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Banko i lokalafdelingen 

På de følgende sider er der en beskrivelse af, hvordan I laver et online bankospil for lokalafdelingens medlemmer. 

Invitation 

Det første I skal gøre, er at invitere medlemmerne. Det kan I gøre via Nem Tilmeld, hvor I opretter et arrangement og 
sender ud til medlemmerne. I kan også på jeres Facebookside invitere følgerne af siden, hvor I bruger linket fra Nem 
Tilmeld i jeres opslag på Facebooksiden, så medlemmerne kan tilmelde sig inde på Nem Tilmeld. 

OBS: Det er vigtigt, at I kun inviterer medlemmer af Scleroseforeningen, for det betyder, at I hverken skal ansøge eller 
anmelde spillet til Spillemyndighederne.  

Hvad koster det? 

I vælger selv, om det skal koste penge at deltage eller være gratis. Tre plader kan f.eks. koste 30 kr. Pengene kan 
deltagerne overfører via mobilepay eller netbank.  

Gevinster 

Det er altid sjovere, hvis der gevinster som deltagerne kan vinde – ligesom til normal banko. Måske er der nogle lokale 
forretninger, som vil sponsorere præmierne. I kan efterfølgende aflevere præmierne til vinderne eller de kan selv hente 
dem hos sponsorerne. Det kan også være, at I selv finder på en tredje løsning. 

OBS: Det er vigtigt, at kontantpræmier (gavekort) ikke overstiger en beløbsgrænse på 200 kr. Hvis det gør, skal der 
betales gevinstafgift. Varegevinster (konkrete gaver eller gavekort til en specifik ting) må ikke overstige en beløbsgrænse 
på 750 kr. Hvis I holder jer inden for disse beløbsgrænser, er det ikke nødvendigt med gevinstafgift, og vil derfor gøre det 
nemmere for jer at afholde online banko. I slipper for en masse administrativt bøvl. 

Se vedhæftet fil ”afholdelse af almennyttige lotterier i lukkede foreninger” for retningslinjer. 

Bankoplader 

Bankopladerne får I online ved at følge vejledningen på side 4-6. Det er på hjemmesiden www.bingomaten.dk, at I kan 
hente bankopladerne. 

http://www.bingomaten.dk/
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Inden I sender bankopladerne til deltagerne (det kan gøres elektronisk eller med posten), så husk at beholde kopier af 
bankopladerne, som I sender ud, så I kan tjekke om numrene passer, når deltagerne får banko. Hver bankoplade har også 
et kontrolnummer.  

I kan også finde bankoplader på: www.bankopladerne.dk: https://bankopladerne.dk/bankoplader.php?s=1&t=4&p=1 

Trækning af numre 

På side 7 kan I se, hvilken hjemmeside I skal bruge for at trække numre online. Det er vældig smart. 

Her er link til hjemmesiden: https://www.geogebra.org/m/GrWd5xM5 

Link til online banko 

I kan bruge Ms Teams til jeres online banko. I sender mødelinket til de tilmeldte deltagere via mail. Det er linket, som I 
får, når I opretter et møde i Ms Teams: ”Deltag i Microsoft Teams-møde”.  

Når alle deltagerne er med på mødet, deler en af arrangørerne sit skrivebord (den person, som trækker numrene), så 
deltagerne kan se, at vedkommende trækker numrene. Det er vist på side 8-10, hvordan skrivebordet deles. 

Husk at sende manual med ud til deltagerne, så de ved, hvordan de kommer med på Ms Teams. Manualen er vedhæftet 
denne mail: Sådan deltager du i en aktivitet på Ms Teams. 

Prøvespil 

Det er altid en god ide at lave et prøvespil internt i lokalafdelingen, så I er sikre på, hvordan I skal gøre på selve dagen for 
den officielle online banko. 

Så er der banko! 

Byd deltagerne hjerteligt velkommen, som det var en helt almindelig banko. Det er godt med lidt ”smalltalk”, inden I går 
i gang, så afsæt tid til det. 

Det er vigtigt fra start at fortælle deltagerne, hvordan det kommer til at foregå.  

http://www.bankopladerne.dk/
https://bankopladerne.dk/bankoplader.php?s=1&t=4&p=1
https://www.geogebra.org/m/GrWd5xM5
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Reglerne fortælles: f.eks. 3 x 3 spil. Først 1 række, så 2 rækker og til sidst en hel plade. Dette gentages tre gange. Hvad 
kan man vinde etc. I kan også spille med sidegevinster.  

Det er altid en god ide at bede deltagerne om at slå deres mikrofoner fra under banko. Det kan give forstyrrelser og knas 
på lyden, hvis alle har slået deres mikrofon til.   

Spillet går i gang 

Husk at del skrivebordet (se side 8-10), så deltagerne kan se numrene, som bliver trukket. Giv jer god tid til at råbe 
numrene op, så alle kan følge med. 

Hvis en deltager får banko, så kan personen enten bruge fingermarkøren eller chatfunktionen i Ms Teams til at melde 
banko (se side 11). 

Til næste gang I spiller banko, har I måske selv fundet på endnu bedre løsninger eller ideer til, hvordan online banko kan 
foregå. Det må I gerne fortælle om.  

God fornøjelse! 
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Sådan får I Bankoplader 

1) I går ind på hjemmesiden www.bingomaten.dk 
2) Her vælger I bankoplader 

 

http://www.bingomaten.dk/
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Sådan får I bankoplader 

3) Når I har valgt bankoplader, kommer I til en side, hvor I kan vælge, hvor mange bankoplader I vil printe 
4) I kan printe alle ark, hvis I er mere end 10 personer 
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Sådan får I Bankoplader 

5) Bankoplader ser sådan ud, når I skal printe dem ud 

6) I kan scanne pladerne og sende dem til deltagerne pr. mail eller sende de printede plader med posten 
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Sådan trækker I numre 

1) I bruger følgende side, når I skal trække numre: https://www.geogebra.org/m/GrWd5xM5 

2) På hjemmesiden kan I Træk et nummer og Start forfra, når alle numre er trukket og I skal i gang med nyt spil. 

 

https://www.geogebra.org/m/GrWd5xM5
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Sådan deler I skrivebord på MS Teams  

1) Klik på dette ikon i din Teams menubjælke 
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Sådan deler I skrivebord på MS Teams  

2) Herefter vælges Skrivebord 
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Sådan deler I skrivebord på MS Teams  

1) Her er skrivebordet delt. Funktionen stoppes ved at klikke på 
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Sådan gør deltagerne opmærksom på banko 

1) Deltagerne kan enten bruge chatten eller fingermarkøren til at fortælle, at de har fået banko 
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