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42

postkasser med gevinster var
opstillet, og 4200 havde købt
en nøgle, der måske passede
i en postkasse.

Med overskuddet fra lotteriet kan
»
»
vi holde kontingentet på et passende

Lokalt 7

niveau, så alle kan spille håndbold.
MOGENS DAHL NIELSEN, formand for håndboldforeningen HF Mors

Gevinster på stribe
RETTE NØGLE: Folk strømmede til, da der i weekenden var udtrækning af gevinster i lotteriet Mors Chancen hos Ford
Af Helle Mogensen
og Bo Lehm (foto)
hmo@mf.dk

NYKØBING: Lørdag og søndag

strømmede omkring 5000
gæster til udtrækning af gevinster i lotteriet Mors Chancen.
Udtrækningen fandt sted
hos Ford i Nykøbing, hvor de
besøgende med medbragte
nøgler købt i lotteriet forventningsfulde afprøvede
42 postkasser opstillet i to
rækker i bilforhandlerens
udstillingslokale.
Hver især med et lønligt
håb om at netop deres nøgle
passede til postkassen med
meddelelsen om, at hovedgevinsten - en Ford Fiesta til
135.000 kroner - var i hus.
I alt 4200 nøgler solgt i løbet af blot fem uger fra 1. november 2015 skulle afprøves.
Søndag eftermiddag var
Tine Skadhauge, indehaver
af Bettina Sko i Nykøbing og
Juul Sko i Thisted, så heldig
at være i besiddelse af rette
nøgle til postkassen med hovedgevinsten. 2. præmien
var en Stiga havetraktor til
en værdi af 20.000 kroner,
og 3. præmien var et Forno
sæt fra Morsø jernstøberi til
135.000 kroner. Lotteriet
bød på i alt 394 gevinster.
Til fordel for HF Mors
Det var 12. år i træk, at det
populære lotteri blev holdt
til fordel for ungdomsarbejdet i HF Mors.
De seneste år har overskuddet været på mellem
150.000 og 250.000 kroner
- og har dermed stor økonomisk betydning for håndboldforeningen.
- Det er en super indsats
for klubben, som vi er meget
taknemmelige for, sagde
Mogens Dahl Nielsen, formand for håndboldforeningen HF Mors, der oplyste, at
overskuddet fra Mors Chancen indgår i foreningens
drift og dermed er med til at
finansiere trænerlønninger
samt udstyr til spillerne.
- Det er umuligt at drive en
klub som vores udelukkende
ved hjælp af sponsorer. Med
overskuddet fra lotteriet kan
vi holde kontingentet på et
passende niveau, så alle kan
spille håndbold. Det er ekstra vigtigt på grund af vores
eliteudvikling, sagde Mogens Dahl Nielsen.

Omkring 5000 gæster strømmede i weekenden til udtrækning af gevinster i Mors Chancen.

Johannes Nygaard, tovholder på Mors Chancen, glædede sig over
opbakningen til lotteriet.

Familien Frantsen, Skarum på Nordmors, vandt en fryser til en værdi af 1500 kroner. - Vi havde ikke
regnet med at vinde, sagde en overrasket Dorte Frantsen.
Stor opbakning
De seneste seks år har Johannes Nygaard, Nykøbing,
være tovholder på lotteriet.
- Det er sjovt at være med
til at arrangere Mors Chancen - ikke mindst fordi vi
hvert år møder en utrolig opbakning fra folk. Lotteriet

lært, sagde Johannes Nygaard midt i vrimmelen af
besøgende ved postkasserne.
Hovedparten af de besøgende var fra Mors, da lodsedlerne udelukkende bliver
solgt på Mors hos lotteriets
sponsorer og ved dørsalg i

fra Skarum på Nordmors var
blandt de heldige vindere.
Deres medbragte lotterinøgle passede til en postkasse, der gemte på en meddelelse om, at nøglens indehaver havde vundet en Frigor
fryser til en værdi af 1500
kroner.

at vinde, sagde en glædeligt
overrasket Dorte Frantsen
og hendes mand, Søren
Frantsen, supplerede med et
glimt i øjet:
- Helt ærligt havde jeg håbet at vinde bilen. Men pyt
med det - lotteriet går jo til et
godt formål.
I weekenden blev cirka
3600 af de 4200 nøgler afprøvet. De tilbageværende
nøgler kan prøves hos Ford
frem til 5. februar. Der er stadig syv postkasser med præmier at gå efter.

»

Det er en super
indsats for klubben, som vi er meget
taknemmelige for.

MOGENS DAHL NIELSEN, formand for
HF Mors
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