
Hjortespring Gruppe på Klausdal loppemarked 

Kære loppesælger og loppehjælper 

Tak fordi du har valgt at hjælpe os med loppemarkedet på Klausdal lørdag. Nedenfor følger 

lidt praktiske oplysninger, som kan være gode at kende til. Vedhæftet er også en liste med 

en indikation over de priser, vi forventer at kunne få for udvalgte varer. 

 

Kl. 9.00 Salgsartiklerne stilles frem til salg. Vi stiller typisk borde op på gårdspladsen og i loppeladen, 

hvor vi samler forskellige varer. Hvordan vi gør afhænger af, hvilke varer vi har til salg. 

Kl. 9.15 Vi samles og fordeler salgsopgaver og hjælperopgaver imellem os. Vi aftaler priser, hvis der 

er særlige varer og giver en sidste pep-talk. 

Kl. 10.00 Salget åbner. 

Kl. 13.00 Vi begynder at pakke ned med henblik på at kunne lukke af  

Kl. 14.00 Loppemarkedet lukker, og forhåbentlig har vi også fået pakket det meste ned 

 

Har du spørgsmål, så spørg 😊. Nedenfor tips, tricks, erfaringer og andre oplysninger samlet op gennem 
tiden: 
 
Fælles for sælgere og hjælpere 

• Der er normalt travlt den første time 

• Husk tøj der passer til vejret 

• Der er morgenbrød og drikkevarer hele dagen (brød, pålæg, kaffe, the, kakao, juice, vand) 

• Der er en toiletbygning, nøglen hænger bag døren. 
 
Mest for sælgere 

• Vi er der for at tjene penge til gruppen, så vi forsøger at holde enhedsprisen oppe.  

• Der kommer professionelle opkøbere og også folk, som videresælger fra egen loppestand.  

• Der forventes et afslag på prisen. Start derfor med en højere pris, end du forventer at få for varen. 
Tidligere på dagen desuden en højere pris end sidst på dagen.  Sælg som udgangspunkt ikke noget 
under 5 kr., det er spild af tid. 

• Mange kommer med en samling/pose med varer og byder en fast pris. Det er normalt ikke til vores 
fordel. Gennemgå varer en af gangen læg priserne sammen. Derefter kan der handles. 

• Det sker jævnligt, at der stjæles og snydes ved at pakke mange ting i poser. 

• Underbyd ikke hinanden. Flere kan finde på at spørge om pris fra flere sælgere, og så handle ved 
laveste bud, så afslut handlen med det samme. 

• Sælgere har primært salgsforklæde på 

• Vi modtager MobilePay på 66876 (se skilt opsat på salgsdagen) 
 
Mest for hjælpere 

• Som hjælper kan du henvise kunderne til en sælger og koncentrere dig om at andre praktiske 
opgaver 

• Hjælpere har gule veste på 

• Vi kan tilbyde at køre varer ud, hvis vi har nok hjælpere og en bil med træk. Pris 150,- pr. tur. 

• I løbet af lørdagen skal vi rydde op og smide defekte varer ud. Vi har primært ansvar for bøgerne. 

• Affald kildesorteres og læsses på traileren. Den køres væk af næste hold. 


