
 

HVORDAN SELGE LODD I KORANA-TIDER?  

PAKKE OM LOKAL MARKEDSFØRING FOR LOKAL- OG FYLKESLAG  

Koronasitasjonen har fjernet mange av utsalgsstedene for lokal- og fylkeslag.  

Alle arrangementer er foreløpig avlyst ut august, og det gjelder også stand. Målet med denne 

pakken er å tenke nytt og finne andre salgskanaler for lokal- og fylkeslag som kan erstatte 

standen i nærmiljøet. Her gir vi dere verktøy til å hjelpe dere med lokal markedsføring i 

digitale kanaler og til lokale firmaer.  

Har dere gode råd og tips? Send dem til camilla.karstensen@diabetes.no, så deler vi tipsene 

videre. 

Fire fakta om diabeteslotteriet 

Lotteriet er en god anledning til å både synliggjøre – og tjene mer penger til lokallaget.  

1. Hvert lodd koster 25 kroner.  
2. Fylkes- og lokallag får 50% provisjon av loddsalget, og betaler 12,50 kroner pr lodd.  
3. Hver 10. loddbok gratis.  
4. Salgstiden er fram til 31. desember 2020. 

 
Reisegavekort  

Vi har fått noen spørsmål om hovedpremien som er reisegavekort, siden man for tiden 

anbefales å reise så lite som mulig. Her er vårt svar: Reisegavekortet er gyldig i to år, og kan 

brukes når koronaepidemien er over. Gavekortet blir først utstedt når noen vinner det, og det 

kan også brukes i Norge.   

HVORDAN NÅ ANDRE ENN MEDLEMMER?  

Nå i første halvår av 2020 har ordinære medlemmer (som ikke har reservert seg), allerede 

fått tilsendt lodd fra det nasjonale leddet. Hvordan skal vi nå ikke-medlemmene som vi når på 

stand eller på annen måte? Vi foreslår å bruke Facebook, ta med loddboka på jobben og 

sende e-post til lokale firmaer, og gir dere også tekstforslag som kan brukes hvis dere vil. 

Levering og pakking 

1) Bruk hansker og håndsprit ved pakking av loddene, og følg rådene fra Folkehelseinstituttet 

med hensyn til hoste- og håndhygiene.  

2) Ikke bruk kontanter, men la kjøper betale til lokal- eller fylkeslaget på Vipps eller på konto. 

3) Samle opp bestillingene og lever loddene selv foran døra eller i postkassa. Om det er 

mest praktisk å gå, sykle eller kjøre bil avgjøres av lokale forhold.  

FACEBOOK 

1) Facebook-grupper i nærmiljøet:  

Husk å kontakte administratoren for å spørre om lov før du poster på gruppa på vegne av 

lokal- eller fylkeslaget.  

 

Forslag til tekst:  

På grunn av korona kan ikke Diabetesforbundet (sett inn navnet på lokal/fylkeslag) selge 

lodd på stand slik som vi pleier. Vi håper dere ønsker å kjøpe lodd av oss i år selv om vi ikke 

møtes på stand. Takket være inntektene fra Diabeteslotteriet kan vi tilby møteplasser og gi 

informasjon om diabetes til alle i (sett inn navn på sted). Ett lodd koster 25 kroner, og en 

loddbok med 10 lodd koster 250 kroner. Det er over 7000 premier, og vi håper at flere i  
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(sett inn navn på sted) vinner de flotte hovedpremiene       Ta kontakt med oss på (sett inn e-

postadresse) hvis du ønsker å kjøpe lodd, og du får loddene levert hjem til deg. Tusen takk 

for støtten!  NB! Loddene pakkes under strenge hygienerutiner, og betalingen skjer på Vipps. 

2) Den personlige Facebook-siden til de tillitsvalgte i styret 

I stedet for å bruke Facebook-siden til lokal- og fylkeslag, kan dere bruke deres personlige 

Facebook-side for å nå flere enn medlemmer. Teksten over kan brukes her også, eller du 

kan gjøre den mer personlig.  

 

Under følger tre forslag. Bruk det som passer best for deg.  

Forslag 1: 

Dere som kjenner meg vet, har jeg hatt diabetes (sett inn diabetestype) i over (sett inn antall 

år) år. Fordi Diabetesforbundet jobber for å gjøre hverdagen bedre for alle med diabetes, har 

jeg engasjert meg i lokallaget/fylkeslaget (bruk det som passer). Inntektene fra 

Diabeteslotteriet gjør at vi i (sett inn navn på laget) kan gi lokale tilbud til personer med 

diabetes. Vanligvis pleier jeg å stå på stand, men korona gjør at jeg denne gangen må prøve 

loddsalg på Facebook       Ett lodd koster 25 kroner, og en loddbok med 10 lodd koster 250 

kroner. Det er over 7000 premier, så her er vinnersjansene mange. Si ifra til meg hvis til meg 

hvis du ønsker å kjøpe lodd. Jeg leverer hjem til deg (selvfølgelig på en forsvarlig måte), og 

betalingen skjer til lokallaget/ fylkeslaget (bruk det som passer) på Vipps.  

PS! Jeg kan også skrape loddene for deg på Facetime hvis du ønsker det       (Stryk hvis det 

ikke passer) 

Kommentar: Nevn gjerne eksempler på lokalt diabetesarbeid og lokale steder dere pleier å 

ha stand.  

Forslag 2 (barn): 

Nå har datteren/sønnen vår (bruk det som passer) hatt diabetes i over (sett inn antall år.) år. 

Å få diabetes i familien er en stor omstilling, og Diabetesforbundet har betydd mye for oss. 

Det er også grunnen til at jeg har engasjert meg i lokallaget/fylkeslaget (bruk det som 

passer). Vanligvis pleier jeg å stå på stand sammen med lokallaget/fylkeslaget (bruk det som 

passer), men korona gjør at jeg denne gangen må prøve loddsalg på Facebook       

Inntektene fra Diabeteslotteriet gjør at vi kan gi gode tilbud og aktiviteter til barn og voksne 

her i (sett inn sted). Ett lodd koster 25 kroner, og en loddbok (med 10 lodd) koster 250 

kroner. Det er over 7000 premier, så her er vinnersjansene mange. Håper du ønsker å kjøpe 

lodd. Jeg leverer hjem til deg (selvfølgelig på en forsvarlig måte), og betalingen skjer til 

lokallaget på Vipps.  

PS! Jeg kan også skrape loddene for deg på Facetime dersom du ønsker det       (Stryk hvis 

det ikke passer) 

Kommentar: Nevn gjerne eksempler på lokalt diabetesarbeid og lokale steder dere pleier å 

ha stand.  

Forslag 3 (bursdag): 

I morgen har jeg bursdag! Til bursdagen min ønsker jeg meg mest av alt et bidrag til 

Diabetesforbundet.  Ved å støtte Diabeteslotteriet, er du med på å støtte diabetesarbeidet 

her i (sett inn sted). Ett lodd koster 25 kroner, og en loddbok (med 10 lodd) 250 kroner. Det 

er over 7000 premier, så her er vinnersjansene mange. Jeg leverer hjem til deg (selvfølgelig 



 

på en forsvarlig måte), og betalingen skjer til lokallaget på Vipps. PS! Jeg kan også skrape 

loddene for deg på Facetime hvis du ønsker det       (Stryk hvis det ikke passer) 

Kommentar: Bruk et tidspunkt som passer for deg, og bruk gjerne emojier.  

TA MED LODDBOKA PÅ JOBBEN  

Mange jobber for tiden hjemmefra, men kollegaene kan fremdeles kjøpe lodd. Send dem en 

mail i stedet for å stikke innom pulten deres eller la loddboka ligge på pauserommet. For 

dem som har kaffepauser eller fredagspils på teams eller zoom, kan kanskje loddsalg og live 

skraping være en aktivitet, hvis det passer på din arbeidsplass      

Dersom du ikke har hjemmekontor, så bruk håndsprit og plasthansker når du gir fra deg 

loddene.  

Forslag til e-post:  

Kjære kollegaer! Som dere vet er jeg engasjert i Diabetesforbundet i xx (sett inn navn på 

lokal- og fylkeslag), fordi (oppgi grunn hvis det føles riktig ut for deg). Diabeteslotteriet gjør at 

lokallaget kan gi barn og voksne med diabetes gode tilbud og aktiviteter her i (sett inn sted). 

Vanligvis ville vi stått på stand, men på grunn av korona prøver jeg nå loddsalg på e-post. Ett 

lodd koster 25 kroner, og en loddbok (med 10 lodd) 250 kroner. Håper du lyst til å støtte 

diabetessaken. Det er over 7000 premier, så her er det mange vinnersjanser.  Betalingen 

skjer til lokallaget på Vipps, og lodd kan bestilles av meg ved å svare på denne e-posten     . 

Håper på mange bestilinger!  

SALG TIL FIRMAER OG BEDRIFTER I NÆRMILJØET  

Har lokallaget allerede kontakt og samarbeid med lokale firmaer? Send gjerne en e-post til 

dem og følg opp med telefonsamtale. Det er tøffe økonomiske tider for flere firmaer og 

bedrifter nå, så styr unna dem dere vet sliter. Her vet dere hva som passer best i deres 

nærmiljø. 

Forslag til e-post:  

Vil xx (sett inn navn på firma) støtte lokalt diabetesarbeid?  

Takket være inntektene fra Diabeteslotteriet kan Diabetesforbundet gi gode tilbud og 

aktiviteter til barn og voksne med diabetes her i (sett inn sted). På grunn av korona kan ikke 

Diabetesforbundet (navn på lokal/fylkeslag) selge lodd på stand slik som vi pleier, derfor 

henvender vi oss denne gangen til lokale firmaer på e-post. Alle firmaer som kjøper lodd blir 

takket på Facebook-siden vår. Diabeteslotteriet har over 7000 premier, så her er det mange 

vinnersjanser. Ser fram til å høre fra deg, og håper på positivt svar.  

Vennlig hilsen  

(sett inn navn og rolle i laget) 

Diabetesforbundet (sett inn navn på lokal- eller fylkeslag) 

Kommentar: Nevn gjerne eksempler på lokale aktiviteter og tilbud for medlemmene.  

 


