
 

Gevinstplan 
Total plan for 1.-6. trækning samt ekstratrækning 

1 gevinst på   1.500.000 kr.  2 gevinster á   120.000 kr.   
12 gevinster á 1.000.000 kr.  24 gevinster á 25.000 kr. 

6 gevinster á   100.000 kr.    12 gevinster á   10.000 kr.   
6 gevinster á 50.000 kr.  12 gevinster á 2.500 kr. 

60 gevinster á   10.000 kr.    120 gevinster á   2.000 kr.   
120 gevinster á   5.000 kr.  240 gevinster á   1.000 kr.   
600 gevinster á   500 kr.  1.200 gevinster á   100 kr.   

49.200 endetalsgevinster á 200 kr.    98.400 endetalsgevinster á 100 kr. 
2.050 endetalsgevinster á 100 kr.    

18.450 endetalsgevinster á 50 kr.     . 
 70.505 gevinster 26.867.500 kr.     100.010 gevinster    11.430.000 kr. 

I alt 170.515 gevinster til et samlet beløb på 38.297.500 kr. 
 

Gevinster i 1., 2., 3., 4., 5. og 6. trækning er fordelt som følger: 

2 gevinster á   1.000.000 kr.    4 gevinster á   25.000 kr.   
1 gevinst på   100.000 kr.    2 gevinster á   10.000 kr.   
1 gevinst på 50.000 kr.  2 gevinster á 2.500 kr. 

10 gevinster á 10.000 kr.  20 gevinster á 2.000 kr. 
20 gevinster á   5.000 kr.  40 gevinster á 1.000 kr.   

100 gevinster á   500 kr.  200 gevinster á   100 kr.   
8.200 endetalsgevinster á 200 kr.    16.400 endetalsgevinster á 100 kr. 

8.334 gevinster 4.040.000 kr.     16.668 gevinster 1.865.000 kr. 

I hver af de 6 trækninger er der i alt 25.002 gevinster til et samlet beløb på 5.905.000 kr. 
 

XTRA CHANCEN 

1 gevinst på 1.500.000 kr.  2 gevinster á 120.000 kr. 
2.050 endetalsgevinster á 100 kr.    

18.450 endetalsgevinster á 50 kr.    
20.501 gevinster 2.627.500 kr.  2 gevinster 240.000 kr. 

I alt 20.503 gevinster til et samlet beløb på 2.867.500 kr. 
 

Ovenstående gevinster udtrækkes både i Sæson A og i Sæson B. 
De anførte gevinstbeløb er efter fradrag af gevinstafgift, og gevinsterne er herefter fritaget for indkomstskat. 
Gevinstafgiften er beregnet således: (gevinstbeløb + gevinstafgift - 200 kr.) x 15%.  
Den samlede gevinstafgift er på 3.022.419 kr. pr. sæson. 
 
 

Trækningsdatoer og salgsperioder serie 273 

SÆSON A 
17. marts - 20. juni 2023 
1. trækning – 19. april 2023 

Salgsperiode: 17. marts - 18. april 2023 

2. trækning – 26. april 2023 
Salgsperiode: 19.-25. april 2023 

3. trækning – 12. maj 2023 
Salgsperiode: 26. april – 11. maj 2023 

Xtra Chancen – 12. maj 2023 
Salgsperiode: 17. marts - 11. maj 2023 

4. trækning – 23. maj 2023 
Salgsperiode: 12.-22. maj 2023 

5. trækning – 9. juni 2023 
Salgsperiode: 23. maj - 8. juni 2023 

6. trækning – 20. juni 2023 
Salgsperiode: 9.-19. juni 2023 

 

SÆSON B 
20. juni - 15. september 2023 

1. trækning – 14. juli 2023 
Salgsperiode: 20. juni – 13. juli 2023 

2. trækning – 21. juli 2023 
Salgsperiode: 14.-20. juli 2023 

3. trækning – 11. august 2023 
Salgsperiode: 21. juli - 10. august 2023 

Xtra Chancen – 11. august 2023 
Salgsperiode: 20. juni - 10. august 2023 

4. trækning – 18. august 2023 
Salgsperiode: 11.-17. august 2023 

5. trækning – 8. september 2023 
Salgsperiode: 18. august - 7. september 2023 

6. trækning – 15. september 2023 
Salgsperiode: 8.-14. september 2023 

 

 



Spilleplan 

I henhold til Varelotteriets gældende bevilling af 16. marts 2018 udtrækkes 
lotteriet efter nedenstående af Justitsministeriet godkendte plan 
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LOTTERIET 
Varelotteriet består af 205.000 lodnumre fra 000.001 til 
205.000, og de udstedes som hele eller halve lodsedler. 
De halve lodsedler er foruden lodnummeret tilføjet: 1/2.   
Varelotteriet spilles i serier af to sæsoner med seks 
trækninger; Trækning 1 - 6 (se salgsperiode for serien 
samt de aktuelle trækningsdage på 
www.varelotteriet.dk).  
I forbindelse med 3. trækning udtrækkes desuden en 
ekstratrækning (Xtra Chancen).  
Gevinsterne udtrækkes af Notarius Publicus, eller via 
godkendt nødprocedure – ifald Notarius Publicus er 
forhindret. 
 
PRIS FOR DELTAGELSE 
Lodnumre sælges for minimum én trækning op til alle 
resterende trækninger i en serie.  
Prisen for de enkelte trækninger er: 
1. trk. 2. trk. 3. trk. 4. trk. 5. trk. 6. trk. Xtra Chancen 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 25,00 

Halve lodnumre sælges til halv pris og kun for alle 
resterende trækninger i en serie.  
Det er ikke muligt at købe Xtra Chancen uden køb af 3. 
trækning. 
 
KØB AF LODSEDLER 
Køb af Varelotteriets lodnumre kan kun ske hos 
lotteriets forhandlere, via www.varelotteriet.dk, 
betalingskort, MobilePay eller SMS. 
Ved fornyelse af en lodseddel hos en forhandler skal 
lodsedlen fra den foregående trækning medbringes. 
Spilleren er forpligtet til at kontrollere, at det er den 
rigtige lodseddel (nummer, serie og trækninger), der 
udleveres af forhandleren. 
Eventuel forsendelse af lodsedler sker for spillerens 
regning og risiko. 
 
BETALINGSSERVICE 
Hvis lodnummeret betales gennem Betalingsservice 
(BS), administreret af Varelotteriets hovedkontor, er 
betalingsoversigten på BS-meddelelsen 
dokumentation for deltagelse i spillet, under 
forudsætning af, at betalingen er registreret hos 
Varelotteriet.  
Lodsedler kan tilmeldes BS på www.varelotteriet.dk, 
eller ved at kontakte Varelotteriet. 
 
TRÆKNINGSLISTE 
Varelotteriets trækning offentliggøres på 
www.varelotteriet.dk, hos lotteriets forhandlere, på 
DR’s Tekst-TV side 758 samt i diverse dagblade. 

GEVINSTER 
Fra 1. til 6. trækning og Xtra Chancen udtrækkes 
70.505 hovedgevinster samt 100.010 sidegevinster – i 
alt 170.515 gevinster med en samlet gevinstsum på 
38.297.500 kr. Gevinstfordelingen fremgår af 
omstående oversigt. Gevinster på halve lodsedler er 
halvdelen af den udtrukne gevinst. 
 
GEVINSTUDBETALING 
Gevinster udleveres med frigørende virkning for 
Varelotteriet til den, som har lodsedlen i hænde. 
Gevinster på 2.000 kr. og derunder udbetales af 
forhandlerne. Udbetaling kan ske fra den dag, hvor 
trækningen offentliggøres. 
 
Gevinster på over 2.000 kr. udbetales af Varelotteriets 
hovedkontor den 1. hverdag i måneden efter en 
træknings offentliggørelse. Lotteriet kan i særlige 
tilfælde udsætte udbetaling af gevinster indtil udløbet 
af den på lodsedlen anførte frist for udlevering af 
gevinster. 
 
Er lodsedlen tilmeldt BS, vil gevinster automatisk blive 
overført til den konto, som BS-aftalen kører over. 
Dette vil ske den 1. hverdag i måneden efter 
trækningens offentliggørelse. 
 
Gevinster, der ikke er afhentet inden fire måneder 
efter en series udløb, tilfalder lotteriet, og ethvert krav 
på gevinster er herefter tabt. 
Er en lodseddel bortkommet, registreres dette via 
www.varelotteriet.dk/bortkomne-lodder. 
Gevinster på bortkomne lodsedler udbetales efter 
gyldighedsfristens udløb, som er fire måneder efter en 
series afslutning.  
Det er dog en betingelse, at der ikke fra anden side er 
gjort retmæssigt krav på gevinsten.  
 
GEVINSTAFGIFT 
Af gevinster på over 200 kr. skal der i henhold til 
lovbekendtgørelse nr. 337 af 7. april 2016 om afgifter 
af spil betales en afgift på 15 procent af den del af 
gevinsten, der overstiger 200 kr. Varelotteriet afholder 
denne afgift, herefter er gevinsterne fritaget for 
indkomstskat. 
I trækningslisten er gevinster opført med beløbet efter 
fradrag af gevinstafgift. 
 
 
Gyldig fra 17. marts til 15. september 2023. 

http://www.varelotteriet.dk/bortkomne-lodder

