
Det nye
pointsystem

Pointtype Antal point Hvornår får omdeler point

Opstartspoint 300 point. Når man som ny omdeler 
første gang har gået en rute.

Antal bundter 3 point pr. bundt. Ved løse aviser tæller de 
samlet som ét bundt.

For hvert bundt reklamer og 
aviser der omdeles hver uge.

Antal omdelte ruter 30 point pr. rute. Hver uge når omdeler har 
omdelt og slutmeldt sin rute / 
ruter til tiden.

Erfaringspoint 3 point hver uge til at starte med. De 3 point 
stiger med 3 point hver 5. uge. Efter 5 uger 
optjenes 6 point hver uge, efter mere end 10 
uger optjenes 9 point osv.

En gang om ugen. Omdeler 
optjener ikke point ved ferie 
eller sygdom.

Ekstra rute 1.000 point pr. rute i skoleferier og ved  
helligdage. I alle andre uger optjenes 400 
point.

Når omdeler tager en ekstra 
rute ud over sin egen faste 
rute.

Selv fundet afløser 400 point i perioder med skoleferier 
og helligdage.

Når omdeler selv skaffer en 
afløser til sin rute.

Henvist ny omdeler 2.000 point for første ven, 3.000 
point for anden ven, 4.000 point 
for tredje ven osv.

Når omdeler anbefaler en ven 
til jobbet, og vennen har været 
ansat i mindst 4 uger.

Der sendes en SMS til o
mdelerne én

gang om ugen om, hvor mange 

point de har optjent i d
en 

pågældende uge
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Erfarings-
point

Antal uger med omdeling Erfaringspoint

Fra uge Til uge Antal point

1 5 3
6 10 6

11 15 9
16 20 12
21 25 15
26 30 18
31 35 21
36 40 24
41 45 27
46 50 30
51 55 33
56 60 36
61 65 39
66 70 42
71 75 45
76 80 48
81 85 51
86 90 54
91 95 57
96 100 60

101 105 63
106 110 66
111 115 69
116 120 72
121 125 75
126 130 78
131 135 81
136 140 84
141 145 87
146 150 90
151 155 93
156 160 96
161 165 99
166 170 102
171 175 105
176 180 108
181 185 111
186 190 114
191 195 117
196 200 120
201 205 123
... ... ...

256 260 156

Omdeling i 
13 uger: 

Omdeler optjener 
72 point

Omdeling i 
26 uger: 

Omdeler optjener
243 point

Omdeling i
52 uger:

Omdeler optjener 891 point

Omdeling i 
104 uger: 

Omdeler optjener 
3.402 point


