
GSF Præmiespil 2021
Nu nærmer tiden sig hvor GSF er rundt for at sælge de årlige præmiespillodder. På grund af COVID-19, er det
ikke muligt for vores sælgere at komme rundt og besøge foreningens trofaste præmiespildeltagere.

For at sikre at der fortsat er mulighed for at deltage i GSF´s præmiespil i 2021, har GSF´s bestyrelse besluttet at
fortsætte den månedlige udtrækning med det / de samme numre som man købte i 2020. Har man mistet
præmiespilloddet, skal man ikke fortvivle. GSF har et overblik over samtlige solgte præmiespillodder.

Igen i år koster et præmiespillod 200 kr. for et år. Der er 11 udtrækninger.

Gevinsterne er:

1.  præmie, gavekort på 1.000 kr. til Dagli’ Brugsen Glejbjerg.

2.  præmie, gavekort på 500 kr. til Dagli’ Brugsen Glejbjerg.

3.  præmie, gavekort på 300 kr. til Dagli’ Brugsen Glejbjerg.

4.  præmie, 100 kr.

5.  præmie, 50 kr. Antal er afhængig af antal solgte præmiespillodder.

Første udtrækning er medio marts. Vinderne får direkte besked.

Som tidligere nævnt koster et præmiespillod 200 kr.

Beløbet kan indbetales på følgende måder:

 Ved  mobile pay til 186409 (Glejbjerg Sportsforening Præmiespil)

 Ved at bankoverføre til foreningskonto i Sparekassen Kronjylland,

reg. nr. 6233, konto nr. 0013797706.

HUSK:

Er man i besiddelse af 2020 loddet / lodderne, bedes det oplyst i forbindelse med indbetalingen.

Indbetalingen ser vi gerne foretaget inden udgangen af uge 8. Er indbetalingen ikke modtaget, deltager man
ikke i den første udtrækning. Efter den første udtrækning vil der,  lig med tidligere år, igen være mulighed for at
købe præmiespillodder.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Thomas Hansen, mobil nr. 6048
7846 eller Jan Hansen, mobil nr. 2724 1501.

Glejbjerg Sportsforening

Hovedsponsor:

Sparekassen Kronjylland

Er ovenstående 2 betalingsmuligheder ikke en mulighed, er man velkommen til at kontakte Thomas
Hansen, mobil nr. 6048 7846 eller Jan Hansen, mobil nr. 2724 1501, så finder vi også ud af det.


