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VELKOMMEN TIL LOPPEMARKED  
PÅ LILLEBORG HØST 2019  
(21. – 22. september) 
 
Kjære loppeforeldre! 
 
Loppemarkedet er korpsets aller viktigste inntektskilde – og mer  
Det er også en veldig viktig hendelse i lokalsamfunnet og noe mange ser fram til. Vi har et godt rykte – la 
oss ta vare på det sammen og fortsette å spre god stemning! Folk får tømt kjeller og loft, og mulighet til å 
gjøre loppekupp. De møter naboen over loppebord eller en kaffe. Loppemarkedet bidrar til gjenbruk og 
mindre kasting. Det er noe barn og voksne kan være sammen om.  
 
Hvordan få den jobben til å være morsom og meningsfull?  
Vi tror det er viktig at folk opplever at de har oversikt og kontroll, og føler at deres innsats gjør en forskjell. 
Derfor kommer det her litt info og noen tips.  
 
Hva skjer når?  
Torsdag: Rigging av aula og gymsal Lørdag: Klargjøring til loppemarked kl. 11-16 
Fredag:   Hente og sortere lopper, rigge avdelinger Søndag: Åpent kl. 12-16, så rydde, rigge ned og fest! 

 
Oversikt over avdelingene 
Bøker og media Aulaen 
Klær og sko (inkl. skjerf, vesker) Gymsalen / Lillegården 
Kjøkken/Interiør/Tekstil Andre etasje i «anneksbygget» 
Elektrisk Basketballbanen 
Møbler Nederst i storegården 
Finere lopper Foran hovedbygget 
Leker  Foran hovedbygget 
Sport Lillegården 
Grill og kiosk, sukkerspinn og popkorn Utenfor aulaens hovedinngang 
Kafeen Basketballbanen 
Base for loppefolket Bessa 
Avfall/containere Lillegården, mot Rosenlundgata 
 

Avdelingsledernes huskeliste 

• Avdelingsleder organiserer rigging fredag (torsdag for aula og gymsal) og har overordnet ansvar for sin 

avdeling og tilstede fra start til slutt 

• Vaktlister settes opp i samarbeid med loppekomiteen og sendes ut per epost i god tid 

• Bilder av klasserom før rigging starter for å sette møblene tilbake slik de sto 

• Alle skal ha vester (hentes i Bessa): gule vester ute – røde vester inne  

• Sjekke at alt virker som skal virke (for eksempel vaffeljern, strømtilkoblinger, mv.) 

• Gi beskjed om noe mangler! 

 

Betaling – kontanter, vipps og minibank 
Kontantuttak:  Betjenes av en person i Grillen 
Vipps:  Vi tar imot penger via Vipps hvor vi legger inn priser per avdeling, egen informasjon 

kommer når det nærmer seg 
Kontanter: Oppfordrer alle til å ha med kontanter/mynter, viktig med nok veksel 

En voksen skal ha ansvar for pengevesken 
 
Priser  
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Vårt loppemarked har ikke pleid å ha særlig høye priser. Vurder å sette prisen opp fra forrige loppemarked 
og hold prisene oppe på lørdagen, særlig de første timene. Søndag handler det mer om å få tingene ut, men 
start høyt som på lørdag og vurder underveis. Om og når et posesalg skal tre i kraft avgjør avdelingene. Her 
som ellers er det mye god rutine å flyte på. Følg magefølelsen og lytt til erfarne folk. Bruk veiledende priser 
og sett opp prisoversikt (utstyr i Bessa).  
 
Lilleborgbarna  
Korpsbarna er en kjemperessurs og ivrige loppearbeidere! Oppfordrer alle barn og voksne til å tenke 
gjennom hvordan de best kan bidra. Blant de mest barnevennlige arbeidsplassene er kafeen, tilbehør 
(vesker, belter, skjerf, smykker), interiør og kiosken (sukkerspinn og popkorn).  

- Gjør tydelige og klare avtaler med korpsbarna som skal jobbe om klokkeslett, varsle dem gjerne med en 
telefon eller sms, og gjør ikke avtale om lange skift  

- Gi tydelig beskjed om priser, ha nok plakater og oversikter over priser og vipps-info 

- Alle barna skal også ha vester: gule ute – røde inne 

- La alltid en voksen på avdelingen ha ansvaret for pengene 
 
Base for loppefolket  
Bessa er basen vår. Her finner dere mat og drikke til alle loppearbeiderne, vester, utstyr som tusjer, poser, 
verktøy, tape, skruer mv. Gi beskjed om noe mangler! 

 
Gjenvinning og avfall  

Kildesortering:  

Norsk gjenvinning leverer og henter containere. Overskuddslopper og søppel leveres Ragn-Sells AS. Vi 
oppfordrer folk til å kaste underveis; emballasje og ødelagte ting. Kildesorter slik det er anvist. Pakk 
sammen/krymp så godt det lar seg gjøre. Over- eller feilfylte containere blir bøtelagt! 

 
Gjenbruk:  
UFF henter alt av klær, sko og små tepper søndag kveld. Vi gjør også avtaler med andre loppemarkeder og 
organisasjoner når det nærmer seg. Tips oss gjerne! 

Vi er avhengig av at folk henter lopper søndag. Hvis noen av dere vil plukke til asylmottak, klassebiblioteket, 
kantina på jobben eller annet, er det selvsagt utmerket. Dette kan dere gjøre etter kl. 16.00 søndag, og uten 
at det er i veien for det øvrige opprydningsarbeidet. 

 
Informasjon og reklame for loppemarkedet 
Spre ordet! Plakater til oppheng i butikker og offentlige tavler deles snart ut til korpsbarna. Det samme med 
henteplakater til oppheng i gårdene vi henter. Det er lagt ut informasjon på relevante nettsteder.  
 
Bruk FB-siden og hjemmesiden vår:  

https://www.facebook.com/LoppemarkedTorshov?hc_location=ufi  
http://lsmk.no/loppemarked/   

 
Vårt loppemarked er et kvalitetsloppemarked. Det er ryddig, innbydende, oversiktlig, med hyggelige folk, 
god mat og god stemning. Ta det til dere! Akkurat så gode er vi, la oss fortsette med det ☺  

 
Samling søndag kveld  
Samling på Bessa for en hyggelig avslutning av helgen med pizza til alle og kunngjøring av resultatet. 
Avdelingene hjelper hverandre å bli ferdige med oppryddingen slik at vi kan samles så tidlig som mulig.  
 
Spør oss! 
Lurer du på noe? Spør din loppekollega, avdelingsleder eller ta kontakt med en av oss: 

Mari Torset (informasjon/marked, utstyr) mari.torset@gmail.com 41260592 

Hanne Backe-Hansen (markedsføring++)  hanneback@gmail.com 95074452 

Stine Indergård (bemanning, utstyr) stineinder@hotmail.com 92852752 
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