
Få med venner og kjente til å spille V75 Fleruker!
Travlaget kan vinne fine pengepremier



Norsk Rikstoto ønsker å legge til rette for at medlemmer i travlagene kan 
være med å bidra til økt omsetning på V75 i sitt nærområde. Lykkes vi med 
denne aktiviteten blir resultatet: 

- Flere aktive spillere
- Økt omsetning
- Et bedre økonomisk fundament for trav- og galoppsporten i Norge

Konkurransen
Travlagene skal velge seg ut en/to Rikstotokommisjonærer i sitt geografiske 
område. Ved påmelding til konkurransen sier dere fra hvilke kommisjonærer 
dere har valgt ut. 

Dere skal selge flest mulig V75 Fleruker-bonger. Fleruker solgt hos denne/
disse kommisjonærene i konkurranseperioden, teller i konkurransen.
 
Hva er Fleruker?
Fleruker er et konsept som fungerer som følger: 

- Kunden kjøper sitt spill, som Lyntoto, Andelsbank eller Eksperten, hos 
kommisjonæren, på vanlig måte første gang. Han/hun mottar da sin 
spillkvittering på vanlig måte.
 

- Kunden sier at han vil ha dette spillet som Fleruker. Enten på samme 
beløp som han/hun spilte første gang, eller annet valgt maksbeløp per uke.
 

- Kunden må spille Fleruker registrert, og mottar etter bestilling en SMS fra 
Rikstoto.
 

- Kunden legger inn sine kortopplysninger, og bekrefter at han vil ha Fleruker.
 

- Ved neste V75-omgang vil Rikstoto trekke det avtalte beløpet fra kundens 
konto og kunden mottar spillkvitteringen på SMS. 



- Sammen med spillkvitteringen ligger det en lenke til en administrasjons-
side hvor kunden kan stå over neste uke eller stoppe sin Fleruker helt. Det 
er altså lett å gå ut av Fleruker om kunden ønsker dette. 

- Fleruker løper helt til kunden selv velger å stoppe sin Fleruker.

Hva teller i konkurransen?
Travlagene skal sørge for at flest mulig kunder kjøper V75 Fleruker, for over 
90 kroner per bong, hos sine utvalgte kommisjonærer.  

Konkurransen vil foregå i perioden fra og med uke 26 til og med uke 40.
Vi teller opp antall aktive V75 Fleruker-spill hver uke, og summerer disse til 
slutt.
 
Eksempel:
Seks kunder er med i ti av disse ukene = 60 aktive spill i perioden
Ti kunder er med i fem av disse ukene = 50 aktive spill i perioden
I sum har da dette travlaget fått 110 aktive uker på Fleruker i konkurranse- 
perioden.

Hvordan selge Fleruker?
- Gi venner og kjente informasjonsflyerne travlaget har fått tilsendt
- Be dem gå til de kommisjonærene dere har valgt ut for å tegne en V75 
Fleruker.
- Husk å informere dem om hva Fleruker er og at de slipper å huske på 
og spille. Rikstoto sender dem spillkvitteringen foran hver V75 på lørdager. 
Kunden kan når som helst stoppe sin V75 Fleruker. 
- Snakk med de utvalgte kommisjonærene på forhånd slik at de vet at det 
vil komme kunder som vil be om Fleruker. Da vil kommisjonærene være i 
bedre stand til å hjelpe disse kundene.



Premier:
Travlaget registrerer V75 Fleruker i 100 aktive uker: 1 000 kroner til travlaget
Travlaget registrerer V75 Fleruker i 200 aktive uker: 3 000 kroner til travlaget
Travlaget registrerer V75 Fleruker i 300 aktive uker: 5 000 kroner til travlaget
 
I tillegg har vi ekstra pengepremier til de tre beste travlagene i Norge. Det er 
de tre som selger V75 Fleruker i flest aktive.
1. premie: 15 000 kroner til travlaget 
2. premie: 10 000 kroner til travlaget
3. premie:   5 000 kroner til travlaget
 

Pengepremiene overføres travlagets bankkonto etter at konkurranse- 
perioden er over.

Påmelding
Travlaget melder seg på ved å oppgi følgende informasjon på mail til geir. 
langseth@rikstoto.no :
 
-Travlagets navn
-Travlagets kontaktperson med postadresse og mobilnummer for denne 
salgskonkurransen
-Hvilken/hvilke to kommisjonærer travlaget vil delta med i konkurransen
-Travlaget deltar fra uka etter de melder seg på. Jo raskere påmelding jo 
flere uker teller med.
 

Har dere spørsmål om konkurransen, ta kontakt per e-post: geir.langseth@rikstoto.no.


