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Tombolalotter nr 194
Pris per 1000 st  NR 1-1000 170:-

 
Tryckkostnad tillkommer för specialtext såsom 
föreningsnamn. försäljningstid, numrering m.m
1 standardsats är 1000 lotter vid ojämn upplaga
tillkommer startkostnad.

FAIR PLAY tombolalotter typ 2 är säkert förseglade. 
Tombolalotterna är perforerade och mycket lättöppnade.
Numrerade lagerlotter f inns        följande serier: 1-500, 
1-1000, 1-1500, 1-2000, 1-3000, 1-4000, 1-5000, och 
1-10000.
Tombolalotterna är godkända av Lotteriinspektionen att 
användas i 16§, 17§, 19§ och 20§ lotterier med beteck-
ningen LN 045.

Fair Play nr 190
Pris per ring 1-100 36:- vid köp av hel kartong (100 st) 3.300:-
 1-200 66:- vid köp av hel kartong (50 st) 3.000:-
 1-300 95:- vid köp av hel kartong (50 st) 4.600:-

Matchen resultatlott nr 165
Pris per ring 1-100 50:- vid köp av hel kartong (100 st) 4.260:-

Matchlotterna är avsedda att användas till lotterier som anordnas där matchresul-
tatet framkommer, t.ex. fotbollsmatcher och ishockeymatcher. På matchringarna 
fi nns 100 lotter med resultat från 0-0 till 9-9. Den lottköpare som har lotten med 
matchens slutresultat vinner.
Matchlotterna tillverkas i tio pappersfärger och olika seriebeteckningar.

Praktiska och fusksäkra lottringar som garanterar rent spel - FAIR PLAY.
Lottringarna är förseglade med ett aluminiumsigill. Tråden bryts lätt av 
vid sigillet utan verktyg då dragningen skall ske.
Lottringar FAIR PLAY tillverkas i 10 olika färgvarianter och med 24 
olika seriebeteckningar, vilket ger 240 varianter.
Lottringarna kan tryckas med 12 raders specialtryck.

Tombolalotter

FOTBOLLSRINGEN
Fotbollsringen är en ny produkt som gör varje fotbollsmatch mer spännande.
Förstärk kassan till föreningen eller laget vid allt från knattematcher till Champions League.
Fotbollsringen är ett komplett lotteri där utfallet avgörs av resultatet i en förutbestämd fotbollsmatch,
vilket kan vara allt från en hemmamatch till Allsvenskan eller Champions League. Fotbollsringen kan därför användas som en 
intäktsgenererare året om och även när det egna laget har säsongsuppehåll. Ringen har 100 lotter per ring med halvtids- och
 slutresultat från 0-0 till 3-3. Detta ger exakt 100 olika kombinationer vilket innebär att det alltid blir en vinnare per ring, varken 
mer eller mindre. Den lottköpare som har lott med såväl rätt halvtidsresultat som slutresultat vinner. Om slutresultatet för det 
ena eller båda lagen överstiger 3 mål vinner lott med slutresultat 3-3 och korrekt halvtidsresultat. Om halvtidsresultatet för ett 
eller båda lagen överstiger 3 mål vinner lott med slutresultat 3-3 och halvtidsresultat 3-3.
Man avgör själv hur mycket lotterna ska kosta. Och man bestämmer även själv om vinsterna ska utgöras av kontanter eller 
varuvinster. Så Fotbollsringen är verkligen flexibel och lotteriet kan skräddarsys efter egna önskemål och förutsättningar. 
Så utnyttja möjligheterna till ett effektivt och uppskattat sätt att tjäna pengar till laget eller föreningen!
Fotbollsringen finns i fyra olika färgversioner där varje ring har ett unikt serienummer. Detta möjliggör att flera ringar kan 
säljas inför en och samma match. Det unika serienumret innebär också att man kan verifiera vilken ring en viss lott kommer från. 
Serienumret är tryckt på såväl på förpackningen, på lotten samt den kontrolldel som sitter kvar på ringen.

Pris 37,90:-/st, 3290:- /låda med 100 st



SKRAP GODIS är en attraktiv lott med endast 500 lotter per sats, 
vilket gör försäljningen enkel. I varje lottsats bipackas ett skyltställ 
som gör lotten utmärkt för försäljning i kiosker, på bensinmackar etc. 
Hela 54 vinster och med 1000:- som högsta vinst och vinster var 10:e 
lott gör SKRAP GODIS lättsåld.
Baksidan har plats för tilltryck av annonser m.m.
SKRAP GODIS har typbeteckning SG. Lotten är godkänd av lotteri-
inspektionen och har beteckningen LN 262.

Skrap Godis nr 092
Pris per sats 690:-

Ishockey nr 087 (LN202)
Pris per sats 640:-

Trisso nr 088 (LN017)
Pris per sats 475:-

Skraplotter

Obs!
Tilltryck av 
föreningstext 1-5 
satser 250:-
Följande 50:-/st

SUPER TRIO  levereras i satser om 1440 lot-
ter på 360 remsor om 4 lotter med perforering.

SuperTrio  nr 070
Pris per sats 520:-

Mini Bingo är ett spännande extraspel. Mini Bingo levereras i satser 
om 1000 brickor. Mini Bingo fi nns i grönt eller blått. Mini Bingo 
levereras om enskilda brickor eller i längder om 5 brickor. Mini Bingo 
är godkänd av Lotteriinspektionen med beteckningen LN BB 79.

MiniBingo nr 513, pris per sats 590:-, vid köp av 24 satser 570:-
Tilltryck av föreningsnamn mm per upplaga 550:-



Lucklotter

Komet-21 kvalitetslotten till det attraktiva priset. Lysande 
färger och snygg design gör denna lott mycket lättsåld. 
Lotterna levereras på remsa om 5 lotter med perforering 
mellan lotterna.
Komet-21 levereras i satser om 1000 lotter med en egen 
seriebeteckning. På lotten fi nns plats för tilltryck.
Komet-21 typ KB, KC, KD, KDL och KE är godkända 
av Lotteriinspektionen att användas i 16§, 17§ och 19§ 
lotterier.

Tilltryck av föreningstext m.m
Startavgift 200:- + 50:-/sats

Komet 21 KA nr 101
Komet 21 KC nr 103
Lottpris 1:-

Komet 21 KDL nr 104

Lottpris 2:-

Komet 21KE nr 105

Lottpris 2:-

Komet 21KD nr 107

Lottpris 2:-

Komet 21KF nr 100

Lottpris 5:-

Pris per sats för samtliga lotter:
per sats: 225:-, vid köp av 15 satser 210:-/st



Guld 21 nr 115 (LN107)
Pris per sats 225:-

Guldjakten nr 121 (LN248)
Pris per sats 262:-

Bandit 200 nr 40
Pris per sats 625:-

Matchresultat nr 161
Pris per sats 60:- 

Lucklotter

Bandit 200
BANDIT 200 har 50% 
vinstvärde (1.200:-). 
Lottpriset är 2:- I varje 
lottsats om 1200 lotter 
fi nns 96vinster förde-
lade på 4 dubbelvinster 
och 88 enkel vinster.
BANDIT 200 är god-
känd av Lotteriinspek-
tionen.

Matchresultat lotteri
MATCHRESULTAT LOTTERI 
innehåller100 lotter med resultat från 
0-0 till 3-3. Den lottköpare som har lott 
med både halvtids- och slutresultat rätt 
vinner.
MATCHRESULTAT LOTTERI typ P1 
är godkänd av Lotteriinspektionen att 
användas i 16§, 17§ och 19§ lotterier 
med LN-beteckningen 108.



Lucklotter

Jackpot nr 116
1020 st lotter. Lottpris 1:-,  pris 214:-/sats

3-Chanser nr 131 (LN110)
1500 st lotter Lottpris 2:-, pris 710:-/sats

21-lott Femman 
Pris 460:-/1000. 
Högsta vinst 500:-

21-lott Tian 
Pris 530:-/1000. 
Högsta vinst 1000:-
Vid Specialtryck tillkommer sättningskostnad
 



Bingomaterial

I varje kartong ligger 
dragningslistor för att göra 
det enkelt för arrangören att 
ordna aktiviteter.
Trimbingo kan även levere-
ras i längder om 5 lotter.
Trimbingo är godkända av 
Lotteriinspektionen och har 
beteckningen LN080.

Expressbingo kan spelas överallt. Full bricka ger högsta vinst och det är vinster ner till en rad, som ger en ny lott.
Expressbingo levereras i satser om 1008 lotter och alla brickor och dragningslistor är olika på alla lotter.
Expressbingo är godkänd av Lotteriinspektionen och har beteckningen LN068.

Trimbingo nr 533
Sats om 800 lotter, pris 550:-

Expressbingo nr 531a
Sats om 1008 lotter à 5:-, högsta vinst 500:- 
pris 1600:- , vid köp av minst 5 satser 1500:-

Expressbingo nr 531b
Sats om 1008 lotter à 10:-, högsta vinst 1000:- 
pris 1600:-, vid köp av minst 5 satser 1500:-



Bingomaterial

Våra priser inkluderar föreningstryck och moms. Nedan lämnar vi 
prisexempel på de mest sålda brickorna. Kontakta oss gärna för offert! 
Intyg till myndighet över levererade bingobrickor debiteras med 50:-.

S-bingokupong är en kupong med en tydlig bladmarkering i olika färg för varje blad. Varje blad 
om 6 brickor innehåller alla nr. 1-90. S-bingokuponger  tillverkas med 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 och 
14 blad. S-bingoblad med ett blad tillverkas också.

S-Bingokuponger per sats om 1000 st  vid köp av 10
Lösblad 400:-  350:-
6-blads 1595:-  1480:-
8-blads 1800:-  1675:-
10-blads 1900:-                            1700:-
12-blads 2000:-    

Engångsbrickor
6 brickor per ark med eller utan perforering mellan brickorna. 
Text och pris på varje bricka eller hela arket
Prisexempel:
500 ark (3000 brickor) 290:-/1000 brickor
1000 ark (6000 brickor) 285:-/1000 brickor
2000 ark (12000 brickor) 235:-/1000 brickor
17000 ark
1 sats är 500 ark = 3000 brickor

 (102000 brickor) 221:- /1000 brickor

Lotto 75
Spelet där man väljer sina lyckonummer. Spelaren kryssar 7 
nummer på sin LOTTOBONG och lämnar originalet till ar-
rangören och behåller kopian till spelet.

Tillstånd för spelet sökes hos Länsstyrelsen. LOTTO 75 
är godkänd av Lotteriinspektionen med beteckningen 
LNBB077.

Bongens spelinsats bestämmes av arrangören och tryckes 
på bongen. Vinstplanen göres upp efter antalet sålda bong-
ar. Vinst kan väljas att utgå på 4, 5, 6 och 7 rätt. Jackpot för 
LOTTO 75 bör väljas mellan 22-26 rop med hänsyn till 
antalet sålda bongar och jackpotens storlek.

LOTTO 75 levereras i satser om 1002-blad med av till-
ståndsmyndigheten beslutad text, samt med löpande-
numrering.

Leveranstid: Minimum 6 arbetsdagar.

Lotto 75
Best. nr 517
Pris per sats 925:-

1900:-



Bingomaterial

**F reePlay- och Nummerbric kor 
Per sats om 1000 st 3-delade bric k or

 restas 01 va pök 
Vita 255:- 
Färgade 255:-  
Special 255:- 

**Toppbrickor
(samma nummerkombinationer som Nummerbrickan men med 5 spelfält om 3 rader)
Vita 290:- 
Gula  290:-  

**OBS! V id mindre order än 10 satser till k ommer en beställnings avgift av 190:-

FreePlay-bric kor na har 24 nummer och mittrutan med text ”FREE PL AY”.

Nummer-bric k or na har nummer i alla 25 rutorna.Brickorna spelas vågrätt med garanterat olika 
rader (gäller ej raden med FreePlay). På varje tretal brickor typ J fi nns alla nummer 1-75 utom de 
som bortgår för FreePlay-rutan.

150.000 olika FreePlay- och Nummer-brickor fi nns i typ J i uppläggningarna 1-3, 3-6, 6-9 osv.
upp till uppläggning 147-150. FreePlay- och Nummer-brickorna fi nns i följande färger: vit, gul, 
lila, rosa och grön. 

T yp J  - text och numrering per 3 brickor. Brickorna är avsedda atts äljas med alla 3 brickorna 
som en enhet.

T yp S - Singelbrickor har text och numrering på varje enskild bricka. Finns i uppläggningarna 
1-3, 3-6, 6-9 osv. upp till uppläggning 147-150 i färgerna vit, gul och blå. Typ S kan även printas 
med streckkod. 3000 löpnummer = 1 sats.

FreePlay-brickorna har 24 nummer och mittrutan med text ”FREE PL AY”.

Nummer-brickorna har nummer i alla 25 rutorna.

Brickorna spelas vågrätt med garanterat olika rader. På varje tretal brickor typ J fi nns alla num-
mer 1-75 utom de som bortgår för FreePlay-rutan. 

Det fi nns 150.000 olika FreePlay- och Nummer-brickor i uppläggningarna 1-3, 3-6 ,6-9 osv. upp 
till uppläggning 147-150. 

Vi har tre olika sorters special brickor till FreePlay- och Nummer-brickor:

FreePlay- och Nummer-brickorSPECIAL

FreePlay- och Nummer-brickorSTANDARD

Beställ våra produktblad som

presenterar brickorna utförligare.



Målbricka
Har 5 märkta nummer i blått per 
spelfält.

Trefärgad bricka 
Har rött, gult och grönt spelfält.

Trippelbricka
Har pris 5, 10 och 15 i gult 
bottentryck.
Översta spelfältet märkt 5, 
mellersta spelfältet märkt 10 
och understa spelfältet märkt 15.

Bingomaterial



Bingomaterial

Bingomarkerare ”Duttpenna” nr 200
Pris per förpackning om 12 st 222:-, vid köp av
hel kartong 144st, 2050:-

Med Bingomarkeraren  räcker det med en lätt 
tryckning för att markera numret. Bingomarkera-
ren  fi nns i fem färger: röd, lila, blå, rosa och grön 
och levereras i kartonger om 144 st

Lågprisbingopenna ”Centropen”
nr 511
Pris 190:-/100 st,  2900:-/2400 st
Lågprisbingopennan  fi nns i tre färger: blå, grön 
och lila. Lågprisbingopennan levereras i för-
packningar om 50 st och i en transportförpackning 
om 2400 st.

Bingotejp nr 515 A
Pris 350:-/100 st
Tejprullar med 12 mm bredd och 10 m längd.

Täckbrickor
Täckbrickor av grön genomskinlig plast med 
runda hörn. Levereras i förpackningar om 10 000 
täckbrickor och i en transportförpackning om 20 
kartonger.
Hink om 5.000 st, pris 350:-

Plastbingobricka med bingonummer 
1-75,  nr 521
Bingobricka med inbyggda täckbrickor.
Pris 140:-/st, vid köp av minst 25 st 130:-/st

Bingotejp nr 515 B
”Målartejp” bredd och längd samma som vanlig 
tejp.
Pris 350:-/100 st



Biljetter - medlemskort

Biljettblock
Biljettblock med kontrollbiljett numrerade 1-
100. Finns i färgerna rosa, blå, grön och guldgul 
med 24 seriebeteckningar. En transportförpack-
ning innehåller 100 block. Biljettblocken kan 
tryckas med specialtext.
Biljettblock 1-100 nr 301 pris per block 16:- 
Hel kartong om 100 block i sorterade färger pris 
1100:-. För tilltryck av text, föreningsnamn mm 
tillkommer 1250:- per upplaga oavsett antal.

Rullbiljetter
Rullbiljetter fi nns i olika färger och med texten 
ENTRÉ eller BILJETT. Rullbiljetterna levereras 
i rullar om 500 eller 1000 biljetter.Rullbiljet-
terna kan tryckas med specialtext, minsta 
upplagestorlek 6000 biljetter.
Rullbiljetter
Rulle 1-500 nr 302 pris 170:-
Rulle 1-1000 nr 303 pris 205:-

Medlemskort
Medlemskort i block om 25 med talong och 
dubbel-numrering. Medlemskorten fi nns i 
färgerna blå, grön och gul. Medlemskorten kan 
tryckas med föreningsnamn, logo och önskad 
numrering.

Expresslotteri
EXPRESSLOTTENS lottnummer är dolt under skrap-
färg och lotterna är mycket väl blandade. Lottsatser  
tillverkas i önskat jämnt 1000-tal. Påtryck göres i blå 
eller röd färg av föreningsnamn, tillstånd, vinstplan 
och ev. dragningslista.
EXPRESSLOTTEN är godkänd av Lotteriinspek-
tionen för vinster med högsta värde 25.000:- med 
beteckningen LN031.

Lottsedel med efterdragning
Lottsedel med efterhandsdragning fi nns i färgerna vit, gul eller blå med 
ett ”säkerhetstryck” i bakgrunden. De le-
vereras i vilken upplagestorlek som öns-
kas med påtryckt valfri text. Lottsedlarna 
kan fås med eller utan kontrollkupong.
Kontakta oss för prisuppgift

Tyvek Entréband 
Finns i grön, blå, gul, orange, rosa. 
Alla i Neonfärger

Kontakta oss för prisuppgift

Kontakta oss för prisuppgift

Kontakta oss för prisuppgift



Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor
Vår målsättning är att till lägsta möjliga priser leverera varor till föreningarnas lotterier, 
bingo, basarer och tävlingsverksamhet.

Priser
Samtliga priser är lägsta nettopriser inkl. moms. Vi förbehåller oss rätten att göra oundvik-
liga prisjusteringar.

Fraktvillkor
Vi levererar med billigaste fraktsätt. 

Beställning
Beställning av varor sker antingen per telefon 033-10 87 50, 0707-484915, 
e-post via hemsidan eller post enligt adress nedan.

Leveranstider
Lagervaror levereras omgående. För lottmaterial med tilltryck av egen text ca 8 arbetsda-
gar. Bingobrickor bör beställas i god tid.

Adressuppgifter
Borås Föreningstjänst, Kasernvägen 6, 504 31 Borås.  
Telefon 033-10 87 50, bankgiro 457-6633, 
momsreg.nr SE556139136701, innehar F-skattebevis,    www.forek-boras.se

Beställning till Borås Fö reningstjänst, Kasernvägen 6, 50431  Borås

ppoleBsirp-AgninkceteburaVlatnArn.trA

Namn: .............................................................................................................................................

Adress: ...................................................................................................Tel: ..................................

Postnr: ...............................Postadress: ......................................................


