
Lotteripræmie: 2
Firma: Billig-is.dk
Hjemmeside: billig-is.dk

Vare: Gavekort til isterninger

Værdi: kr. 1.000,-

Gavekort på kr. 1.000,- til Billig-is.dk.
Din isterning leverandør med flest afdelinger i Danmark.
Bestil din is inden kl. 20:59 og afhent næste dag.  
Læs meget mere og bestil isterninger på billig-is.dk

HB KØGE LOTTERIET

1 LODKR. 200,-INKL. MOMS

Den eksklusive rejse kan indeholde:
Fire dages eksklusivt eventyr for to i New York
•	 Fly	Danmark	–	New	York	t/r

•	 Transfer	lufthavn	–	hotel	t/r

•	 Tre	overnatninger	på	4-stjernede	Hotel	Arlo	SoHo

•	 Helikoptertur	over	New	York

•	 Indgang	til	Empire	State	Building

•	 Fantastiske	restaurantoplevelser

•	 Uforglemmelige	sportsoplevelser	til	basketball,	 

	 amerikansk	fodbold,	ishockey	eller	baseball

Storbysoplevelse	i	verdensklasse	-	en	rejse	 
for	to	til	New	York	til	en	værdi	på	kr. 25.000,-

3 LODDERKR. 500,-INKL. MOMS

1. PRÆMIE

KR. 25.000,-
EVENTYR	

FOR	2

Lotteripræmie: 1
Firma: HB Køge
Hjemmeside: HBKoge.dk

Vare: PreMatch for 2 personer i foråret 2022

Værdi: kr. 1.200,-

PreMatch for 2 personer i Spar Nord Lounge på  
Capelli Sport Stadion, Køge Idrætspark.
Fodboldoplevelse for 2 personer i Spar Nord Lounge  
1,5 time før kampstart til en hjemmekamp i NordicBet 
Liga med HB Køge på Capelli Sport Stadion i foråret 
2022. Billet, spisning og fri bar før og under kampen. 
Læs meget mere om HB Køge på HBKoge.dk



Lotteripræmie: 4
Firma: Gavegaarden
Hjemmeside: gavegaarden.dk

Vare: Lækker gaveæske 

Værdi: kr. 1.000,-

Lækker gaveæske til kr. 1.000,- fra Gavegaarden.
Gavegaarden i Strøby ved Rikke Raahauge skaber den 
røde tråd i jeres gaver, så de afspejler præcis det, I står 
for som virksomhed. Gaveggarden har mange års erfaring  
i skræddersyede oplevelser og sætter en ære i at levere 
netop den gave, der glæder jeres kollegaer, kunder og 
samarbejdspartnere, som skal betænkes med en særlig 
anerkendelse. Læs meget mere på gavegaarden.dk 

Lotteripræmie: 6
Firma: Capelli Sport
Hjemmeside: capellisport.dk

Vare: Lækker Hoodie

Værdi: kr. 800,-

Lækker Hoodie i størrelse XL fra Capelli Sport.
Lav et statment i denne lækre kongeblå hættetrøje med 
sort Capelli Sport kontrast grafik. Super lækker blød 
polyester fleece materiale. Kængurolomme og kraftige 
hættesnørrebånd. Trøjen er i størrelse XL. 
Læs om Capelli Sport på Capelli Sport.com

10 kg hele kaffebønner fra Kaffemøllen.
Royal har en 100% Arabica af meget høj kvalitet og 
er sammensat af bønner fra de bedste kaffedistrikter i 
verden. Den består hovedsagelig af kaffe fra Columbia, 
men også lidt fra Kenya, Brasilien samt Central-Amerika, 
for at give den sin helt egen særprægede smag.
Læs mere om Kaffemøllen på kaffemoellen.dk

Lotteripræmie: 3 

Firma: Kaffemøllen
Hjemmeside: kaffemoellen.dk

Vare: 10 kg hele Royal kaffebønner

Værdi: kr. 1.875,-

Lotteripræmie: 5
Firma: Billig-is.dk
Hjemmeside: billig-is.dk

Vare: Gavekort til isterninger

Værdi: kr. 1.000,-

Gavekort på kr. 1.000,- til Billig-is.dk.
Din isterning leverandør med flest afdelinger i Danmark.
Bestil din is inden kl. 20:59 og afhent næste dag.  
Læs meget mere og bestil isterninger på billig-is.dk



Lotteripræmie: 7
Firma: HB Køge
Hjemmeside: HBKoge.dk

Vare: PreMatch for 2 personer i foråret 2022

Værdi: kr. 1.200,-

PreMatch for 2 personer i Spar Nord Lounge  
på Capelli Sport Stadion, Køge Idrætspark.
Fodboldoplevelse for 2 personer i Spar Nord Lounge  
1,5 time før kampstart til en hjemmekamp i NordicBet 
Liga med HB Køge på Capelli Sport Stadion i foråret 
2022. Billet, spisning og fri bar før og under kampen. 
Læs meget mere om HB Køge på HBKoge.dk

10 kg hele kaffebønner fra Kaffemøllen.
Royal har en 100% Arabica af meget høj kvalitet og 
er sammensat af bønner fra de bedste kaffedistrikter i 
verden. Den består hovedsagelig af kaffe fra Columbia, 
men også lidt fra Kenya, Brasilien samt Central-Amerika, 
for at give den sin helt egen særprægede smag.
Læs mere om Kaffemøllen på kaffemoellen.dk

Lotteripræmie: 8
Firma: Kaffemøllen
Hjemmeside: kaffemoellen.dk

Vare: 10 kg hele Royal kaffebønner

Værdi: kr. 1.875,-

Lotteripræmie: 9
Firma: Musikforeningen Bygningen
Hjemmeside: bygningen.dk

Vare: 4 stk. billetter til Anne Dorte & Maria 

Værdi: kr. 1.200,-

4 stk. billetter til fredag den 12. august 2022.  
Anne Dorte & Maria med de største Ray Dee Ohh og 
Tøsedrengene hits. To af 80’erne og 90’ernes mest  
ikoniske stemmer: Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen 
er genopstået som duoen Anne Dorte & Maria. Kom og 
oplev et imponerende katalog af dansk musiks allerstørste 
hits fra deres fortid i Ray Dee Ohh og Tøsedrengene.  
Læs mere om oplevelser og koncerter på bygningen.dk

  4. stk. billetter

Lotteripræmie: 10
Firma: Billig-is.dk
Hjemmeside: billig-is.dk

Vare: Gavekort til isterninger

Værdi: kr. 1.000,-

Gavekort på kr. 1.000,- til Billig-is.dk.
Din isterning leverandør med flest afdelinger i Danmark.
Bestil din is inden kl. 20:59 og afhent næste dag.  
Læs meget mere og bestil isterninger på billig-is.dk



10 kg hele kaffebønner fra Kaffemøllen.
Royal har en 100% Arabica af meget høj kvalitet og 
er sammensat af bønner fra de bedste kaffedistrikter i 
verden. Den består hovedsagelig af kaffe fra Columbia, 
men også lidt fra Kenya, Brasilien samt Central-Amerika, 
for at give den sin helt egen særprægede smag.
Læs mere om Kaffemøllen på kaffemoellen.dk

Lotteripræmie: 11
Firma: Kaffemøllen
Hjemmeside: kaffemoellen.dk

Vare: 10 kg hele Royal kaffebønner

Værdi: kr. 1.875,-

12 flasker officiel HB Køge rød- og hvidvin.  
12 flasker rød- eller hvidvin. Rødvinen er en Italia  
Priitivo Puglia og hvidvinen en australsk Chardonnay. 
Begge vine er med en flot HB Køge etiket og lavet i 
samarbejde med SuperBrugsen Herfølge.  
Læs meget mere om HB Køge på HBKoge.dk

Lotteripræmie: 12
Firma: HB Køge
Hjemmeside: HBKoge.dk

Vare: 12 flasker HB Køge vin

Værdi: kr. 1.200,-

Lotteripræmie: 13
Firma: Scor.dk
Hjemmeside: scor.dk

Vare: Gavekort til 1 års medlemskab af scor.dk

Værdi: kr. 1.000,-

1 x gavekort til 1 års medlemskab på scor.dk
Scor.dk er stedet hvor du kan finde en fræk sexpartner 
som single eller par, eller hvor du kan møde en  
ligesindet kæreste. Scor.dk er ærlighedens legeplads,  
og her finder du masser af sociale arrangementer,  
blogfester, og forums for de frække fantasier deles 
udover almindelige interesser.  
Scor.dk skuffer aldrig – læs meget mere på scor.dk

4 stk. billetter til fredag den 28. oktober 2022. 
Drori-Hansen Furniture Reunion Tour i Musikforeningen 
Bygningen. Som band har de været stille på både scene 
og i pladestudie i over 20 år. Men nu er Drori-Hansen  
Furniture tilbage – et sted, hvor soul, jazz, pop og funky 
vibe flyder sammen i en ny, tilbagelænet og ganske 
refurnished udgave. På scenen og knitrende live. 
Læs mere om oplevelser og koncerter på bygningen.dk

  4. stk. billetter

Lotteripræmie: 14
Firma: Musikforeningen Bygningen
Hjemmeside: bygningen.dk

Vare: 4 stk. billetter til Drori-Hansen Furniture

Værdi: kr. 1.280,-



Lotteripræmie: 18
Firma: Travel Sense
Hjemmeside: travelsense.dk

Vare: Eksklusiv eventyrejse for 2 til New York

Værdi: kr. 25.000,-

Rejsen til New York skal benyttes senest den 1/7 2023.
Læs mere om 1. præmien på bagsiden af kataloget.

1. PRÆMIE

Lotteripræmie: 15
Firma: Hertels
Hjemmeside: hertels.dk

Vare: Salg og perber kværn + 3 kg. chokolade

Værdi: kr. 1.100,-

Salt og peber kværn + 3 kg. chokolade fra Hertels.
Peugeot Paris er den mest kendte af alle Peugeots 
kværne. Dens unikke kværnværk er foretrukket blandt 
kokke verden over. Minitures Mix indeholder 296 stk. 
af 10,1 g. stykket. De velkendte chokoladebarer; Mars, 
Snickers, Twix og Bounty i mini udgaver.  
Læs om kontorets bedste ven på hertels.dk

- kontorets bedste ven
HERTELS

Lotteripræmie: 16
Firma: kjaerstrup.dk

Vare: Stort påskeæg

Værdi: kr. 1.100,-

Stort lækkert påskeæg fra Kjærstrup Chokolade.
Det ultimative påskeæg, 38 fyldte æg i en skal af mørk 
chokolade og hånddekoreret kant i hvid chokolade,  
1,4 kg. chokolade nydelse. Kjærstrups fyldte chokolader 
og håndlavede flødeboller, fantastisk is fra Bornholms 
Ismejeri og en række andre bornholmske specialiteter er 
omdrejningspunktet for Kjærstrup Chokolade i Brogade. 
Læs mere om Kjærstrup Chokolade på kjaerstrup.dk

Lotteripræmie: 17
Firma: HB Køge
Hjemmeside: HBKoge.dk

Vare: PreMatch VIP-bord for 8 personer i foråret 2022

Værdi: kr. 4.800,-

PreMatch og VIP-bord for 8 personer i Spar Nord 
Lounge på Capelli Sport Stadion, Køge Idrætspark.
Fodboldoplevelse for 8 personer i Spar Nord Lounge  
1,5 time før kampstart til en hjemmekamp i NordicBet 
Liga med HB Køge på Capelli Sport Stadion i foråret 
2022. Billet, spisning og fri bar før og under kampen.  
Læs meget mere om HB Køge på HBKoge.dk


