl. 08 – 16.

T I p S  o S S

959 00 750

FoRNøYD: Wenche Eyde smiler over at lokakbefolkningen trykker på pantelotterie knappen. FoTo:THomaS FauSko

Lokallaget fikk inn en 

anselig sum fra pan-
tende kunder ved 
Holmestrands daglig-
varebutikker. Og 
pengene får bein å gå 

på. 
Thomas FausKo
redaksjonen@jarlsbergavis.no

33099000

HolmESTRaND: Wenche 

Eyde er leder for Røde Kors' lo-

kalforening i Holmestrand. 

Hun forteller at de 78.000 kro-

nene som kom inn fra pantelot-

teriet i 2018 er fra de lokale dag-

ligvarebutikkene. Disse penge-

ne går rett tilbake til lokalfore-

ningen.
– Pengene fra pantelotteriet 

har økt gradvis siden pantelot-

teriet først startet, dette er 

kjempefint med tanke på at 

pengene som blir samlet inn går 

til gode formål. Men det er ikke 

mange som vet at når man be-

nytter seg av pantelotteri knap-

pen her i Holmestrand, så går 

det til oss lokalt, forteller Eyde.

Hun legger til at hun har lagt 

merke til en vekst av aktive 

medlemmer og frivillige de sis-

te årene.

– Uten frivillige, hadde ikke 

Røde Kors eksistert. Derfor er 

det viktig at vi bruker mye tid 

og penger på riktig opplæring 

og kurs til våre nye frivillige og 

nåværende medlemmer.

Stor betydning
Videre forklarer Eyde at penge-

ne de får er en stor del av det år-

lige budsjettet, og at det vil bli 

brukt på lokale tjenester som 

leksehjelp, besøksvenn og an-

dre sosiale aktiviteter Røde 

Kors holder.
– Alle inntekter som med-

lemskontingent og pantelotte-

riet hjelper oss til å sende våre 

frivillige på nødvendige kurs 

som håndtering av krisesitua-

sjoner, besøkshund og integre-

ring av flyktninger som kom-

mer til Holmestrand, utdyper 

hun.

oppfordrer alle
Eyde oppfordrer alle til å fort-

sette å bruke pantelotteri knap-

pen når de skal pante.
– Det er viktig for at vi kan 

fortsette med driften av lokal-

foreningen i Holmestrand.

Avslutningsvis forteller hun 

hvor viktig det er for Røde Kors 

å kunne styrke lokalsamfunnet 

med flere aktiviter framover.

Fikk inn 78.000 fra 
pantelotteriet i 2018

KJØKKEN-
FORNYELSE

GRATIS BEFARING

OG KOSTNADSOVERSLAG

GRATIS
BENKEPLA

TE

ELLER VASK

ved hel for
nyelse!

torarne@bestkf.no

909 45 154
Med 20 års erfaring!

NYTT 
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Jolefest i Setesdal spelemannslag:

Alle frå 20 til 80 svinga seg

Ein stolt lagsleiar Astri Rysstad kunne gratulere medlemene med både ein fersk fylkeskulturpris og framgang for søknaden om Unesco-status for folkemusikken  i Setesdal. Etter rjomegraut og spekemat medheimebaka braud var det meister-konsert med spelemennene Aleks-ander Rydstrand frå Hardanger ogPer Anders Buen Garnås frå Tele-mark. Så fekk unge og eldre sleppe til på dansetilet eller høyre på ”busk-spel” i grannestoga. 
 At kulturansvarlege både i fylket og 

internasjonalt set pris på Setesdals-kulturen la så visst ingen dempar på den gode stemninga, men førte til nokre spontane - litt ujamne - stev:

Me have søkt - det e liten ris`ko
å få ein status i frå Unesco
for ”immateriell kulturarv”
det er ein heider som laget tarv...

I spelmannslaget er inga krise
no fekk me jamvel ein kulturprisedet var det siste som fylket rokk
før Vestre Agder tek yver okk...                   
                                                     Vidar T.

Daniel Sandén Warg var ein av dei som sytte for god dansemu-sikk for yngre og eldre på jolemø-tet til Setesdal spelemannslag.

Alle frå 20 til 80 år svinga seg i gangaren under jolefesten i Setesdal spelemannslag. Fremst  er  Anne 

Beate Guldahl og Lars Rysstad Nordgreen. Bak til venstre Siv Madsen Helle og Harald Knutsen. Til 

høgre Ingebjørg Sagneskar Austenå og Tor  Espen Helle.På jolefesten i Setesdal  Spele-mannslag på Sylvartun 29. desember var det som vanleg stort oppmøte - godt fordelt mellom  alle aldersgrupper  frå 20 til 80 år. 

Husk  2% kjøpeutbytte i Coop Sørvest

Coop Extra Norge extra_norge

coop.no/extra

Prisene gjelder i uke 4.     
Forbehold om trykkfeil og utsolgt.

billig!

ALL SANTA MARIA TEX-MEX

-40%

GRØNNSAKER TIL TACO
Klasetomater 500 g, hjertesalat 2 stk, snackpaprika, rødløk 400 g eller agurk. Pr pk/stk

1590

COOP INDREFILET SVIN
Pr kg

99

Røde Kors i Aust-Agder fekk inn heile 585 000 kroner frå Pantelotteriet i 2018. Det utgjer eit auke på 26 prosent frå førre året. 
– Midlane er viktige for den akti-viteten Røde Kors har i lokalsam-funnet i heile Aust-Agder, seier Jonas Ravn Øhlckers, dagleg leiar 

i Aust-Agder Røde Kors. 
Også i Vest-Agder opplevde dei i fjor å få eit kraftig auke i pante-

lotteriet, og dermed mykje tilbake til dei ulike lokallaga i Røde Kors på Agder.

18 850 kroner til Evje og Hornnes Røde Kors

Fleire og fleire trykkar på knappen for pantelotteriet når dei pan-
tar flasker. 14 vart pantemillionærar i fjor, medan det for dei fleste 
betyr eit bidrag til Røde Kors sine mange lokallag. Evje og Hornnes 
Røde Kors fekk 18 850 kroner takka vere pantarane.

Rekord for pantelotteriet i Aust-Agder:

Mange trykkar på Røde Kors-knappen når dei pan-tar flasker, og i fjor vart det sett ny rekord i Aust-Agder med 26 prosent auke frå året før. Evje og Hornnes Røde Kors får 18 850 kroner.
Tekst og foto:
Sigrid Åsen Haugsgjerd
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Røyken og HuRums Avis
Tirsdag 29. januar 2019

nyHeteR

Røyken Røde Kors og Hurum Røde Kors fikk i fjor inn til sammen 170 000 kroner fra Pantelotteriet. Året ga panterekord for Buskerud med hele  1,7 millioner kroner.
Svein Ove iSakSen svein.ove.isaksen@rha.no
975 54 467

1,7 millioner kroner fra Pante-lotteriet i 2018 tilsvarer en øk-ning på 27 prosent siden i året før. 
– Dette er utrolig viktige mid-ler for oss, sier Røde Kors-leder i Buskerud, Mari Ann Mor-ken.  Totalt fikk Røde Kors 47 millioner kroner fra Pantelotte-riet i 2018, en økning på ti milli-oner kroner siden 2017. Halv-parten av disse midlene gikk til de lokale Røde Kors-avdelinge-ne. 

viktig inntektskilde
– Buskerud er et av de fylkene hvor det spilles mest i Pantelot-teriet, og lotteriet har blitt en av våre viktigste inntektskilder, sier Mari Ann Morken, daglig 

leder i Buskerud Røde Kors.– Disse midlene gir oss anled-ning til å prioritere økt fokus på utstyr og kompetanse innen rednings- og beredskapsarbei-det. I tillegg bidrar pengene til 

at vi blant annet kan ha gratis-aktiviteter som Barnas Røde Kors, Røde Kors førstehjelp og friluftsliv, leksehjelp og Ferie for alle, sier Morgen, som tak-ker alle som trykker på Røde 

Kors-knappen. 
Butikken i Buskerud som skaper mest penger til Pantelot-teriet er Kiwi Xl Ligosenteret. I løpet av 2018 bidro kundene her med pant for hele 300 029 

kroner. På annenplass ligger Kiwi Xl Strømsø Senter med 210 567 kroner.

Disse fikk pengeR
 ■ 1. Drammen Røde Kors  470 501 Kroner
 ■ 2. Ringerike og Hole Røde Kors 180 209 Kroner
 ■ 3. Lier Røde Kors 173 257
 ■ 4. Kongsberg Røde Kors  171 708
 ■ 5. Røyken Røde Kors 133 262 ■ 6. Nedre Eiker Røde Kors  132 374

 ■ 7. Modum Røde Kors 95 393 ■ 8. Øvre Eiker Røde Kors  83 857
 ■ 9. Gol og Hemsedal Røde Kors 42 770 Kroner
 ■ 10. Hurum Røde Kors 37 309 ■ 11. Flesberg Røde Kors 32 105 ■ 12. Geilo Røde Kors 28 383  ■ 13. Nesbyen Røde Kors  22 798

 ■ 14. Sigdal Røde Kors 21 181  ■ 15. Ål Røde Kors 20 061
 ■ 16. Krødsherad Røde Kors 16 966
 ■ 17. Nore og Uvdal Røde Kors 8410
 ■ 18. Hovet og Hol Røde Kors 6877
 ■ 19. Flå Røde Kors 6780 

Røde Kors i Røyken og Hurum:170 000 i flaskepant

foRnøyD: Røde Kors-leder i Buskerud, Mari Ann Morken er fornøyd med inntektene fra Pantelotteriet.
 

foto: JAn kåRe ness

Koble av uten å miste nettet

Kampanjemed gratis standard installasjon for nyeViasat Internett kunder i begrensede områder som ønsker å bestille i kampanjeperioden. Minimum12måneders avtaleperiode. Utstyrsleie 49 kr permåned. Kampanjepris 299 kr permåned for de tre førstemånedene. Prisen etter de tre førstemånedene er 399 kr permåned.Total pris 12måneder 5088 kr. Hastighet på abonnement kan variere. Tjenesten er ikke tilgjengelig

i alle områder, sjekk tilgjengelighet. Tilbudet kan endres eller sies opp til enhver tid. Viasat Internett er en tjeneste levert av Breiband.no AS

Få raskt og
stabilt bredbånd

uansett hvor du bor.

Opp til

Fra

månedGratis installasjon av montør

399- per
Nå fra kun

299-
399kr/per måned etterde første 3 månedene

For mer informasjon ring oss på: 69676933 eller besøk www.viasat-internett.no/ROY
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Telen

nyheTer

Onsdag 16. januar 2019

Røde Kors i Telemark 

fikk inn hele 1,2 millio

ner kroner fra Pante

lotteriet i 2018. Det er 

rekordmye og viktig 

bidrag for Røde Kors 

både i Hjartdal, Not

odden og på Gvarv. 

Beate evensen
beate.evensen@telen.no

Når du panter dine flasker og 

bokser kan du velge å delta i 

pantelotteriet eller å få pante

lapp som vanlig. Stadig flere 

trykker på knappen med det 

røde krysset. Overskuddet fra 

Pantelotteriet går direkte til 

Røde Kors, hvorav halvparten 

fordeles mellom de lokale av

delingene – og nå er det klart 

hvordan fjorårets bidrag for

deles i Telemark. 

lokal aktivitet

Notodden Røde Kors får 62 198 

kroner, Hjartdal Røde Kors får 

4635 kroner, Gvarv Røde Kors 

får 8679 kroner og Telemark 

Røde Kors får 8662 kroner. Re

sten av listen finner du nederst 

i artikkelen. 
– Midlene som blir tildelt 

kommer godt med på flere om

råder i det lokale laget. Utstyr til 

hjelpekorpset kan oppgraderes 

og byttes ut og medlemmer kan 

kurses slik at vi øker kompetan

sen innad. Samtidig så bidrar 

midlene til fornying av nødven

dig utstyr på huset vårt, fortell

er Kari Slettetveit, leder av Not

odden Røde Kors.

– Gode bidrag

– Inntektene våre lokalforenin

ger får fra Pantelotteriet bidrar 

til å skape og opprettholde fri

villig aktivitet i vårt nærmiljø, 

sier Stine Brekka Skoland, dag

lig leder i Telemark Røde Kors. 

Midlene fra lotteriet gir blant 

annet barn og unge i Telemark 

mulighet til å delta på et fritids

tilbud uten medlemsavgifter 

eller andre kostnader.– De gir 

også eldre og ensomme et lys

glimt i hverdagen gjennom fas

te møter med våre besøksven

ner. Mennesker som har fått 

Norge som et nytt hjemland får 

hjelp til å bli en del av samfunn

et, og pengene gir hjelpekorps

et mulighet til å fortsette å red

de liv, sier Røde Korslederen i 

fylket.

Glade givere

Det varierer veldig hvor kunde

ne velger å gi panten sin til pan

telotteriet og Røde Kors. Butik

ken i Telemark som skaper 

mest penger til Pantelotteriet er 

Meny Myren. I løpet av 2018 bi

dro kundene her med pant for 

hele 235 018 kroner. På andre

plass ligger Meny Flåtten med 

211 304 kroner. Deretter kom

mer Spar Kjørbekk med 203 818 

kroner.
Den butikken i Telemark 

hvor størst andel av panten ble 

brukt i Pantelotteriet er Meny 

Brotorvet. Her ble nære en 

tredjedel av alle tomflasker og 

bokser brukt som innsats i lot

teriet. Kundene der er altså 

mest opptatt av å bidra til hjel

pearbeidet. I 2018 ble 14 perso

ner pantemillionær. Siden 2008 

har totalt 67 personer vunnet 

toppgevinsten. Sju av disse er 

fra Telemark.

Dette får lokallagene i Tele-

mark for 2018:

1. Porsgrunn Røde Kors 

305 023 kroner.

2. Skien Røde Kors 

281 302 kroner.

3. Gjerpen Røde Kors 

128 469 kroner.

4. Bamble Røde Kors 

128 163 kroner.

5. Kragerø Røde Kors 

88 231 kroner.

6. Notodden Røde Kors 

62 198 kroner.

7. Bø Røde Kors 50 582 kroner

8. Rjukan og Tinn Røde Kors

49 286 kroner.

9. Nome Røde Kors 39 617 

kroner.
10. Seljord Røde Kors 30 682 

kroner.

11. Vinje og Haukeli Røde Kors 

25 145 kroner.

12. Siljan Røde Kors 16 621 

kroner.
13. Drangedal Røde Kors 9453 

kroner.
14. Gvarv Røde Kors 8679 

kroner.
15. Telemark Røde Kors 8662 

kroner.
16. Fyresdal Røde Kors 6632 

kroner.
17. Nissedal Røde Kors 6585 

kroner.
18. Hjartdal Røde Kors 4635 

kroner.
19. Tokke Røde Kors 2079 

kroner.

Så mye fikk røde Kors 

lokalt av panten din
SKAPer AKTIVITeT: Dine tomflasker skaper aktivitet gjennom de lokale Røde Kors-foreningene. 

 FoTo: KATrIne lunKe

GlAD: Leder i Telemark Røde 

Kors, Stine Brekka Skoland, vet 

hvor viktig pengene er.  

 
FoTo: røDe KorS

TIl eT GoDT ForMÅl: Stadig flere velger å trykke på knappen 

med det røde korset og dermed gi penger til Røde Kors sitt arbeid. 

 

FoTo: KATrIne lunKe
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Røde Kors i Finnmark 
fikk i fjor inn 
129.000 kroner fra 
Pantelotteriet, noe 
som er rekord.

TORBJØRN ITTELIN

Rekordbeløpet var en økning på 

hele 26 prosent siden 2017. 
– Dette er utrolig viktige mid-

ler for oss, sier daglig leder i 

Finnmark Røde Kors, Randi 

Vaage.

47 millioner
Totalt fikk Røde Kors 47 millioner 

kroner fra Pantelotteriet i 2018, 

en økning på ti millioner kro-

ner fra 2017. Halvparten av dis-

se midlene gikk til de lokale Røde 

Kors-avdelingene.
– Midlene Røde Kors får fra 

Pantelotteriet gjør oss i stand til 

hjelpe flere, på en bedre måte, 

sier Vaage, som takker alle som 

trykker på Røde Kors-knappen.

Inntektene fra Pantelotteriet 

går til ulike Røde Kors-aktiviteter 

i Finnmark.

Opplæring
En stor del av pengene som 

kommer inn er rettet mot opplæ-

ring og skolering.
– For å opprettholde og utvikle 

aktiviteter, både på oppvekst-

feltet og for eldre, er det behov 

for opplæring. Ikke minst gjelder 

dette for hjelpekorpsaktivitete-

ne. Røde Kors er en beredskaps-

organisasjon som har fokus på 

å være til stede før, under og et-

ter at noe skjer. Vi har derfor stort 

fokus på opplæring og skolering 

i alle våre aktiviteter, sier Røde 

Kors-lederen.

Rema 1000 på topp
Butikken i Finnmark som skaper 

mest penger til Pantelotteriet er 

Rema 1000 Honningsvåg. I lø-

pet av 2018 bidro kundene her 

med pant for hele 59.453 kroner. 

På andreplass ligger Rema 1000 

Veisletta i Vadsø med 54.607 kro-

ner, mens Rema Hesseng kom-

mer som nummer tre med 51.319 

kroner.
Den butikken i Finnmark hvor 

størst andel av panten ble brukt 

i Pantelotteriet er Spar Lakselv. 

Her ble 8,7 prosent av alle tom-

flasker og bokser brukt som inn-

sats i lotteriet.

I 2018 ble 14 personer pante-

millionær. Siden 2008 har totalt 

67 personer vunnet toppgevin-

sten.

torbjorn@sagat.no

NYTT
Kárášjohka

Karasjok
Kaarasjoki

Porsanger-rådmannen 
vil flytte Fri villig-
sentralen inn i det nye 
Røde Kors-bygget når 
det står klart.

MARIUS THORSEN

– Vi er i dialog med Røde Kors, 

og utfra det konseptet de ser for 

seg er vi enige om et videre sam-

arbeid, opplyser rådmann Bente 

Larssen til Ságat.
Ifølge henne består prosessen 

videre i å få på plass en inten-

sjonsavtale mellom kommunen 

og Røde Kors. Kommunen ser 

i første rekke for seg at de kan 

plassere Frivilligsentralen inn i det 

nye bygget.
– Vi er i prosess med inten-

sjonsavtalen og innholdet. Den 

skal politisk behandles, og jeg 

antar vi er klare med den innen 

utgangen av 1. kvartal, opplyser 

rådmannen.
I dag holder Frivilligsentralen 

til på Torgsenteret i Lakselv. 

Daglig leder Victor Gamst be-

krefter at han er kjent med plane-

ne om at de kan være på flyttefot 

når det nye bygget en gang står 

klart.
– Vi har det greit her, men jeg 

ser likevel bare positive aspekter 

ved å flytte inn i et helt nytt bygg, 

mener Gamst, som sier de i dag 

har kafédager og låner ut lokaler 

til flyktningtjenesten, eldrerådet 

og Kafé Ro i Lakselv.
Sistnevnte låner lokaler i en 

overgangsperiode, mens de selv 

pusser opp sine egne lokaler.
Gamst mener sentralen kan 

utvide sitt tilbud ytterligere om 

de ender opp i det Røde Kors-

bygget, som er planlagt reist i 

Kirkeveien i Lakselv, der det for-

rige bygget sto før det brant ned 

i fjor.
– Tanken er egentlig at vi og-

så skal ha en «utstyrspool» her, 

der folk kan låne forskjellig ut-

styr som ski, kanoer og så vide-

re. Ting som gjerne koster litt, og 

som kanskje ikke alle har, fortel-

ler han.
Problemet i dag er imidler-

tid at de ikke har plass til ut-

styrs-poolen de ønsker seg.
– Men det vil vi få om vi flytter 

opp i det nye bygget. Der vil det 

være god plass til en utlånssta-

sjon nede i kjelleren. Så det tror 

jeg kan bli veldig bra, sier han.

Det er så langt uvisst når byg-

gingen av nybygget starter.

marius@sagat.no

Vil ha Frivilligsentralen 
inn i Røde Kors-bygget

HAR PLANEN KLAR:
Porsanger-rådmann Bente Larssen har planen for frivilligsentralen klar. Her sammen med sentralens daglige 

leder Victor Gamst.   (Arkivfoto)

PENGER I KASSA:
Daglig leder i Finnmark Røde Kors, Randi Vaage, takker alle som 

trykker på Røde Kors-knappen. 
(Foto: Røde Kors)

Panterekord hos Røde Kors

Samiske 
bygninger

Sametinget har i mange år 

hatt et omfattende arbeid 

med å registrere gamle sa-

miske bygninger. I prosjekt-

beskrivelsen fra 2011 ble 

det fastslått at Det samis-

ke bygningsvernet har sto-

re problemer med at de sa-

miske bygningene ikke er 

registrert. Gjennom prosjek-

tet var målet å få registrert 

flest mulig samiske bygnin-

ger som er automatisk fre-

det i hele Norge, dette gjel-

der bygninger som er eldre 

enn 100 år. 
Iblant kommer det inn 

tips om bygninger som kan 

falle inn under kulturminne-

lovens aldersgrense, da blir 

det gjort undersøkelser for 

å bekrefte eller avkrefte det-

te. Det gjelder gjerne byg-

ninger som stabbur, høy-

skjåer og hus. 
I Karasjok har blant annet 

John Sverre Hansen, Dan 

Vidar Rasmus,  Karen Ma-

rit Paulsen og Klemet Atle 

Skoglund vært i dialog med 

Sametinget om befaring av 

slike bygninger. Samtlige av 

bygningene falt utenfor kul-

turminnelovens aldersgren-

se, står det i brevene fra 

Sametinget. 

Ny-
registrering
Karasjok Pizza Restaurant 

AS er nylig registrert i Fore-

taksregisteret. Daglig le-

der ved restauranten er Bo-

tros Nedal Abo Hamdah fra 

Laks elv. 

Gjeterhytte
Klemet Amund Eira har 

søkt om godkjenning av 

gjeterhytte tilknyttet vin-

terbeite i Karasjok, hvilket 

fremkommer i et brev fra 

Finnmarkseiendommen. Der 

skriver de blant annet at de 

ikke har noen bemerkninger 

til gjeldende søknad. 

Avlsag
Sara Husky AS har søkt om 

etableringstilskudd fra Sa-

metinget, men fikk avslag. I 

Brønnøysundregistrene står 

det oppført at selskapets 

formål er opplevelsesturis-

me og salg av hundeutstyr. 
I avslagsbrevet står 

det at søker ønsker å la-

ge pakker som skal testes 

ut, men  at dette ikke gjen-

speiles i kostnadene. I kost-

nadsoversikten søkes det 

om midler til nettside, logo, 

kurs, nettverksbygging, råd-

givning, klær til kunder, fry-

serom, reiser og markeds-

føring. Selskapet ble stiftet 

19. februar 2018.
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SEA KING: 330 skva-
dronen på Rygge
hadde øving med LAR
i Hemsedal laurdag.
Dei fekk henta ut ein
uheldig skikøyrar i
området over Hulbak
fredag ettermiddag.

–Det er NÅ det lønner seg å få solskjermingen på plass!

PÅENMENGDE PRODUKTER!
-30%

2801 -100328.01. 10.03.

GLEMTHETEBØLGEN I FJOR?
MARKISER – SCREENS - INTERIØRGARDINER – GARASJEPORTER

KNUTWANGEN
Din lokale salgskonsulent

Gratis befaring: 911 50 200
Direktenr: 908 81 770

Når det først skulle vera så
ille, var han likevel heldig,
skikøyraren som skadde
seg under offpistekøyring
i Hemsedal laurdag.

LINE SANDVIK
ls@hallingdolen.no

I skogområda ovanfor Hulbak
i Hemsedal var ein skikøyrar
uheldig og skada kneet laur-
dag ettermiddag. Varselet gjekk
ut og hjelpekorset til Røde Kors
førebudde seg på å hente ut den
skadde med hjelp av skuter og
folk med randonee-utstyr. Til

alt hell var redningshelikopte-
ret til 330 skvadronen på Rygge
i området. Dei hadde nemleg
øvingmedLangfjella Alpine red-
ningsgruppe i ein foss like ved. I
løpet av svært kort tid hadde dei
løfta ut skikøyraren og fått frakta
vedkommande ned til bygda.

Skikøyrar floge ut med Sea King

Røde Kors i Buskerud
fekk inn heile 1,7 milli-
onar kroner frå Pante-
lotteriet i 2018. Gol og
Hemsedal fekk mest i
Hallingdal.

CECILIE SKOGHEIM
cs@hallingdolen.no

– Dette er utruleg viktige
midlar for oss, seier Ove
Engene, leiar for hjelpekorp-
set i Gol og Hemsedal.

Store summar
Gol og Hemsedal Røde Kors
fekk inn 43.000 kroner frå
Pantelotteriet i 2018.
Det er ein auke på heile 23
prosent frå 2017. Hallingdal
og Nore Uvdal fekk til saman
inn 136.000 kroner. Veksten
totalt i Buskerud var på heile
27 prosent.

Livsviktig bidrag
Ove Engene set stor pris på
inntektene som kjem inn via
panteautomatane.
– Å ha ein høg beredskap

gjennom året kostar ein heil
del pengar. Midlane frå Pan-
telotteriet er utruleg verdiful-
le for oss, og gjer at me kan

drive livsviktig og humani-
tært arbeid. Blant anna er
nye og driftssikre snøskuterar
viktig for beredskapen i vårt
område, seier Ove Engene.
I dag har hjelpekorpset 19
godkjende frivillige. Fleire er
under utdanning.
– Vårt område mange-

doblar i periodar folketalet
kvart år når ein regnar inn
turistane. Hjelpekorpset kla-
rar å rykke ut på under ein

halvtime, men dei fleste tek
heldigvis omsyn til vêr og
forhold før dei går ut på tur,
seier Engene.
Gol og Hemsedal Røde Kors
har også tilgjengeleg flaske-
konteinarar rundt omkring
i begge kommunane, og er
også svært glade for at folk
nyttar desse. – I tillegg håpar
me at mange kan trykke litt
ekstra på Røde Kors-knap-
pane på panteautomaten
og støtte arbeidet vårt, seier
hjelpekorps-leiaren.

God lokal innsats
Kjøpmann Elisabeth Skåne
hos REMA 1000 Gol har hatt
Pantelotteriet på sine auto-
matar i mange år. Ho synest
det er bra at det finst enkle
måtar å støtte Røde Kors på.
– Det verkar som at kun-

dane våre likar lotteriet. Det
er ofte mange som vil bidra.
Dette er ein enkel måte å
gjera det på, seier Skåne. Ho
set stor pris på jobben som
lokallaget gjer.
– Eg synest Røde Kors gjer

ein veldig god innsats i lokal-
miljøet her og er imponert
over all frivillige arbeidet
som blir lagt ned, seier ho.

Det løner seg å pante
n Panteautomatar nyttige for Røde Kors n Gir høge summar til lokallaga

EI SANNGLEDE: NK-operativ/leiar Arne Inge Øyum i Gol Røde Kors og kjøpmann ElisabethSkåne hjå REMA 1000 Gol gler seg over auka inntekter frå Pantelotteriet. (FOTO: RØDE KORS)

KOSTAR: Aksjonar i regi av Røde Kors hjelpekorps krev både moderne utstyr og omfattande opplæring. Biletet er frå ein leiteaksjon i regi av Gol og Hemsedal Røde Kors hjelpekorps. (Foto: Arkiv)

Dette fekk lokallaga
gjennompante-
lotteriet i 2018
n Gol og Hemsedal
Røde Kors: 42.770
kroner
n Geilo Røde Kors:
28.383 kroner
n Nesbyen Røde Kors:
22.798 kroner
n Ål Røde Kors:
20.061 kroner
n Nore og Uvdal Røde
Kors: 8410 kroner
n Hovet og Hol Røde
Kors: 6877 kroner
n Flå Røde Kors:
6780 kroner

FAKTA



On national average, 10 percent of the deposit refunds are 
donated to the Recycling Lottery, whereas an eye-watering 45 
percent of refunds are donated at the Joker Utsira supermarket. 
In other words, the refund on almost half of all beverage contain-
ers returned are donated.

Keen employee
“We’ve had an excellent relationship with our local branch of 
the Red Cross for many years, and they do vital work in our 
community,” says Klovning. “When we now have the Recycling 
Lottery option, we wanted it to make a difference for the Red 
Cross. As the saying goes, nothing comes from nothing, so we 
have publicised the lottery heavily, including on Facebook. We 
also have a member of staff who is really keen when it comes to 
the refundable deposit scheme.”

The staff member in question is 15-year-old Frikk. He works at 
the Joker Utsira supermarket every Thursday and is passionate 
about people returning empty bottles and cans. He even 
collects them from people’s houses and presses the Red Cross 
button for them and returns their winnings and deposit refunds.

Thanks for playing
Klovning thinks that although the one million jackpot is one of the 
reasons so many customers play the lottery in his supermarket, 

donating to the Red Cross is actually what matters most.
“A lot of people choose to give away their deposit refund to 

support the Red Cross. Our area is famed for its generosity, 
and normally donates the largest amount whenever there’s a 
televised fundraising event,” says the supermarket manager, 
who also usually presses the Red Cross button when he 
returns his empties. 

“We’d only had the machine a few days when someone 
won kr 1,000. That was brilliant. Add together the chance of 
scoring the jackpot, helping the environment and supporting 
the Red Cross, and you have a winning combination,” he adds.

For Per Olav Stange from the Red Cross’s Karmøy branch, 
the supermarket manager’s efforts are extremely important.

“The funds we receive through the Recycling Lottery, 
enables our search and rescue team to provide much needed 
assistance, it helps us make people feel less lonely, and also 
aids our youth organisation in providing social activities for 
youngsters. So, we are very grateful for the work that the 
Joker Utsira supermarket is doing, and the generosity of all its 
customers,” says Stange. 

Straight to the top
In September 2019, the supermarket franchise Joker Utsira had a brand new 

reverse vending machine installed, and was able to offer the Recycling Lottery for 
the first time. In just a few months, the store went straight to the top in terms of the 

proportion of refunded deposits being donated. “We have a very good collaboration 
with the Red Cross,” says supermarket manager Kjetil Klovning.

 The funds we receive through the Recycling Lottery, 
enables our search and rescue team to provide much 
needed assistance, it helps us make people feel less lonely, 
and also aids our youth organisation in providing social 
activities for youngsters. 

Per Olav Stange  
Karmøy Røde Kors

“
THE RECYCLING LOTTERY  -  ANNUAL REPORT 2019

12 



Top 3 stores: 
Lottery share

Top 3 stores: 
Turnover

Top 3 counties: 
Lottery share

45,43% 
Joker Utsira

 
39,33%

Nærbutikken Fageråsen 

Handel 

26,90%
Meny Brotorvet

13,42% 
Oslo

 
12,22%

Akershus 

 
11,80% 

Telemark 

Kr 523,470
Meny CC Vest

 
Kr 464,251

REMA 1000 

Torshov

 
Kr 419,816
Meny Ringnes Park
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Social media: Facebook is used actively throughout the year, and the number of followers rose from 17,100 to 17,900 in 2019. 
The best media stories from around the web are posted and sponsored here. The most widely circulated post reached over 
370,000 people. The most popular post received 2,000 likes. Efforts are also actively being made to get the supermarkets and 
local Red Cross branches to share news stories about winners and record beating figures. The lottery also runs its own marketing 
initiatives, such as the Easter campaign.

Marketing boosts 
revenues

Marketing and communication campaigns regarding the Recycling Lottery 
boost revenue and also the conversion rate. Research shows that the two 

most important messages communicated, are portraying the importance of 
the funds to the Norwegian Red Cross, and the fact that people actually do 

win the one million jackpot.
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Du & dine
Tips oss! Ring, send sms eller e-post om store eller små hendelser
i nærmiljøet, enten det er på skolen, i barnehagen, på arbeidsplassen eller i
nabolaget ditt. La lokalavisa være ditt viktigste talerør. Ring 72 48 75 00, 
send sms merket ST TIPS til 2399 eller e-post til redaksjon@avisa-st.no. 
Du kan også ta direkte kontakt med en av våre journalister. Gratulasjoner og
hilsninger bestiller du på folk.avisa-st.no.

5 ÅR
Frida Vatn Sandø
Hurra for den herlige,
morsomme, snille, kloke
jenta vår som fyller 5 år
den 20. januar.
Vi gleder oss til å feire
dagen med deg!
Stor klem fra Fredrik,
mamma og pappa.

Gratulerer

5 ÅR
Live Drugli Skjølset
Gratulerer så mye med
dagen kjære Live! Håper
du får en fin bursdag! Vi
er kjempeglad i deg.
Bursdagsklem fra Eskil,
Erlend, mamma og
pappa.

13 ÅR
Laura Kristiansdotter
Storli
Gratulerer masse med
13-årsdagen
19. januar.
Vi e så gla i dæ!
Hilsen fra oldemor
Dagrun, mormor og
morfar.

TRØNDELAG
– Det er helt fantastisk,

sier Marita Hoel Fossen,
daglig leder i Sør-Trønde-
lag Røde Kors og Nord-
Trøndelag Røde Kors om
den store økningen.

Hun uttrykker stor tak-
knemlighet til alle som har
trykket på Røde Kors-
knappen på panteautoma-
tene i fylket.

– Pengene vi får fra Pan-
telotteriet er noe så sjel-
dent som frie midler. Lo-
kalforeningene kan bruke
pengene der behovet er
størst i kommunene. Økn-
ingen på hele 28 prosent gir
oss mulighet til å styrke vår
innsats for å bekjempe hu-
manitær nød i Norge. Nå
kan vi hjelpe enda flere
mennesker, sier Hoel Fos-
sen.

Totalt fikk Røde Kors 47
millioner kroner fra Pante-
lotteriet i 2018, en økning
på ti millioner kroner siden
2017. Halvparten av disse
midlene gikk til de lokale
Røde Kors-avdelingene.

– Pengene lokalforenin-
gene får fra Pantelotteriet
kan brukes der behovet er
størst, som for eksempel å
styrke tilbudet om besøks-
venner til ensomme eldre,
tilby flere møteplasser for

barn og unge, eller å sørge
for at de frivillige i hjelpe-
korpset har utdanning og
redningsutstyr til å berge
liv og helse, sier Hoel Fos-
sen.

Hun minner om at Pan-
telotteriet er en vinn-vinn-
situasjon, selv om du ikke
vinner noen av pengepre-
miene.

– Å spille på Pantelotte-
riet med tomflaskene dine
som innsats gagner både

miljøet og lokalsamfunnet.
Jeg håper virkelig at trøn-
derne ser hvor viktig den
frivillige innsatsen er lo-
kalt, og hvor mye det betyr
for oss at de velger å be-
nytte seg av Pantelotteriet
når de panter, sier Hoel
Fossen.

REMA1000 på topp
I Trøndelag er det to Rema
1000-butikker som får inn
mest penger til Pantelotte-

riet. Begge disse butikkene
ligger i Trondheim. 

– Samfunnsansvar er et
grunnleggende element i
vår forretningsidé, så det
er kjempefint å se at våre
kunder støtter sitt lokal-
samfunn gjennom Pante-
lotteriet, forteller Vidar
Andersen, regionsdirektør
i Rema 1000 Midt-Norge.

Andersen er glad for at
Rema 1000 har fått være
med på utviklingen av Pan-
telotteriet, og sier at bu-
tikkjedenes kunder er iv-
rige pantere.

– Det enkle er ofte det be-
ste, og Pantelotteriet er en
enkel og genial måte å vise
samfunnsansvar på, sier
han.

Regionsdirektøren var
selv frivillig i Hemne Røde
Kors Hjelpekorps i flere år,
og er fortsatt medlem. Han
har bidratt til å redde liv,
mye takket være den op-
plæringen han fikk i Røde
Kors.

– Det frivillige rednings-
vesenet blir viktigere fre-
mover, med økt fjelltu-
risme og mer ekstremvær.
Det å ha organisasjoner
som bidrar til å redusere
ensomhet er også viktig,
for møter mellom men-
nesker kan ikke erstattes
av sosiale medier, sier An-
dersen.

Siden 2008 har totalt 67

personer vunnet toppge-
vinsten, og i løpet av 2018
ble 14 personer pantemil-
lionærer. I september ble
en 25-årig sykepleier pan-
temillionær på Kiwi på Val-
entinlyst i Trondheim.

Penger til lokallagene
Så mye fikk lokallagene i

ST-land fra Pantelotteriet i
2018:
G Orkdal Røde Kors: 27331
kroner. 
GHemne Røde Kors: 12165
kroner. 
GRennebu Røde Kors: 1744
kroner. 
GMeldal Røde Kors: 1164
kroner.

Panterekord i Trøndelag
Røde Kors i
Trøndelag fikk inn
hele 1,3 millioner fra
Pantelotteriet i
2018. Det er en
økning på 28
prosent siden i fjor.

Vi pante som aldri før. Det gir penger i kassen for Røde Kors, også lokallagene. 

Marita Hoel Fossen, daglig leder i Nord-Trøndelag
Røde Kors, Sør-Trøndelag Røde Kors og Trondheim
Røde Kors, minner om at Pantelotteriet er en vinn-
vinn-situasjon, selv om du ikke vinner noen av pen-
gepremiene.Foto: Marius Tvinnereim / Røde Kors

Det betyr penger i kassen til Røde Kors

THE RECYCLING LOTTERY  -  ANNUAL REPORT 2019

14 

Editorial coverage: An important part of 
the marketing mix is editorial coverage. 
We are working systematically to achieve 
good results. In 2019, there were 280 
positive articles and broadcast media 
items about the lottery in the Norwegian 
media. The vast majority of these articles 
cover both the important funds the Red 
Cross receives, and the jackpot winners’ 
own stories.



800
Number of new followers 

on Facebook

280
Number of positive 

press cuttings

370,000
Most people reached with 

a Facebook post

2,000
Most comments on 

a Facebook post

Website: At pantelotteriet.no, people can find detailed information about the 
Recycling Lottery, including the jackpot winners’ own stories and how the funds 
are used.

TV, VOD and Youtube: Throughout the year, the Recycling Lottery has broadcast 
video ads featuring Stig from the Norwegian Red Cross. The ads communicate 
that one bottle could be worth one million. Also, the lottery has made use of short, 
effective on-screen sponsorship credits before and after television shows.

Partnerships: The Recycling Lottery is constantly working to increase cooperation 
between local Red Cross branches and the supermarket chains. The aim is to 
generate greater awareness of both the lottery, the local Red Cross branches’ 
activities, the general public’s generosity and the supermarkets’ contribution. 
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4 views on the  
Recycling Lottery

Peder 

I play the Recycling Lottery because I have a chance of 
winning. And even if I don’t, the money goes to a good 
cause. It’s a nice way of donating to someone who 
needs it. I press the Red Cross button quite often, and I 
have actually won a few times, kr 100 or so.

Rehanin
I play the Recycling Lottery now and again. Returning 
empty bottles and cans is good for the environment, 
and the money goes to a good cause. I think the work 
the Red Cross does is very good. They help the poor, 
and children who can’t afford to go to school. I think 
that’s fantastic! 

Anja
I sometimes press the Red Cross button if my deposit 
is small. I’ve never won anything, but I think it’s nice that 
the money goes to a good cause. Today I’m returning 
the empties for work, so I won’t play in case someone 
needs the money for something else.

My
I always press the Recycling Lottery button. It gives 
meaning to my life, and it’s great that the lottery donates 
money to the Red Cross. I’ve won a few times, but never 
more than kr 100.
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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 kr 50, 100, 
1,000 or 1m. 

Every entry in The Recycling Lottery costs 50 øre (kr 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 2,448 reverse 
vending machines throughout Norway.

Prizes of kr 50, 100 and 1,000 can be claimed at the checkout. 
If you win more than kr 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 kr 300m. 

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. 

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.

Driftssikker teknologi 
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.
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Norsk Pantelotteri AS 
Office address: Stenersgata 2, Oslo 

Postal address: Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo
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