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Om RAP om KAP 
I 1997 blev ideen til konceptet hentet hjem fra Scleroseforeningens søsterforening i Canada. Der 
hed det Rubber Duck Race, men det blev hurtigt døbt RAP om KAP her i Danmark. 
Scleroseforeningens første RAP om KAP blev holdt i Odense i 1998. 
 
RAP om KAP er i bund og grund et lotteri, hvor præmieudlodningen sker på baggrund af et 
væddeløb mellem flere tusinde gummiænder i en å eller et vandløb. Den første and i mål løber 
med førstepræmien og så fremdeles. Hver gummiand repræsenterer en af de solgte lodsedler – 
lodsedlens nummer er skrevet på anden, og derved kan man finde frem til vinderen. 
 
For arrangørerne – lokalafdelingerne – er RAP om KAP en måde at indsamle penge til 
lokalafdelingens aktiviteter og til at støtte landsforeningens arbejde. Det er i høj grad også en 
måde at skabe synlighed omkring lokalafdelingen og en god anledning til at opbygge et lokalt 
netværk af presse–, sponsor– og samarbejdskontakter. 
 
Kom godt i gang 
Meddel jeres organisationskonsulent, hvornår I har tænkt jer at holde RAP om KAP, samt hvor 
mange ANDelsbeviser, I regner med at sælge. Så vil han/hun reservere det antal ænder, som I skal 
bruge. Gør dette hurtigst muligt, når I har fastsat datoen, så I sikrer jer, at ænderne er ledige. 
 
Scleroseforeningen vil gerne hjælpe jer i gang med RAP om KAP. Derfor forsøger vi blandt andet at 
skaffe faste aftaler om hovedpræmierne, vi har lavet skabeloner til det materiale, der skal trykkes 
(se bilag Skabeloner), og vi har samlet erfaringer og ideer i denne drejebog.  
 
Men RAP om KAP er en lokal event, og derfor er drejebogen ikke en endelig opskrift på, hvordan et 
RAP om KAP planlægges og afholdes. Mange elementer vil variere fra lokalafdeling til lokalafdeling. 
På side 17 findes en checkliste, der giver overblik over de enkelte opgaver. Har I spørgsmål eller 
brug for at vende en idé, er I meget velkommen til at kontakte sekretariatets marketingafdeling – 
vi er her for at hjælpe! Flere lokalafdelinger har mange års erfaring med RAP om KAP, og de står 
også gerne til rådighed som sparringspartner for nye arrangører.  
 
God fornøjelse! 
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Hvordan planlægger man et RAP om KAP? 
Overvej nedenstående i den indledende fase: 
 
Vores event 

 Skal det være et lille eller stort arrangement? 

 Hvor mange frivillige skal vi være? 

 Hvordan gør vi RAP om KAP spændende for frivillige, for tilskuere, for købere af 
ANDelsbeviser, for pressen osv.? 

 
Hvor skal det holdes? 

 Er der vand? Kan det benyttes til flere tusinde ænder?  

 Er der strøm i vandet, der kan drive ænderne frem, eller skal vi selv hjælpe dem på vej? 

 Kan tilskuerne komme tæt på og følge løbet? 

 Koster det noget at leje/låne stedet? 

 Er der parkeringsmuligheder? 

 Er der offentlig transport i nærheden? 
 
Hvornår? 

 Hvornår skal vi holde RAP om KAP? (som hovedregel er RAP om KAP sæsonen maj-
september af hensyn til vejret) 

 Er der andre events i byen den dag? Bliver det en konkurrent? Eller kan det styrke 
interessen for RAP om KAP? 

 Kommer datoen i konflikt med helligdage eller ferieperioder? 
 
Frivillige og udstyr 

 Hvor meget hjælp har vi brug for? 

 Hvilket udstyr skal vi have fat i? (eks. telte, megafon, borde, stole, scenevogn, toiletvogn, 
lydanlæg, forlængerledning, andefang/flydespærre, stor bil til at transportere præmierne) 

 Hvor får vi hjælp fra?  

 Har vi brug for en lokal kendis eller anden form for talsmand? 
 
Budget 

 Hvad går vi efter at samle ind? 

 Hvilke udgifter får vi? 

 Hvordan får vi dækket udgifterne? (se afsnittet Sponsorer) 
 
Love og regler 

 Hvilke myndigheder skal informeres om RAP om KAP’et? 

 Hvilke tilladelser er nødvendige? 

 Hvilke afgifter skal vi betale (eks. KODA (musik), gevinstafgift m.v.)? 
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Tilladelser 

Ansøgning om tilladelse til afholdelse af almennyttigt lotteri 

RAP om KAP er et lotteri og skal følge lovens regler herom. Der skal søges tilladelse til at sælge 
lodsedler (ANDelsbeviser) og udlodde præmier. Med andre ord til at afholde et almennyttigt 
lotteri. Tilladelserne administreres af Spillemyndigheden, som er et organ under Skatteministeriet. 
Ansøgningsskema (blanket 5-02 Ansøgning om almennyttigt lotteri) kan downloades fra 
Spillemyndighedens hjemmeside http://www.spillemyndigheden.dk/lotterier/. Du kan også vælge 
at sende ansøgningen elektronisk fra samme hjemmeside. Man skal medsende et udkast til den 
lodseddel, man vil sælge, og der er en række krav til, hvilke informationer en sådan lodseddel skal 
indeholde. Dette er bl.a.: 
 

 Arrangørens navn og hjemsted 

 Bortlodningens formål 

 Prisen for deltagelse 

 Det samlede antal lodder i bortlodningen 

 Gevinsternes antal, art og værdi excl. afgifter 

 Det tidsrum, hvori bortlodningen foretages 

 Hvornår lodtrækningen foretages 

 Hvor og hvornår bekendtgørelse af lodtrækningens resultat finder sted 

 Sted og sidste frist for gevinstudleveringen  

 Hvor og hvornår et revideret bortlodningsregnskab offentliggøres (er offentlig tilgængeligt).  
 
Registrering for gevinstafgift 
Når I har modtaget tilladelsen til at afholde lotteri, skal I registrere jer hos Erhvervsstyrelsen som 
betaler af gevinstafgiften. Dette skal ske enten via den registreringsblanket, som 
Spillemyndigheden sender ud sammen med tilladelsen/bekræftelsen på ansøgningen eller via 
www.indberet.virk.dk (blanket 29.063 – findes både elektronisk og fysisk). Såfremt det er første 
gang (efter 1. januar 2012), I afholder et lotteri, får I tildelt et nyt CVR nummer, når I registrerer jer 
for gevinstafgiften. Det skyldes, at frivillige foreninger (som Scleroseforeningens lokalafdelinger), 
ikke kan have pligter over for SKAT. Afgiften er 17,5 % på den del af gevinsternes værdi, der 
overstiger 200 kroner. Afgiftspligten omfatter alle gevinster, som er udtrukket, uanset om disse 
afhentes eller ej.   

 
Indberetning og betaling af gevinstafgift 
Når jeres RAP om KAP er overstået, skal I inden 15 dage indberette gevinstafgift på 
skat.dk/tastselverhverv under Punktafgifter. Her kan du finde alle de afgifter I er registreret til at 
indberette.  
Betaling foretages samtidig med indberetningen. Husk her via netbank at anføre +73 
kreditornummer: 81450536, CVR. Nr., afgiftsperiode samt lotteriets navn (RAP om KAP). 
 

http://www.spillemyndigheden.dk/lotterier/
http://www.indberet.virk.dk/
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Regnskab 
Senest 6 måneder efter salgets afslutning, skal I offentliggøre:  

 Et revideret regnskab over det almennyttige lotteri  

 En erklæring fra revisor om, hvem der er modtageren af det almennyttige lotteris overskud. 
Hvis der er flere modtagere, skal fordelingsprocenten angives. Er den samlede salgssum i 
det almennyttige lotteri over 100.000 kr., skal revisor være statsautoriseret eller registreret.  

 
Senest samtidig med offentliggørelsen skal et eksemplar af det reviderede regnskab og 
revisorerklæring samt en kopi af ANDelsbeviset sendes til Spillemyndigheden.  
Læs mere om reglerne for almennyttigt lotteri her http://www.Spillemyndigheden.dk/lotterier/. 
Kontakt også din organisationskonsulent eller marketingafdelingen, hvis der er spørgsmål. 

Tilladelse fra kommunen til brug af offentlige arealer 

Der skal indhentes tilladelse hos ejeren af det vandløb eller den å, som væddeløbet skal foregå på 
(det vil ofte være hos kommunen, hører som regel under Teknisk Forvaltning, men spørg i jeres 
kommune). Husk at få en skriftlig tilladelse. Når I har fået godkendelse fra kommunen, skal I 
efterfølgende søge om tilladelse til afholdelse af arrrangement hos Politiet under deres Bevillings- 
og tilladelsessektion på www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/tilladelser_kontakt/. 
 
KODA og Gramex 
KODA står for ’Komponistrettigheder i Danmark’. Når man bruger musik offentligt, skal man betale 
KODA-afgift (afgift til musikskaberne/komponisterne) og Gramex-afgift (afgift til de udøvende 
kunstnere). KODA og Gramex er to forskellige organisationer, men for nemhedens skyld, opkræves 
afgiften samlet, og de fordeler pengene indbyrdes. Før du benytter musik offentligt, kræver det, at 
du har en aftale med KODA, som forvalter musikskabernes rettigheder.  
Hvis I afspiller musik til jeres RAP om KAP, skal I altså betale en afgift til KODA/Gramex.  
 
Der gælder forskellige satser afhængig af, hvordan musikken anvendes. Find frem til prisen for 
anvendelse af musik til jeres arrangement ved at benytte KODAs prisberegner: 
http://www.koda.dk/kunde/priser-aftaler 
 
Eller ring til KODAs kundeservice og tag en snak med dem: 

Tlf. 33 30 63 80 
mandag til fredag kl. 8.30-16.00 

Afgiftsfritagelse 

Man kan som velgørende forening søge om afgiftsfritagelse til et arrangement. Det fordrer, at 
følgende betingelser er opfyldt:  

 Alle (kunstnere, foredragsholdere m.v.) skal medvirke vederlagsfrit 

 Overskuddet skal gå til et velgørende formål 

 Man skal forinden arrangementet indsende en skriftlig ansøgning (om afgiftsfritagelse) med 
budget til info@koda.dk 

 Efter arrangementet indsendes regnskab til KODA 
Det skal på plakater m.v. for arrangementet stå, at KODA har givet afgiftsfritagelse

http://www.spillemyndigheden.dk/lotterier/
www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/tilladelser_kontakt/
http://www.koda.dk/kunde/priser-aftaler
mailto:info@koda.dk
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Gevinster 

Da RAP om KAP er et lotteri, skal der selvfølgelig være nogle gevinster. Hvor mange gevinster I vil 
have, er helt op til jer. Men da der skal betales gevinstafgift til staten af gevinsternes værdi, som 
overstiger 200 kroner, anbefales det at have få store gevinster, der kan fungere som trækplaster, 
samt en del mindre gevinster til en værdi under 200 kroner. Orienter jer om reglerne vedrørende 
gevinster i SKATs juridiske vejledning til Almennyttigt lotteri (E.A.9.9). 
 

Landsdækkende gevinster 

Scleroseforeningens sekretariat forsøger at lave aftaler med virksomheder, der vil sponsere op til 3 
landsdækkende gevinster til hvert RAP om KAP i det pågældende år. Organisationskonsulenterne 
kan oplyse hvilke aftaler, der er lavet fra år til år, samt hvordan gevinsterne indløses via 
sekretariatet.  
 
Husk at vise disse sponsorers logo på ANDelsbeviset samt gerne omtale dem i pressesammenhæng 
og andre relevante steder. Det er vores mulighed for at give dem noget tilbage for deres sponsorat. 

Lokale gevinster 

I skal selv skaffe størstedelen af gevinsterne i lokalafdelingen. Mange lokale butikker, restauranter 
osv. vil gerne støtte et lokalt initiativ som RAP om KAP. Ideer:  

 Gavekort til lokale restauranter, bowlingcentre, frisørsaloner, det lokale bageri eller 
supermarked og lignende 

 Biografbilletter eller indgangsbilletter til andre forlystelses- og underholdningsattraktioner  

 Avisabonnement til det lokale dagblad 

 Sæsonbilletter til det lokale fodbold-, håndbold- eller ishockeyhold 

 Kontakt det lokale forretningsliv og de lokale kunstnere for gevinster.  
 

ANDelsbevis 
ANDelsbeviset er RAP om KAP’s svar på en lodseddel. ANDelsbeviset er derfor penge værd og må 
ikke kopieres. Læs mere i bilaget ’Skabeloner’.  
 
Der er en række juridiske krav til, hvilke informationer en lodseddel (i vores tilfælde ANDelsbeviset) 
skal indeholde. Dette er beskrevet på blanketten til anmeldelse eller ansøgning af almennyttigt 
lotteri. Det er arrangørernes ansvar, at lodsedlen indeholder de påkrævede informationer. 
 
ANDelsbeviser sælges til 25,- kroner stykket.  
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Salg 
Der er flere måder at sælge beviserne på, og det er en god idé at afsætte en del tid og frivillige til 
denne opgave. Husk, at sælgerkorpset sagtens kan bestå af andre end bestyrelsen og RAP om KAP 
arrangørerne. Bed evt. andre foreninger, skoleklasser, loger og andre om hjælp til salget. Eller få 
venner, bekendte, naboer, familie og kolleger til at forsøge at sælge 20 ANDelsbeviser hver.  
 
Salget må som hovedregel påbegyndes 2 måneder, før eventen afholdes. 
 

Butikssalg 
Kontakt den lokale handelsstandsforening og bed om deres opbakning. Foreslå evt. at alle 
medlemsbutikker køber 20 ANDelsbeviser – om butikkerne så vil sælge dem videre eller 
forære dem væk er op til den enkelte butik. 
  
Bed lokale butikker om at sælge ANDelsbeviser i ugerne op til RAP om KAP. Der er 
produceret en særlig papholder til beviserne, som kan rekvireres hos Scleroseforeningen. 
Der kan trykkes stregkode på beviserne, så butikkerne nemt kan oprette dem i deres 
system og afklare regnskabet separat. 
 
’Gadesalg’ 
Det kræver tilladelse fra kommunen og Politiet at sælge på offentlig vej. Men tænk også i at 
spørge butikscentre og større supermarkeder, om I må stå ved deres indgang og sælge 
lodder. Overvej også andre forsamlinger, hvor mange mennesker er samlet og gerne i en 
forbindelse, hvor de har kontanter med. Det kan være i bankocentre, i VIP loungen på 
stadions/sportshaller og lignende. Husk altid at spørge om lov, før I starter salget. Medbring 
desuden et synligt identifikationskort, noget informationsmateriale og/eller andet, der 
viser, at I er repræsentanter for Scleroseforeningens lokalafdeling.  
 
Personsalg 
Husk at tænke på jeres netværk, når I skal sælge ANDelsbeviser. Venner, familie, naboer og 
kolleger - alle er potentielle købere af et ANDelsbevis – eller sælgere! Jo flere sælgere, jo 
større salg!  
En mulighed er at få fat i nogle ”Super Sælgere” som har ansvaret for at sælge eksempelvis 
100 ANDelsbeviser – tanken er at de så skal bruge deres netværk – og den Super Sælger der 
har solgt vinderanden, eller måske den person, der har solgt flest ANDelsbeviser – 
modtager 6 flasker god rødvin el. en anden gave – ideen er at lave en konkurrence blandt 
sælgerne. 
 
Salg på dagen 
Der bør være en salgsbod med mulighed for at købe ANDelsbeviser på selve dagen. Husk at 
arrangere ænderne, der hører til disse beviser, sådan at det bliver logistisk nemt, hurtigt og 
fejlfrit at få de sidste solgte ænder med i løbet.  
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Til virksomheder  

 Spørg personalechefen, om I må få 2 minutters taletid i medarbejdernes 
frokostpause – fortæl kort om RAP om KAP og sclerosesagen og medbring en stak 
ANDelsbeviser, som kan sælges på stedet. 

 Måske har virksomheden lyst til at støtte sagen ved at købe et større parti 
ANDelsbeviser, som de kan sælge eller give til kunder og medarbejdere. 

 Scleroseforeningen har udarbejdet et diplom, som kan gives til virksomheder, der 
køber et større parti ANDelsbeviser og på denne måde støtter foreningen og RAP 
om KAP. På diplomet kan virksomhedens navn skrives samt det beløb, som de har 
støttet med. Du kan bestille diplomet hos Karin Bendixen eller hos din konsulent.  
 
Hvordan gør vi? Det er op til den enkelte lokalafdeling, hvor I vil sætte grænsen for, 
hvor mange beviser en virksomhed skal købe for at modtage et diplom. Størrelsen af 
de virksomheder, I har mulighed for at kontakte, kan variere meget. Tag evt. 
udgangspunkt i 40 stk., som svarer til 1.000 kr. Er virksomheden meget stor, kan 
man lige så godt satse noget højere og foreslå 100 eller 200 ANDelsbeviser. 
Undersøg evt. på forhånd hvor mange medarbejdere, virksomheden har og tag 
udgangspunkt i dette tal.  
 
Hvad får virksomheden ud af det? Virksomheden kan opstille diplomet i 
medarbejderkantinen, i receptionen, på disken (hvis det er en butik) eller lignende 
og vise medarbejdere, kunder, leverandører m.v. at de støtter en god sag. Samtidig 
får virksomheden rent faktisk noget for deres penge, idet de modtager et antal 
ANDelsbeviser svarende til det beløb, de giver, så der er ikke tale om en donation 
men derimod et køb. 
 
Er virksomheden en lokal butiksdrivende, kan I foreslå ejeren, at uddele de 
ANDelsbeviser han/hun køber til sine kunder i ugen op til RAP om KAP. Det ville 
f.eks. være god profilering for en lokal bager at give de første 50 kunder, som køber 
morgenrundstykker lørdag og søndag før RAP om KAP, et ANDelsbevis med hjem. 
Og det vil markedsføre både bageren og det lokale RAP om KAP og sclerose-sagen 
rigtig godt. 
 

Når virksomheder støtter 
For at sikre størst muligt overskud fra arrangementet, er det vigtigt at finde sponsorer og 
samarbejdspartnere til flest mulige udgifter. Selv om man kan det hele selv, skal man ikke 
nødvendigvis gøre det hele selv. 
 
Det er oplagt at få følgende udgifter dækket af virksomheder:  

 Gevinster 

 Annoncer i den lokale avis 

 Forplejning af frivillige 

 Salg af mad og drikkevarer til tilskuerne 

 Leje af udstyr 
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 Opsætning og/eller trykning af ANDelsbeviserne 
 
Indbyd den lokale pølsevogn, ismand eller pizzabager til et samarbejde omkring forplejning. Han 
kan opstille en lille salgsbod på dagen. Det letter arbejdet for jer selv. Lav en aftale med ham om, 
at han donerer et vist beløb af hver solgt vare til jer. Men virksomheder kan også støtte på andre 
måder, eks. med et kontant beløb. Nedenfor gennemgås reglerne for de mest anvendte måder: 
 
Firmaanden 
De lokale forretninger og virksomheder kan også støtte ved at købe en firmaand. Prisen er 2000,- 
kroner pr. and. Firmaanden er væsentligt større end de andre ænder og derved meget synlig. Når 
en virksomhed vælger at købe en firmaand, kommer virksomhedens navn på anden. Anden 
svømmer med ved selve RAP om KAP eventen og er derved en synlig reklamesøjle for 
virksomheden. Firmaanden skal ligeledes stå på scenen/pladsen før selve RAP om KAP løbet, så 
tilskuerne kan se hvilke firmaer, der har støttet. Virksomheden får ikke selve anden – den tilhører 
Scleroseforeningen og skal følge med RAP om KAP pakken – men de får masser af synlighed på 
dagen og muligheden for at støtte en god sag på en sjov måde. 
 
Virksomheden får:  

 Reklame på dagen i form af synlighed under løbet 

 Virksomheden bliver nævnt på RAP om KAPs hjemmeside med en ”tak til” 

 Virksomheden får et diplom til fysisk brug og også et diplom, som kan bruges på virksomhedens 

hjemmeside og facebook 

Firmaanden kan sælges ved personlig henvendelse til forretninger og virksomheder i lokalområdet. 
Det er vores anbefaling, at I medbringer den store firmaand ved personlig henvendelse. I har også 
mulighed for at henvende jer til de lokale forretninger og virksomheder pr. mail.  
 
Når I har solgt en firmaand, skal I sende firmaets logo til Sekretariatet, Karin Bendixen 
(kbe@scleroseforeningen.dk). Så sørger hun for, at I modtager vandtætte klistermærker lige til at 
sætte på firmaanden. Det tager lidt tid at producere, så beregn mindst 14 dage til dette. 
 
En pengegave (donation) 
Hvis en virksomhed støtter jeres RAP om KAP med en pengegave, og virksomheden ikke får noget 
til gengæld, er beløbet fradragsberettiget efter samme regler som gælder for privatpersoner. Ifølge 
satserne for 2015 gælder det beløb op til max. 15.000 kr. Se evt. Scleroseforeningens hjemmeside 
for mere information. Scleroseforeningen – ikke lokalafdelingerne – er godkendt jævnfør 
ovenstående. For at indberette donationen til SKAT, og dermed sikre virksomheden fradrag, skal 
den altså gives til Scleroseforeningen.  
 
Køb af lodsedler 

Køber en virksomhed ANDelsbeviser, er dette beløb ikke fradragsberettiget, da der i dette tilfælde 
er tale om køb af en vare og ikke en donation. 
 
Sponsorat med reklamemodydelse 
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Giver en virksomhed jeres Rap om Kap et beløb mod at de modtager en såkaldt ’reklameydelse’, 
som i værdi svarer til det sponsorat, de har givet, er sponsoratet for det meste fuldt 
fradragsberettiget. Oftest vil samarbejdsaftaler i forbindelse med RAP om KAP ikke gå under denne 
kategori. Se nedenstående formulering fra SKAT:  
 

Fradrag for reklameydelser  
Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle 
foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og 
logo på bandereklamer, siddepladser, informationstavler, hjemmesider og i 
programmer og avisannoncer. Den del af udgifterne, som er knyttet til 
reklameydelserne, anser SKAT som hovedregel for fuldt fradragsberettigede 
reklameudgifter.  
Der kan dog være tilfælde, hvor udgiften er uforholdsmæssig stor i forhold til 
reklameværdien. Hvis udgiften er styret af ejerens personlige interesser, kan vi anse 
den for en privat udgift, der ikke er fradragsberettiget (eller en yderligere lønudgift til 
virksomhedens hovedaktionær). 

 

Fradrag for sponsorat håndteres i virksomhedens eget regnskab. Kun hvis lokalafdelingens årlige 
omsætning af sponsorater overstiger 50.000 kroner skal der svares moms af beløbet, og det 
kræver altså, at lokalafdelingen er momsregistreret. Kontakt Scleroseforeningens økonomiafdeling, 
hvis I nærmer jer dette beløb. 

 
Fakturering 
Scleroseforeningen har lavet en fakturaskabelon, som lokalafdelingerne kan anvende. Husk dog, at 
pengegaver skal gives til Scleroseforeningen og ikke lokalafdelingen, hvis de skal indberettes til 
SKAT og dermed muliggøre fradrag.  
 

Markedsføring  

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der holdes RAP om KAP. Det viser blandt andet 
sponsorerne, at vi tilbyder dem markedsføringsværdi, og det betyder, at der dukker flere tilskuere 
op. 
 

Annoncer 
Det er vigtigt, at skabe synlighed i de helt lokale medier. Sæt derfor annoncer i lokale 
dagblade/ugeaviser. Men annoncer er dyre! Forsøg at få avisen til at sponsere annoncen eller 
en del af annoncen. Det er et godt salgsargument, når I skal forhandle størrelsen af 
sponsoratet, at tilbyde avisen en logoplads på ANDelsbeviset sammen med 
præmiesponsorerne. 

 
Plakater 
Plakater med information om dato, tid, sted samt liste over salgssteder for ANDelsbeviser kan 
laves via skabelon, som I kan få tilsendt (se bilag Skabeloner).  

 
Kom i radioen 
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Mange lokale radiostationer laver konkurrencer i deres programmer. Så hvorfor ikke kontakte 
programværten, fortæl om RAP om KAP og tilbyd ham et par ”RAP om KAP pakker” som 
præmier i ugen op til RAP om KAP. En sådan pakke kan evt. bestå af 4 ANDelsbeviser, 4 øl/vand 
og 4 hotdogs.  

 
E-mail og Sociale Medier 
Tilføj en bemærkning om RAP om KAP til din e-mail signatur eller på din Facebook, Myspace 
eller Twitter profil.  
Måske kender du en, der har en blog, som har lyst til at skrive et indlæg om RAP om KAP. 
 
Kulturkalenderen 
Måske er der en kulturkalender i jeres kommune – evt. på kommunens hjemmeside eller i det 
lokale dagblad – hvor jeres RAP om KAP event kan blive omtalt. 
 

Merchandise 
RAP om KAP køleskabsmagneter 
 

 Lokalafdelingerne ”låner” magneterne, indtil eventen er afholdt, og man ved hvor mange 
magneter, der er blevet solgt. 

 Magneterne skal sælges for kr. 15,-.  
 Rekvireres ved bestilling via Karin Bendixen 

 Salget af magneter indgår i regnskabet, og overskuddet skal derfor deles 50/50 mellem 
lokalafdeling og hovedforening. 

 Ikke solgte magneter returneres til Scleroseforeningen.  
 

Udstyr 
Hvilket og hvor meget udstyr, I skal bruge, afhænger af, hvordan netop jeres RAP om KAP event ser 
ud. Når hovedtrækkene er på plads, er det en god idé, at styregruppen sætter sig ned og 
gennemgår eventen skridt for skridt, del for del. Dermed sikrer I, at I husker at få indkøbt/lejet/lånt 
alt det udstyr, I får brug for i løbet af dagen. Det være sig lige fra toiletvogn til tekander og 
tuschpenne. Stort eller småt – det er surt at mangle noget på dagen. 
 
Som udgangspunkt har andestationerne hjemsted i henholdsvis Ry, København og Odense, hvor de 
hentes og afleveres af arrangørerne. Såfremt arrangører, som har på hinanden efterfølgende RAP 
om KAP events, indbyrdes aftaler af afhente/aflevere ænderne m.v. direkte hos hinanden, er det 
også i orden. Sekretariatets ansvarlige bedes blot orienteret om dette i god tid.  
 
Når I låner ænderne af Scleroseforeningen medfølger der en basispakke af udstyr, som kan bruges 
til at skabe synlighed om eventen. Der er tre ’ande-stationer’ – en i Ry, en på Fyn og en i Valby – 
som indeholder: 
 
Kæmpe oppustelige ænder 
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 Tre meter høje - godt blikfang.  

 Udstyret med intern blæser – husk strømforsyning til denne.  

 BEMÆRK! Der findes kun to af disse. Det vil sige, at I skal reservere en oppustelig and, når I 
booker ænder, for at sikre at I kan have den på dagen. 

 
RAP om KAP banner 
100 x 160 cm, logo på hvid baggrund – kan evt. monteres på pavillon og lignende 
 
Deco-flag 
2 stk. flag/bannere monteret på fod. Højde: 180 cm.  Logo på hvid baggrund 
 
Balloner 
Balloner m. bærepinde bestilles via Karin Bendixen. 
 
 
Unummererede ænder 
Der skal altid være en beholdning på 25 unummererede ænder samt en vandfast tuschpen 
sammen med ænderne. Hvis I under sorteringen opdager, at et eller flere numre er bortkommen, 
bedes I skrive nummeret på en af de unummererede ænder og dermed udfylde disse ’huller’ i 
nummerrækken. Meddel sekretariatet, Karin Bendixen (kbe@scleroseforeningen.dk), hvor mange 
unummererede ænder er brugt, så der kan fremsendes nye. 
 
Pavillon 
Der kan lånes hvide pavilloner i Scleroseforeningen, hvor banneret kan monteres på. På traileren i 
Ry er der desuden et 3x3 meter flextent. 
 
 

Andevæddeløbet 
Praktisk 

 Strømretning: Sørg for at strømmen går i den rigtige retning. 

 Start: Det er både festligt og praktisk at markere starten enten med en startpistol, en fælles 
nedtælling eller lignende.  Ænderne hældes i åen, og væddeløbet bliver ekstra festligt af at 
blive speaket. Der bør benyttes mikrofon eller megafon til dette. 

 Mållinje: Opsæt flydespærre/mållinje. To personer er klar ved mållinjen og samler ænderne 
op i den rækkefølge, de når målet. Ændernes numre skal noteres på stedet, så 
vindernumrene hurtigt kan råbes op, og præmierne uddeles, når løbet er slut.  

 Planlæg hvordan I vil opråbe vinderne. Hav en mikrofon eller megafon parat til at råbe 
vindernumre. Husk at notere vindernumrene på uafhentede præmier. 

 
Falck 
Scleroseforeningen har indgået aftale med Falck om deres deltagelse ved RAP om KAP 
arrangementer, så vidt det er muligt. Falck deltager i praktiske opgaver vedrørende 
andevæddeløbet: Hælde ænderne i åen, samle dem op, evt. udlån af megafon til speak af løbet 
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samt opråb af vindernumre. Falck deltager ikke med sponsorpræmier. De konkrete opgaver og 
dagens forløb aftales lokalt mellem den enkelte Falck station og RAP om KAP styregruppen.  
 
For at Falck kan bistå med hjælp til eventen, skal de kontaktes SENEST 3 måneder inden 
afholdelse. Navnet på den pågældende Falck kontaktperson i netop jeres lokalområde fås hos 
sekretariatet, Karin Bendixen (kbe@scleroseforeningen.dk). 
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Efter RAP om KAP 

 Annoncering af vinderne 
Vinderne råbes op på selve dagen. Vindernumrene (trækningslisten) skal derudover 
offentliggøres, således at deltagere, der ikke var til stede på selve dagen, kan se om de har 
vundet.  
Trækningslisten SKAL offentliggøres på scleroseforeningen.dk/rap-om-kap.dk. Dette sker 
ved, at I sender listen til Karin Bendixen (kbe@scleroseforeningen.dk), som offentliggør 
listen på hjemmesiden. Trækningslisten bedes sendt til Karin førstkommende hverdag efter 
RAP om KAP’et er afholdt. 
Om man derudover ønsker at offentliggøre vindernumrene i en lokal avis, er arrangørernes 
beslutning. Det skal stå på ANDelsbeviset hvor vindernumrene offentliggøres. 

 Sortering af ænder 
Ænderne genbruges fra år til år og fra by til by. Derfor er det vigtigt, at de bliver sorteret i 
poser á 25 stk.  (i kronologisk nummerorden), så de er lige til at gå til igen næste år. Se bilag 
Andesortering. 

 Takkebrev 
Det er en god idé at sende et takkebrev til de sponsorer og samarbejdspartnere, der har 
bidraget til årets RAP om KAP.  

 Regnskab 
De første 3000 kr. af overskuddet går til lokalafdelingen. Det resterende overskud deles, så 
50 % går til landsforeningen (til forskning) – 50 % går til lokalafdelingen. 
Scleroseforeningen skal modtage kopi af regnskabet til brug som bilag for de overførte 50 % 
af overskuddet. Ligeledes hjælper dette os med løbende at kunne udvikle og tilpasse 
konceptet, så det fungerer bedst muligt i forhold til de udgifter, der er forbundet med et 
RAP om KAP. Indsendelse af kopi af regnskabet samt overførsel af den del af overskuddet, 
som tilfalder landsforeningen, bedes ske senest 6 uger efter RAP om KAP’et er afholdt. 
 
Såfremt overskuddet overstiger kr. 100.000,- , skal det afsluttede regnskab påføres 
statsautoriseret revisors påtegning. 
 
Der skal indsendes regnskab over gevinstafgifter (17,5 % af den del af gevinsterne, hvor 
værdien overstiger kr. 200,-) til SKAT. 
 
Et eksemplar af regnskabet skal desuden indsendes til Spillemyndigheden, der har meddelt 
tilladelse til bortlodningen. Dette skal ske senest 6 måneder efter afslutning af salget af 
lodsedler. 
 
Regnskabet skal desuden offentliggøres senest 6 måneder efter afslutning af 
lodtrækningen. Det skal ske ved at lægge regnskabet på Lokalafdelingens hjemmeside.  
 

 Presse 
Vi vil bede jer om at indsamle al presseomtale i forbindelse med arrangementerne, da al 
presseomtale bliver videresendt til vores samarbejdspartnere og er med til at motivere til 
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et fortsat samarbejde. Al pressemateriale sendes til sekretariatet, Karin Bendixen 
(kbe@scleroseforeningen.dk). 
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Tjekliste 
 

Aktivitet  Ansvarlig Deadline 

Tilladelser Spiritusbevilling 
Kommune 
Politi 
Spillemyndigheden 

  

Præmier Sponsorsamarbejde 
Finde præmier 
 
 

  

Salg af ænder Jo flere frivillige jo bedre. 
Rekruttering og koordinering af frivillige. 
Hvem sælger? Hvor sælger vi?  
Distribution af ANDelsbeviser til sælgere. 
Kontrol med udleverede nr. 
Indsamling af ikke solgte ANDelsbeviser 
Salg af ANDelsbeviser 

  

Markedsføring Annoncering 
Plakater 
ANDelsbeviser 

  

Pressekontakt Pressemeddelelser 
Kontakt til aviser/radio 
TV 
Sende kopi af pressemateriale til Karin 
Bendixen: 
Email: kbe@scleroseforeningen.dk 

  

Boder Låne telte / boder 
Opstilling af telte 
Evt. aftaler m. 
pølsevogn/ismand/pizzabager 

  

Underholdning Musik / underholdning 
Speaker 
Scene 
Lyd og lys 
Strømforsyning 

  

Praktisk Evt. få caféborde og stole til gæster, der 
ønsker at sidde. 

  

Fotografering Bed en frivillig, som er god med et 
kamera, om at tage billeder. Det er en 
god idé at tage billeder af overrækkelsen 
af de landsdækkende sponserede 
præmier samt andre 
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samarbejdspartnere (eks. Falck). Det er 
vigtigt, at sekretariatet kan levere noget 
tilbage til sponsorerne, når vi skal 
genforhandle aftaler til det følgende år. 

Ænder Sortering 
Afsendelse af ænder 
Afsendelse af ænder retur 

  

Før løbet Tjek om alle ænder er der og bestil evt. 
manglende ænder (angiv de numre 
ænderne skal have) 
Ænderne bringes til åen 
Ænder hældes i åen (Falck) 
Startskud 
Startspistol 

  

Mållinie Opsætning af andefang 
De vindende ænder fanges 
Vindernumre listes i rækkefølge 
De resterende ænder fanges 

  

Vinder Oplæsning af vindernavne 
Overrækkelse af gevinsten 
Offentliggørelse af vindernumre 
(https://scleroseforeningen.dk/rap-om-
kap.dk) + lokalavis 
Ikke afhentede gevinster – hvor 
opbevares de, hvad anvendes de til? 

  

Efter løbet Ænderne opsamles og sorteres 
Ænderne sendes videre 
Telte nedtages 
Fangenet/flydespærre pakkes sammen 
Boder og scene nedtages 
Rengøring af arealet 

  

Regnskab Udarbejdelse af budget 
Oprettelse af kontoplan 
Afslutning af regnskab 
KODA 
Gevinstafgift 
Del af overskud til landsforeningen 
Offentliggørelse af regnskab  
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Vejledende tidslinje 
Det er vigtigt, at I som styregruppe laver jeres egen projektplan, hvor de enkelte opgaver, 

deadlines og ansvarlige personer er præciseret. Nedenstående tidslinje er derfor blot vejledende 

og indeholder kun udvalgte vigtige deadlines: 

HVORNÅR HVAD BEMÆRKNING 

Så snart I har bestemt jer 

for en dato 

Meddel dette til jeres 

organisationskonsulent, som 

booker ænderne til jer 

RAP om KAP sæsonen går fra 

maj-september 

2 måneder før RAP om KAP Salget af lodsedlerne 

(ANDelsbeviserne) må gå i 

gang 

 

 

Når salget af lodsedlerne 

går i gang 

Indsend kopi af lodseddel 

(både for - og bagside) til 

Karin Bendixen 

Formål: Så sekretariatet kan 

besvare henvendelser bl.a. 

om sidste frist for 

gevinstafhentning m.v. 

RAP om KAP dagen Afvikling af andevæddeløb + 

hele eventen 

Lav en plan for opgaver, som 

skal løses på selve dagen, så 

alt er klar, til tilskuerne 

kommer 

Førstkommende hverdag 

efter RAP om KAP 

Send trækningslisten til Karin 

Bendixen 

(kbe@scleroseforeningen.dk) 

Formål: så vi kan publicere 

listen via rapomkap.dk i 

perioden for afhentning af 

gevinster, og så sekretariatet 

kan besvare henvendelser 

vedr. præmieafhentning m.v. 

Senest 1 uge efter RAP om 

KAP 

Takkebrev sendes til alle 

sponsorer, frivillige og 

samarbejdspartnere 

 

 

Senest 14 dage efter RAP 

om KAP 

Indberetning og betaling af 

gevinstafgift.  

17,5 % af gevinsters værdi, 

der overstiger 200 kr. (husk at 
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der også skal betales afgift af 

uafhentede præmier) 

Når regnskabet er færdigt Kopi af regnskab indsendes til 

Scleroseforeningens 

sekretariat, og den del af 

overskuddet, som tilfalder 

landsforeningen indbetales til 

konto: reg. 4440, konto: 

4370210306. Anfør venligst 

på indbetalingen 

lokalafdelingens navn og at 

beløbet kommer fra RAP om 

KAP. 

Offentliggørelse af regnskab, 

fx på Lokalafdelingens 

hjemmeside. 

 

Att: Karin Bendixen 

(kbe@scleroseforeningen.dk), 

eller pr. post til 

Scleroseforeningen, 

Mosedalvej 15, 2500 Valby, 

Att.: Karin Bendixen 

Senest 6 uger efter RAP om 

KAP 

Indsend kopi af lokal 

presseomtale samt billeder 

fra jeres arrangement (meget 

gerne af de landsdækkende 

sponsorer og 

samarbejdspartnere) til Karin 

Bendixen  

kbe@scleroseforeningen.dk 

 

Senest 6 måneder efter 

afslutning af salget af 

lodsedler 

Et eksemplar af regnskabet 

skal desuden indsendes til 

Spillemyndigheden.  

 

 

 

 

mailto:kbe@scleroseforeningen.dk
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Bilag: Skabeloner 
Scleroseforeningen har lavet en designlinje for RAP om KAP. Designlinjen er lavet for at gøre det let 
for lokalafdelingerne at håndtere denne del, og samtidig sikre at RAP om KAP profilerer 
Scleroseforeningen på samme flotte måde over hele landet. Et fælles RAP om KAP design giver 
genkendelighed og betyder, at folk vil huske arrangementet.  
 
Der er lavet skabeloner til en række forskellige elementer, som I kan få brug for, når der arrangeres 
RAP om KAP.  
 

 ANDelsbevis 

 A3 plakater  
 A2 plakater, som er fortrykte og kan bestilles via Karin Bendixen 

 Pap-holder til ANDelsbeviser, som er fortrykte og kan bestilles via Karin Bendixen 

 
* Vigtigt at få trykt på ANDelsbeviserne: afhentningssted for gevinster, sidste frist for afhentning af 
gevinster (dato), uafhentede gevinster tilfalder lotteriet efter fristens udløb. 
 
Vejledning 
Skabelonerne er lavet som brevskabelon. Det betyder, at nogle dele ligger helt fast som et 
vandmærke – det gælder for eksempel placering af logo samt noget fortrykt tekst – mens andre 
dele er åbne for lokalafdelingernes redigering. Prøv jer lidt frem – der hvor I kan klikke ind med 
musen, kan I skrive. Det betyder, at der er mulighed for, at I skriver jeres egne informationer ind - 
såsom dato, tid og sted for arrangementet, præmier, indsætter logoer, viser salgssteder for 
ANDelsbeviset osv. 
 
Skabelonerne kan du få tilsendt på mail ved at henvende dig til sekretariatet, Karin Bendixen 
(kbe@scleroseforeningen.dk). For at kunne åbne de tilsendte filer med skabeloner, skal I, som det 
første, gemme dem som et Word dokument.  Det gøres ved at højre-klikke på den vedhæftede fil 
og vælge ”Gem som”, derefter ”Gem” og filen ligger nu på dit C-drev. Herfra kan det forhåbentligt 
åbnes uden problemer.  Formatet til tryk er A5. 
 
Selv om der er noget fortrykt tekst, er det stadig lokalafdelingens ansvar, at ANDelsbeviset lever op 
til reglerne ifølge Indsamlingsloven. Se nærmere retningslinjer i Ansøgning om tilladelse til 
afholdelse af almennyttigt lotteri. 
 
 
Trykning af ANDelsbeviser 
Da nogle lokalafdelinger har held med at få sponsoreret trykning af lodsedler, er valg af trykkeri op 
til den enkelte lokalafdeling. Oplys hvor mange ANDelsbeviser I ønsker og bed om et tilbud. Husk at 
oplyse, at der skal trykkes fortløbende nummerering på ANDelsbeviserne, da det har betydning for 
prisen. 
 
Nummerrækken skal svare til numrene, der står på de ænder, I har reserveret til jeres 
arrangement.  
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Stregkode 
Det er muligt at trykke stregkode på ANDelsbeviset, for at gøre det lettere for forretninger at sælge 
dem for os. Trykkeren skal informeres om det, og han har et program, der kan trykke stregkoder. I 
skal blot oplyse denne kode til ham: 
 
57 00002 0000 0 2 
 
Denne kode må KUN benyttes til ANDelsbeviser. 
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Bilag: Andesortering 
 

 
 
 
Den store Ande(n)sortering efter RAP om KAP 
 
RAP om KAP ænderne sorteres, inden de opmagasineres til næste RAP om KAP arrangement. Det 
letter håndteringen af de nummererede ænder betydeligt til de kommende løb. I nedenstående 
eksempel er der taget udgangspunkt i nummerrækken 1 – 4.500. 
 
Forberedelse: 

 Inden man sorterer, skal ænderne være helt tørre efter deres svømmetur.  

 Flere tusinde badeænder fylder en del. Sørg for, at der er rigelig gulvplads og eventuelt også 
rigelig bord-plads. Den lokale gymnastiksal eller forsamlingshusets gildesal er bud på 
sorteringssteder. 

 Vær opmærksom på, at ænderne efter flere års hårdt arbejde i adskillige vandløb ikke er 
helt rene længere.  

 Udnævn en ’Tælle-mester’, der har helt styr på proceduren og har det endelige og 
forkromede overblik. 
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Der skal bruges: 

 Frivillige ’tællere’ 

 Mange store affaldssække 

 Endnu flere små poser 

 Noget at lukke poserne med 

 Skrivematerialer 

 Proviant til tællerne m.m.  
 
Hvordan I vil sortere ænderne er helt op til jer, så længe alle ænderne ender med at være sorteret i 
grupper af 25 med nummergruppen synlig på posen/sækken (0-25, 26-50, 51-75 osv.). 
 
Herunder er et forslag til, hvordan sorteringen kan foregå. 
 
Fase A: Tusinder af ænder 
Ænderne sorteres fra gulvet/bordene ud i store affaldssække, således, at der i hver pose er tusind 
ænder. Når dette er gjort, vil man nu have adskillige poser fyldt med ænder fra nummer 1 til 1000, 
fra 1001 til 2000, fra 2001 til 3000, fra 3001 til 4000 og fra 4001 til 4500. 
 
Fase B: Hundredvis af ænder 
Hver pose med tusind nummererede ænder sorteres nu videre ud i hundreder efter samme princip 
som i Fase A: En pose med ænderne fra 1 til 100, en pose med nummer 101 til 200 og så fremdeles. 
 
Fase C: 25 ænder pr. pose 
I den sidste sortering skal tungen holdes lige i munden for her skal kabalen gå op og et evt. 
(m)andfald registreres – der vil desværre altid være et par ænder, der ikke overlever strabadserne 
ved årets løb.  
Det er på dette tidspunkt vigtigt at sikre sig, at der nu i hver pose befinder sig nøjagtigt and 
nummer 0 til 25, 26 til 50, 51 til 75 og så fremdeles. Poserne er nu i indkøbspose-størrelse og 
påtegnet med de til indholdet tilsvarende numre.  
 
Er and nummer 4873 for eksempel forsvundet erstattes denne med en ny and fra posen med 
unummererede ænder, og nummeret 4873 påføres. Giv sekretariatet besked om, hvor mange nye, 
unummererede ænder, I har brugt efter jeres RAP om KAP, så et tilsvarende antal nye 
unummererede ænder kan blive lagt i posen.  
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God fornøjelse 


