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Stöd VSK Bandy & VSK Fotboll! Bli medlem i VSK-lotteriet med stora vinstchanser varje månad. 
 

Varje andelslott kostar 100 kronor i månaden. Lotteriet har 300 andelar och den 15:e varje månad dras två (2) 
vinnare. Under 10 månader lottar vi ut en vinst på 10 000 kr och en på 2 500 kr per månad. I juni och december 
lottar vi ut en vinst på 25 000 kr och en på 2 500 kr. Lotteriet startar när samtliga 300 andelar är tecknade. 
 
En andelslott ger alltså två chanser på 300 att vinna varje månad! 
 
Du kan teckna en eller flera andelar som privatperson eller företag. Pengarna betalas in via autogiro där 100 kr dras 
från ditt bankkonto den 28:e varje månad. Det går även att betala ett engångsbelopp på 1200 kr. 
Vill du avsluta lotteriet är uppsägningstiden 3 månader. 
 
Sammanlagd vinstplan för 300 andelar: 
12 st. vinnare á 2 500 kr  
10 st. vinnare á 10 000 kr 
2 st. vinnare á 25 000 kr 
Total vinstsumma per år 180 000 kr vilket är 50% av insatsernas värde. 
 
Dragning sker den 15:e varje månad (eller närmaste efterföljande bankdag). Lotteriet är godkänt av Västerås 
Kommun. Dragningen sker under överinseende av Västerås Kommuns kontrollant Göran Jonsson. Vinnare meddelas 
av lotteriansvarig, vinnande nummer läggs ut på föreningarnas hemsidor. 
 
Jag tecknar mig för __andelar och betalar via:         Autogiro 100 kr/månad           Engångssumma 1 200 kr/år 

 
Namn_______________________________________________ 
 
Personnummer________________________________________ 
 
Adress_______________________________________________ 
 
Postnummer___________Ort____________________________ 
 
Mobil________________________________________________ 
 
E-post________________________________________________ 
 
Clearingnr + kontonr ____________________________________  
 
Underskrift____________________________________________ 
Information om medgivande att betala via autogiro finns på sidan 2. 
Medgivande till betalning via autogiro 
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Betalaren medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto (eller av betalaren senare angivet konto) 
på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (förfallodagen) via autogiro. 
 
Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens 
betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen 
BGC AB för administration av tjänsten. 
 
Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, 
betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få 
tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta sin betaltjänstleverantör. Ytterligare information 
om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med 
betalningsmottagaren. 
 
Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. 
 
 

Såhär gör du för att gå med: 
- Fyll i formuläret på sida 1 och lämna till oss 

- Du får ett nummer tilldelat, vilket blir ditt lottnummer 
- När lotteriet är fulltecknat (300 andelar) så startar lotteriet och autogirobetalningarna sätter igång 28:e aktuell 

månad 
- Håll utkik på Sportklubbarnas hemsidor för dragning 15:e varje månad där två vinnare dras 
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