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Fotbollsringen är en 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 de egna 
hemmamatcherna till Allsvenskan eller Champions League. Fotbollsringen 
kan därför användas som en intäktsgenererare året om, även när det egna 
laget har säsongsuppehåll. Man avgör själv hur mycket lotterna ska kosta. 
Och man bestämmer även själv om vinsterna ska utgöras av kontanter eller 
varuvinster. 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 
såväl på förpackningen, på lotten samt den kontrolldel som sitter kvar på 
ringen. 
 
För mer info om våra lottringar: gå in på www.sandens.se 
 

 

 

Fotbollsringen 
 

Förpackning: Dessa ringar om 100 lotter säljes 
såväl styckvis som kartongvis om 100 ringar. 
 
Vinnare: 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. 
 
Leveranstid: Finns för omgående leverans från 
lager. Med specialtryck är leveranstiden minst 8 
arbetsdagar. 
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