
NB's lottospil i Havnbjerg skoles aula onsdag den 10.01.07. Denne aften var
der ca. 200 deltagere.

Et økonomisk lokomotiv
Snakken går livligt allerede et par timer, før det går løs. Folk sidder i små grup-
per og hygger sig. Nogle får et slag kort, mens andre sidder og udveksler ny-
heder siden sidst.
Stille og roligt fyldes aulaen på Havnbjerg Skole. Det er onsdag og NB har lot-
tospil. Det har klubben haft i 33 år. I begyndelsen foregik det på Nørherredhus,
men en snes år har Havnbjerg Skole lagt lokaler tillottospillet.
NB's lottospil er et vigtigt aktiv i klubbens evige stræben efter at få skrabet
penge sammen til de mange sportslige aktiviteter for ungdommen på Nordals.
Jørn Nissen, der netop har taget hul på sit fjerde år som formand for lottoud-
valget, er da også yderst tilfreds med lottospillet som det kører i øjeblikket.

Penge i omløb
Der er begyndt at komme flere til spil i de senere år. Vi kan godt mærke, at der
er lidt flere penge mellem hænderne på folk, siger Jørn Nissen.
Han kan dog også begynde at mærke en anden side af den stærke danske
økonomi. Der er gang i beskæftigelsen. Det betyder, at der er flere, der arbej-
der på skiftehold hos Danfoss.
- De kommer derfor kun hver anden gang, forklarer han. Og Jørn Nissen har
prøvet at regne på, hvad det betyder for omsætningen, når nogle af de ellers
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trofaste deltagere kun kommer hver anden gang. Og det bliver til en del kroner
i løbet af et år.
Heldigvis er der på den anden side begyndt at komme flere unge mennesker
til lottospillet, så det kan stort set hver gang lade sig gøre at holde et gennem-
snit på cirka 200 deltagere. Med det antal kan NB hente cirka 4000 kroner i
overskud pr. spil.

Trofast stab
Jørn Nissen har en fast stab af trofaste hjælpere. Det er en forudsætning for at
alting klapper, forklarer han, og det er samtidig med til at gøre det til en fornø-
jelse at arbejde med opgaven, at der altid er hjælpere, som er parate til at stille
op, når der er behov.
For at få alle opgaverne koordineret, er der lavet en nøjagtig plan for afvikling
og fordeling af de mange opgaver til de cirka 20 personer, der hjælper til.

God stemning
Og det kører efter en snor. Samtidig har man det rigtig hyggeligt. Det fornem-
mes tydeligt, at folk kender hinanden så godt, at der er god plads til små drille-
rier og masser af latter.
- Vi har det rigtig hyggeligt sammen, og vi har det sjovt, mens vi gør klar, for-
tæller Beth Tiettje, der hver onsdag møder op allerede klokken 14.30 for at
forberede aftenens spil.
Sammen med Grethe Nielsen, der også møder tidligt, har Beth Tiettje været
frivillig hjælper siden Jørn Nissen blev formand. De dækker borde og ikke
mindst sørger de for, at de mange kort bliver datostemplet.
Og stemplet bliver der på livet løs i timerne op til spillet går i gang. Der er ikke
færre end ni spiltyper, når NB holder lottespil.
- Vi stempler mellem 1000 og 1200 kort til hvert spil, siger Beth Tiettje, som
det seneste års tid har fået en hjælpende hånd af sin veninde Jette Pedersen,
der fortæller, at hun alligevel altid møder tidligt op, før spillet begynder, og så
kan hun ligeså godt hjælpe til.

Friskbagt brød
Der er mange både små og store opgaver, der skal løses, før et spil kan be-
gynde. Birger Andersen har nok en af de mere specielle opgaver i forbindelse
med NB's lottospil. Hver onsdag morgen klokken otte går han i gang med at
slå dej op til franskbrød. I

Når de friskbagte brød er kommet ud af ovnen, smører Birger Andersen 60
stykker, som så bliver solgt til aftenens spil.

Kendte ansigter
Efterhånden som klokken nærmer sig 17 begynder folk for alvor at dukke op.
Og det er næsten lutter kendte ansigter. Det fleste kender hinanden og de er
trofaste lottospillere. Omkring 90 procent af deltagerne er stamkunder.
Det betyder blandt andet, at der ikke behøves ord om, hvor mange kort den>
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enkelte vil købe. Det ved Jørn Nissen, han skal blot lige se hvem det er, så
sætter han sit kryds på kontrolkuponen ud for det rette antal kort. Det betyder,
at der i stedet er tid til at udveksle små friske bemærkninger og alt foregår i en

". hyggelig og rar stemning. Og det er noget Jørn Nissen lægger vægt på.
- Det er vigtigt, at deltagerne føler sig godt behandlet, så kommer de igen,
forklarer han.

Aftenens "lottohold" med Jørn ved kassen, Jette, Kora, Grethe og Henning ved
bordene. Bag dem ses Beth (forrest), Birger, Lone og opråber Michael.

Gode gevinster
En anden vigtig ting for at tiltrække folk til spillet er gode gevinster. Og Jørn
Nissen fremhæver det gode samarbejde han har med Super Spar-købmanden
Ole Søndergaard i Havnbjerg Centret.
- Han er fast leverandør og vi får nogle flotte gevinster. Det er kød af høj kvali-
tet og det er vigtigt, siger Jørn Nissen. Der er også jævnligt flotte pengepræmi-
er på højkant. Det er også med til at gøre det attraktivt at gå til lottospil hos NB.
Det er ikke så ringe at kunne gå hjem med et par tusinde gode danske kroner.
I alt er der cirka 125 gevinster i omløb pr. spil, så der er en forholdsvis stor
chance for at få lidt med hjem for alle deltagerne.
Lykkens gudinde er dog ikke altid helt retfærdig - eller også er nogle mere hel-
dige end andre. Jørn Nissen spiller ofte selv med efter pausen. Og han husker
tydeligt, da han en gang løb med de fleste af de store gevinster - blandt andet
et par tusinde kroner. Det affødte mange kommentarer og sjove bemærknin-
ger. - Og det var mens skolens scene stod i aulaen, og deroppe sad jeg, så
alle kunne se mig, mindes Jørn Nissen med et smil. »>
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Røg eller ej
Ved det første spil i 2007 er der en del, som undrer sig over, at der fortsat må

"'.ryges i Havnbjerg Skoles aula. Der var nemlig lagt op til at det, i forbindelse
. med kommunesammenlægningen, skulle være forbudt at ryge i alle offentlige
bygninger. Det er imidlertid udsat og et rygeforbud vil sandsynligvis tidligst træ-
de i kraft fra den 1. april, når Folketinget har gennemført en ny lov om rygning i
offentlige bygninger.
Da det første gang var på tale, at der ikke må ryges i forbindelse med lottospil-
let, var der en del, der mente, at så er det slut med NB's lotto. Det mener hver-
ken Jørn Nissen eller Beth Tiettje, der i øvrigt begge ryger.
- Der er nogle få, der har brokket sig men de elsker jo at gå til spil, så de kom-
mer nok tilbage, siger Beth Tiettje.
- Der vil også komme nye til, som ikke vil komme i dag, fordi der bliver røget,
mener Jørn Nissen.
Så uanset røg eller ej, tyder alt på, at NB's lottospil er en institution i lokalsam-
fundet, som er kommet for at blive - til glæde for både lottospillere og fodbold-
spillere.

pele


