
Nå kan du sponse 
laget ditt 

hver gang du spiller



Norsk Tipping har alltid gitt hele overskuddet til sam-
funnsnyttige formål. Det nye med Grasrotandelen er at 
du som spiller kan bestemme hva noe av overskuddet 
skal gå til. Du velger et lag eller en forening som får 
fem kroner for hver hundrelapp du spiller for, uten at 
din innsats eller dine vinnersjanser reduseres.

Fra 1. mars kan du velge hvilket lag du vil støtte

Fra denne datoen kan du knytte deg til Grasrotandelen.  
Mottakeren vil da få 5 prosent av det beløpet du spiller 
for, helt til du velger å slette din tilknytning eller velger 
en annen mottaker. Den første mottakeren du tilknytter 
vil dessuten få grasrotmidler av det du har spilt fra og 
med 1. januar 2009.

Tusenvis av lag og foreninger venter på nye sponsorer

På grasrotandelen.no finner du en oversikt over lag og 
foreninger som til enhver tid er godkjent for å få støtte 
fra Grasrotandelen. 

Med Grasrotandelen kan du som 

spiller være med på å bestemme 

hvem som skal få penger fra 

overskuddet til Norsk Tipping



For å støtte et lag eller en forening må du ha et Spillerkort 
fra Norsk Tipping, med tilhørende PIN-kode. Spillerkort 
får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det 
på norsk-tipping.no. På grasrotandelen.no kan du søke 
fram din grasrotmottaker. Her finner du strekkode og 
org.nr som du kan skrive ut.

Når tilknytningen er utført vil mottakeren få grasrotmidler 
fra deg helt til du sletter eller legger inn en ny mottaker, 
uansett hvor du spiller. 

Slik støtter du et lag 
eller en forening

Du kan knytte deg til Grasrotandelen 
hos din kommisjonær:
•	 Har	du	strekkode	kan	kommisjonæren	lese	inn	denne
•	 Dersom	du	kjenner	mottakerens	organisasjons-	 	
 nummer kan kommisjonæren taste inn dette
•	 Alternativt	kan	kommisjonæren	søke	seg	frem	til	din		
 grasrotmottaker på terminalen

Du kan også knytte deg til Grasrotandelen 
gjennom andre kanaler:
•	 SMS:	send	GRASROTANDELEN	organisasjons-
 nummer til 2020 (tjenesten er gratis)
•	 Internett:	gå	inn	på	norsk-tipping.no	eller		 	
 grasrotandelen.no  og foreta tilknytningen der
•	 Norsk	Tipping	Mobilspill
•	 Spillterminal:	Grasrotandelen	på	spillterminal		 	
 lanseres senere



Hvis du vil støtte laget ditt med Grasrotandelen kan du 
spille Tipping, Oddsen, Keno, Lotto, Vikinglotto og Joker. 

 

 Ikke	en	del	av	Grasrotandelen.		Alt		 	
 overskuddet går allerede til Stiftelsen  
	 Helse	og	Rehabilitering	

	 Ikke	en	del	av	Grasrotandelen	
 fordi det spilles uregistrert.

	 Lanseres	senere.	

5%
Grasrotandelen kommer fra 

følgende spill:



Vi gir drømmen en sjanse

Norsk Tipping har gitt næring til drømmer helt siden 
starten i 1948. Spillerne drømmer om den store pre-
mien, men også andre drømmer får en sjanse takket 
være spillemidlene som er overskudd fra vår virk-
somhet. I 2008 fikk kulturlivet og idretten til sammen 
2,5 milliarder fra spillemidlene. Med Grasrotandelen 
kan du som spiller være med på å bestemme hvem 
som skal få glede av noen av pengene. 

Fra 1. mars kan du også gjøre en innsats for å 
oppfylle noen drømmer.

grasrotandelen.no 
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