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LOPPEMARKED VÅR 2019 

Til helgen står vårens loppemarked for tur! Fredag 26. april starter vi med å pakke ut sesongens lopper 

og søndag 28. april på ettermiddagen rydder og kaster vi usolgte lopper som vi ikke tar vare på til 

neste loppemarked (hvis det er noen igjen). 

Vedlagt dette skrivet finner du en avdelingsoversikt. Der finner du blant annet informasjon om hvilken 

avdeling du tilhører og hvem som leder den, med kontaktinformasjon.  

OPPMØTETIDER, ALLE AVDELINGER 
Fredag 26. april  18:00 – 22:00 Oppmøte for informasjonsmøte i kantina på Gommerud 

Lørdag 27. april 08:30 – 16:30 (loppemarkedet er åpent 10:00 – 16:00) 

Søndag 28. april 10:00 – 18:00 (loppemarkedet er åpent 11:00 – 15:00) 

 

FORELDRE OG MUSIKANTER 
Vi har stadig nye medlemmer i korpset vårt. Vi tar godt imot alle nye og bruker tid på å sette dem inn i 

hvordan man jobber på avdelingene Avdelingsledere skal ha tatt kontakt med alle på sin avdeling før 

loppemarkedet. 

Vi har forsøkt å plassere musikanter født i 2009 og tidligere i de ulike avdelinger. De yngste 

musikantene kan delta i avdelingene sammen med foreldre.  Foreldre gir arbeidsfordeling til 

musikantene som står oppført på deres avdeling. 

Vår korpsvirksomhet er avhengig av at alle bidrar. Omsetningen stiger med antall foreldre som stiller, 

så det sier seg selv at hver enkelt deltaker teller. Dersom du allikevel ikke kan komme på loppe-

markedet, gi beskjed til loppesjefen slik at korpset kan fordele en passende erstatningsoppgave til deg. 

 

PARKERING 
På lørdag og søndag fram til ca. 14:30 er P-plasser en mangelvare! Vi ber om at dere foreldre ikke 

parkerer på oversiden av skolen (det er dumt om de som har tenkt seg på loppemarkedet ikke får 

p-plass). Anbefalte P-plasser er innerst i Skytten ved Gommerud Barnehage, ved Gommerudbanen og 

ved Rykkinnhallen. 

 

HUSKELISTE 
 
✓ Alle skal ha med en kake/boller pr musikant. Enten langpannekake, brownies, muffins eller en 

porsjon boller, evt med vaniljekrem, skillingsboller etc. Kaker skal IKKE deles, det gjør 

kafeteriakomiteen selv. Kakene skal kunne stå i romtemperatur. Pynt gjerne kakene slik at de ser 

tiltalende ut og folk vil kjøpe. Kakene kan tas med fredag eller lørdag (søndag kun etter avtale). 

Husk på å få krysset av på kakelista når dere har levert. Ta med kontanter eller bruk VIPPS i 

loppekafeen. Vi har kuttet ut bruk av kritelister. 

✓ Har dere plastposer til overs er det fint om dere kan ta med dette (brukes til posesalg) 

✓ Husk refleksvest til foreldre og musikanter. 

✓ På søndag er det fint om alle tar med støvsugere, vaskebøtter, kost, kluter og lignende slik at vi 

får vasket oss ut raskt.  

✓ Tilhenger til fredag for de som har. Nødvendig for transport mellom nedre og øvre del av skolen. 

✓ Unbrakonøkler, målebånd, verktøy, etc. for de på møbler/montering 

✓ Loppemarkedet er en situasjon der det er litt mer folk og litt mer ting inne på skolen enn normalt. 

Avdelingslederne har derfor fått tilsendt en branninstruks som alle på hver avdeling bør gjøre seg 

kjent med.  
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PROGRAM 
 

FREDAG 
Vi møter presis 18:00 og det er en forventning om at alle holder på til 22:00, slik at vi har kommet 

godt i orden før lørdag på alle avdelinger. De som på sin avdeling blir «ferdig» på fredag ønskes over 

til andre avdelinger som ikke har kommet like langt. 

Dere bør ta bilder/foto av klasserom og korridorer før vi starter ommøbleringen. Slik klarer vi å 

tilbakestille skolen mest mulig likt slik vi overtok den.  

Sett løse gjenstander bak pulter slik at disse ikke blir borte. Pakk ned evt. klær som ikke er tatt hjem på 

en måte som gjør det mulig å henge de tilbake på plass igjen. 

Det vil være ca. 15-20 personer i Bomberommet som bærer ut lopper til fastsatte plasser for hver 

avdeling («sitt sted»). Ingen andre skal behøve å gå inn i Bomberommet for å hente lopper. Alle 

lopper, med unntak av de som skal være på avdeling møbler, skal ut av bomberommet.  

Det er en del hyller som står i bomberommet og som skal benyttes av avdelingene. Det må prioriteres 

å få ut hyllene og lopper fra bomberommet så tidlig på fredag som mulig. 

Hver avdeling vil hente lopper fra «sitt sted» over til egen avdeling.  

✓ Artikler for Kjøkken og Sport settes i korridor utenfor klasserommene der disse avdelingene 

holder til.  

✓ Bokavdelingen henter sine bord og lopper i første bomberom og frakter dem til sitt klasserom. 

✓ Klær og leker settes utenfor tilsynsvakten og det vil være varebiler eller biler med henger som 

kjører dette opp til inngang på øvre plan. 

✓ Vi fortsetter med den samme fordelingen av elektroartikler som sist:  

• Avdeling møbler skal selge lamper 

• Avdeling kjøkken selger kjøkkenmaskiner, kaffetraktere o.l.  

• Avdeling sport tar øvrige elektroprodukter. 

Når en avdeling får fullt opp med lopper i sitt klasserom eller lokale må øvrige lopper settes på avtalt 

lager. Det er viktig at alt med unntak av møbler blir båret ut satt på avdelingens lagre så rask som 

mulig, slik at møbler kan begynne å innrede for salg så raskt som mulig. Møbler vil trenge hjelp fra 

andre avdelinger på fredag kveld og lørdag morgen for å få sine salgsareal i orden. 

Det blir servert brødmat og enkelt pålegg litt etter hvert på fredagen. 

 

 

 

LØRDAG 
Oppmøtetid er 08:30 – 16:30 (loppemarkedet er åpent 10:00 – 16:00) 

 

Vi avholder et infomøte i kantina ca 15 minutter før loppemarkedet åpner.  

Vi prøver også å holde et møte rett etter stengetid hvor komiteen formidler litt fra hver avdeling og 

kanskje det blir gitt oppdaterte resultater for dagen.  
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SØNDAG 
Oppmøtetid er 10:00 – 18:00 (loppemarkedet er åpent 11:00 – 15:00) 

Når salgsperioden er ferdig pakkes det lopper som anses fornuftig å ta vare på til neste 

loppemarked og settes inn i bomberommet. 

Søppel grupperer vi slik (merk at det er noen forenklinger sammenlignet med tidligere år) : 

 

Rent treverk. Dette er tremøbler og skap. Hvis det er glassdører på så sett det bare sammen 

med treverket så tar Renova av glassdørene når de henter. 

Metall. Alle litt større ting der mer enn ca. 25 % av vekten er metall. 

Blandet avfall: Brennbart og ikke brennbart tar Renova nå i samme komprimatorbil 

Elektrisk: I egne sekker vi får utlevert. 

  

Det er flott hvis bøker og småting settes i pappesker eller poser, så langt det er mulig, slik at 

innlastingen ikke blir unødig sen hvis mye smått ligger løst. Vi har som oppgave å bære 

restloppene ut av skolen til anviste plasser som kan være i hauger på skoleplassen eller rett i 

respektive biler som Renova stiller med. På søndag gis det informasjon om hvor de respektive 

hauger legges. Det lages en «kabal» for å få minst mulig bæring. 

Vi kan levere 10 tonn med rest lopper innenfor en fast pris. Blir det mer enn dette må vi betale ca kr. 2 

pr kilo ekstra. Det blir servert mat (brødmat) og salg av pølser m.m på søndagen. 

Loppemarkedet er korpsets desidert viktigste inntektskilde, og bidrar til at mange får oppleve ekte 

spilleglede. Det er som vi har sett av vinterens oppslag i Budstikka ingen selvfølge at Bærum 

kommune lar oss benytte deres skole til oppbevaring av lopper og til å avholde loppemarked i 

deres lokaler. Dette må anses som en god porsjon goodwill fra skolens side.  

Derfor skal alle rom vi benytter i prinsippet være «mer ryddige og rene» etter at vi er ferdige med 

loppemarkedet på søndag enn de var når vi overtok dem på fredagen. 

 

Så snart noen er ferdig med å vaske et klasserom så hjelper man til med å vaske toaletter og korridorer. 

Ingen gir seg før alt er vasket og ryddet. 

 

Hvis alle står på til vi har vasket oss ut av skolen blir vi alle fort ferdig. 

 

Ingen er ferdig før alle er ferdig! 

 

 

Når vi er ferdige samles vi i kantinen for en rask gjennomgang av avdelingenes resultater og erfaringer 

og en innspilling av «Takk for handelen»-hilsen til våre kunder. 
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OM LOPPEMARKED 
 

LOPPESALG, PRISER OG BETALING 

Hele poenget med loppemarkedet (sett fra korpset side) er som nevnt å få inn mest mulig penger til 

driften av korpset. Loppemarkedet er vår absolutt største inntektskilde. 

Hver avdeling må avtale priser på sine varer før loppemarkedet åpner. Enten setter dere opp 

ferdiglagde prislister, eller priser enkeltvarer/grupper med varer, og ellers er dere samstemte om 

prisnivået på varer i avdelingen.  

Presentasjon og synlighet av varen har mye å si. Dette har alle avdelinger blitt virkelig gode på, men 

det er alltid rom for å bli bedre.   

Generelt vil du få høyere pris enn det du selv har vurdert varen til, fordi kunden som spør har et behov 

for varen (på en eller annen måte☺). Gå derfor først ut med en pris litt over magefølelsen. 

Ellers er det viktig at vi alltid opptrer vennlig med et smil, og ta gjerne en hyggelig prat med kunden 

mens dere forhandler pris. 

Hver avdeling må vurdere hvordan en skal redusere tyveri som dessverre er en kjent sak. 

Avdelingsansvarlige bestemmer selv hvordan dette skal håndteres i sin avdeling. 

Det vil være to bankautomater tilgjengelig på loppemarkedet, en på møbler og en på finere lopper, 

både til betaling og kontantuttak. På avdelingene vil det i hovedsak være bruk av kontanter og VIPPS-

betaling. Litt mer informasjon om dette vil bli gitt like før og under loppemarkedet. 

 

 

SIST MEN IKKE MINST 
Loppemarkedet gir oss en mulighet til å bli bedre kjent. Gi komplimenter til kunder, musikanter og til 

de andre på avdelingen. Selv om det blir hektisk skal vi passe på å være positive. 

Fra tidligere har vi erfart at omsetning er avhengig av antall personer som møter, så det er viktig at alle 

kommer. Har dere familie og/eller venner som vil ha glede av å være med å hjelpe til på 

loppemarkedet og oppleve den positive stemningen så er det bare å ta dem med. 

Summen av at mange bidrar med godt humør og stå-på vilje, og mye lopper som blir presentert på en 

flott måte, gir oss et godt loppemarked både sosialt og i kroner og øre – slik at vi kan fortsette vår 

korpsvirksomhet. 

 

Vi sees fredag 26. april kl. 18:00.  

Vel møtt! ☺ 

 

 

 

Hoppe loppelig hilsen 

 

Loppesjef 

Arne Pihl Bordi 

Mobilnummer 4540 4874 

loppesjef@korpsetmitt.no 

mailto:loppesjef@korpsetmitt.no

