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Skrapkalender 
 

Motiv: Ovan visas några exempel på de motiv 
som finns. Exempel på eget motiv visas också. 
För fler motiv, se hemsidan Tilltryck av 
vinstplan, reklam m.m. görs på baksidan. 
 
Satsstorlek: 1.000 kalendrar. För andra antal 
och numreringar, vänligen kontakta oss för 
offert och tidplan. 
 
Leveranstid: Cirka 10 dagar efter godkänt 
korrektur. (Gäller satser om 1.000). 
 
Vinstplan med 33 direktvinster: 
1 Kalender Med 1:a vinsten Dag 24 
2 Kalendrar Med 2:a vinsten Dag 13 och 23 
10 Kalendrar Med 3:e vinsten Dag 1 till 10 
20 Kalendrar Med 4:e vinsten 11:e till 24:e 
samt dubbla 4:e vinster dag 13, 20, 21, 22, 23 
och 24. 
 
 
 

 Information Ta vara på julen! Julen är ett ypperligt tillfälle att tjäna lite extra pengar 
till föreningen eller laget. 
 
Våra skrapkalendrar har 24 skrapfält med trevliga julmotiv i fyrfärg under 
skrapet. I samband med motivet står det ”vinst” eller ”nit” och vinsten 
varierar beroende på vilken dag man vinner, allt enligt vinstplanen på 
baksidan av lotten. Det finns även ett skrapfält märkt ”lyckovinst” på 
kalendern. Under detta skrapfält finns ett löpnummer från 1-1.000 avsedd 
för en efterhandsdragning, vilket gör det möjligt att lägga till fler vinster 
utöver den fasta vinstplanen för de som önskar det. 
 
På baksidan av kalendrarna trycks föreningsnamn, registreringsmyndighet, 
vinstplan och dragningslista. Det går även att trycka annonser och reklam 
på baksidan, vilket kan ge upphov till ytterligare inkomster. 
 
Skrapkalendrarna har ett kontrollfält där lottförsäljaren enkelt kan kontrollera 
om rätt vinst delats ut, samt om kontrollnumret stämmer överens med 
det nummer som finns under ”lyckovinst”. Vinstvärdet får variera mellan 35 
och 50%, där 1:a vinstens värde inte får överstiga 1/6 prisbasbelopp. 
 
Missa inte våra andra spännande kalendrar såsom luckkalender, kalender 
med talong eller en extra lång kalender. 
För mer info: gå in på www.sandens.se 
 
 

Snögubben Årets motiv 

 

Jul på torget Nr 30  

 

 

Julmarknad Nr 31 

Exempel på eget motiv 

 

Jul i handelsboden. Nr 35 Tomtarnas verkstad. Nr 36 


