
En vellykket dugnad 
 
 
Forberedelser 

1. Velg en person som skal ha ansvaret for dugnaden. 

2. Lag en liste over alle deltagere. Denne listen burde være alfabetisk, slik at det går 
raskere å krysse av når produktene skal deles ut. Skal produktene 
forhåndsselges? Last så ned salgsark og kundeliste og send disse ut til 
medlemmene i klubben, sammen med en dato for når endelige salgstall må være 
registrert. 

3. Velg og bestill produkter på samvirkets nettside www.idrettsdugnad.no. 

Leveringsdato – Velg «Ved første anledning» i kassen på nettsiden. Da vil 
transportøren ta kontakt med deg, slik at dere sammen kan finne frem til en dato 
som passer best. Du kan også skrive inn en dato du selv ønsker. Velg da en dato 
som er minimum 10 dager frem i tid, for å være sikker på at transportøren rekker å 
få frem varene. Spesielt oppe i nord vil det enkelte ganger ta litt lengre tid med 
transport. 

Leveringsadresse – Det må være kjørbar vei for lastebil helt fram til 
leveringsstedet. Lastebiler kan ikke levere varer i blindgater uten stor snuplass. 

4. Send ut informasjon til alle deltagere (sted, tidsintervall for utlevering, antall 
produkter per person og betaling). 

5. Avtal med eier av området om hvor tompaller kan oppbevares og hvor plast og 
papp kan kastes. Hør også om det er muligheter for oppbevaring, hvis noen 
produkter ikke blir hentet av deltagerne. 

Levering 

Vær tilgjengelig på telefon og klar for å ta imot varene på leveringsdagen. Normalt blir 
produktene levert mellom klokken 10:00 – 16:00. Sjåføren vil ta kontakt på leveringsdagen 
for å avtale nærmere tidspunkt, i forhold til kjøreruten den dagen. 

• Send ut en påminnelse til deltagerne om å hente produktene. 

• Pallene er pakket inn i plast, så ta med en saks/tapetkniv. 

• Tell over produktene ved ankomst. 

• Kryss av på listen etter hvert som produktene blir hentet. Hvis produktene ikke blir 
fakturert deltagerne, så kan varene betales med Vipps/kontanter ved utlevering. 

• Send en melding til de som ikke har hentet når fristen nærmer seg slutt. 

• Rydd opp plast, papp og tompaller. 

 
 

 

https://www.idrettsdugnad.no/


Vi selger toalett- og tørkepapir til inntekt for vårt idrettslag

Papiret fra Katrin er laget av høykvalitetsfibre.
Lagene gjør at rive- og slitestyrken er svært god.

Mykt kvalitetspapir for maksimal komfort.

Takk for støtten!

www.idrettsdugnad.no

Ekstra mykt toalettpapir
Sekk med 42 ruller

Rullengde: 36 meter

Pris: kr 500,-

© Idrettsdugnad SA

Kjøkkenrull
Sekk med 20 ruller

Rullengde: 14 meter

Pris: kr 450,-



KUNDELISTE

SELGER:
TOALETT- TØRKE-

ADRESSE MOBIL PAPIR PAPIRNAVN



Tips ved forhåndssalg! 
 
 

• Opprett et arrangement på Facebook og inviter venner og familie, eller selg til 
naboer i gaten der du bor. Foreldre kan selge til kollegaer, eller du kan høre 
om du får lov til å selge utenfor en butikk. 
 

• Fortell hvilket idrettslag du tilhører og hva pengene skal brukes til. 
 

• Vis frem produktarket/produktet du selger og fortell litt om produktet. Antall i 
pakken, kvaliteten, fordeler osv. Dette er produkter alle har bruk for og som 
det er kjedelig å gå tom for. 

 
• Vær forberedt på spørsmål som: 

 
«Koster det mer en i butikken» 
Papiret koster litt mer en i butikk. Det er fordi fortjenesten går til laget/klubben. 
Ved å kjøpe papiret, støtter du en god sak. F.eks. nye drakter, transport, leie 
av hall, nytt klubbhus, etc. 
 
«Er papiret mykt». 
Toalettpapiret Katrin Plus, er et ekstra mykt papir med høy kvalitet. 
Toalettpapiret Katrin Classic, er for de som ønsker et rimeligere papir og for 
de som ikke er så kresen med tanke på mykhet. 

 
• Ta imot betaling kontant, eller med Vipps! 
 
• Fyll ut informasjonen til kunden på kundelisten, 

 
• Gi kjøperen informasjon om når varen vil bli levert. Leveringstid kommer an på 

hvor i landet du holder til og hvordan lagerbeholdningen er ved nærmeste 
lager. Gi derfor beskjed om at det vil kunne ta noen uker før papiret blir levert 
og at kunden vil bli kontaktet så fort varene har ankommet. 

 
• Husk å takke for støtten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


