
Før du ankommer Madla bydelshus fredag 14 sept.
1.  Dobbeltsjekk din avtalte tid på MyCM.  Sørg for at du gir deg selv nok tid til å bære inn 
varene dine, slik at de er klare for kontroll ved din avtalte tid.  Selgere har opptil 1,5 time for 
å plassere sine varer på de riktige stedene inne i lokalet.   
 
2.  Kontroller salgsvarene dine og spør deg selv følgende spørsmål: 

Er klærne i mote, rene, og som nye (ikke slitte, skitne, revnet, osv.)? 
 
Har jeg overholdt grensene for hvor mange salgsobjekter jeg kan ha, og fulgt 
listen over ting jeg kan og ikke kan selge ? 
 
Er skoene i god stand og rene?  Husk maks 8 par sko (sportssko og bunadsko 
telles ikke med). 
 
Har alle produktene som krever batteri fått batterier som fungerer? 
 
Er prislappene skrevet ut på hvit/lysfargede papir som er 160 g eller tykkere? 
Hvis ikke så må de lamineres.  Har du forsterket prislappene med teip?  Vi 
kommer til å skanne noen av prislappene dine for å sikre på at de kan leses av 
strekkodeleser.    
 
Er prislappene godt festet?  Er varer med flere deler godt festet til hverandre?  
 
Har du med deg varer som ikke vil bli akseptert:  kosedyr, VHS, 
husholdningsartikler som ikke har noe med barn og gravide å gjøre, bilseter 
produsert før 1. okt 2014. 
 
Vil jeg selge elektriske varer som ikke ble kjøpt i Norge, for eks. USA eller UK, og 
som har strømstyrke/kontakt som er annerledes enn det vi bruker i Norge?  Hvis 
ja, har jeg oppgitt dette på prislappen (i beskrivelse feltet)?   
 

3.  Sorter klær etter kjønn og størrelse. 
 
4.  Velg ut 25 plagg som du vil henge opp. Ha disse plaggene i en pose eller eske, slik at 
innsjekkingsprosessen går raskere. 
 
5.  Ha opp til 8 par sko i en papir/plastpose merket med ditt selgernummer. 
 
6.  Det er best å komme uten barn, men barna dine kan være med om nødvendig.   
 
7.  Ha med bankkontonummeret ditt.

HØSTEN 2018

http://www.stavangerkids.no/what-can-i-sell




Stas jon nr 1 - Inns jekk ing 
Du kommer til å sjekke inn ved døren inn 
til storsalen.  Våre frivillige vil der gi deg et 
registreringsskjema der du må: 
 
 

skrive ned kontonummeret ditt, så vi kan betale ut 
det du selger for 
 
signere på at Stavanger Kids Sale IKKE er ansvarlig 
for tap, tyveri, eller skade på dine salgsvarer 
 
bekrefte dine skift hvis du har satt deg opp som 
frivillig 
 

Sammen med ditt registreringsskjema, vil du motta: 

2 billetter (armbånd med forskjellige farger) til førsalget fredag kveld  
   
1 eller flere billetter (armbånd med forskjellige farger) til halv pris førsalget 
som er lørdag kveld, kun for frivillige 
 
et selger ID-kort som du skal levere inn når du henter dine usolgte salgsvarer på 
søndag kveld (siste dag av salget) 

Stasjon nr 2 - Få ID kort + skanning av prislapper 

Du vil få LÅNE et gult ID kort til å henge 
rundt halsen mens du er på salgsområdet, 
dette for å identifisere deg som selger. 
 Dette kortet MÅ du levere tilbake når du 
har hengt opp/lagt fra deg salgsvarene 
dine, for vi trenger dem til fremtidige salg -- 
mange selgere glemmer dette! 
 
Før du går videre, vil vi skanne noen tilfeldig 
utvalgte prislapper på dine varer, så vi ser at 
de kan bli lest av våre skannere.  
 



Stas jon nr 3 - Inspeks jon 

Vi vil ha et inspeksjonsrom i “Stova” rett ved kafeteria området.  Selgere må ha med 
følgende til inspeksjonsrommet:   

Du kan selge 8 par sesongriktige sko. 
 
Plasser skoene i en plast/papirpose som tydelig er merket 
med ditt selger nummer.  

Vi vil inspisere bilsetet ditt slik at vi er sikre på at: 
 
 

setet er produsert etter 1 okt 2014 
 
det ikke er noen svakheter, brudd eller 
ødeleggelser i plastrammen 
 
alle deler av metall ikke er rustet, bøyd, brukket 
 
bilsetet har alle delene - sikkerhetsseler, ISOfix, 
bøyler osv. 
 
sikkerhetsselene ikke er slitt eller løse 
 
det ikke er tegn på rust på festene 
 
når spennene er festet, fungerer mekanismen 
skikkelig? 

SKO

Vi vil inspisere alle sko og sette ut de vi aksepterer (prislappen vil bli merket med et 
rødt klistremerke), og vi gir deg tilbake de skoene vi ikke aksepterer.  I de travleste 
timene, kan vi be deg om å hente dine avviste sko etter at du er ferdig med å plassere 
varene dine, eller så vil de bli lagt ved dine usolgte varer på søndag kveld.  VIKTIG: 
Selgere får ikke lenger sette skoene på plass i hallen selv. 
 
Treningssko som f.eks fotballsko, ballettsko, skistøvler, osv., telles som sportsutstyr, og 
ikke sko, og skal leveres til rommet for sportsutstyr. 

BARNESETER



Vær så snill og vent til vi har fått festet en sikkerhetslapp på vognen din.  Etterpå 
kan du ta den med ned til rommet for babyutstyr (diskoteket). 

merke og modell på barnesetet 
 
produksjonsdatoen 
 
bekreftelse på at bilsetet ikke har vært involvert i en ulykke (ikke engang en bitte 
liten en) 
 
din signatur, dato, og selgernummer 
 

Vi vil feste dette skjemaet til bilsetet ditt, og be deg om å sette det i rommet for 
babyutstyr (diskoteket). 

Vi vil da at du fyller ut et gult skjema med: 

BARNEVOGNER

BÆRESELER + ALLE TYPER VESKER 
(stellevesker, sekker, koffert, osv.) 

 Vi vil feste en sikkerhetslapp på dem, ‘låse’ dem med strips og sette dem ut etter at 
alle selgerne har sjekket inn. 

MAMMAKLÆR
Vi inspiserer alle mammaklærne for å forsikre at de er 
mammaklær og til rette sesongen.  Du kan selge maks 10 
"mammaplagg."  Vi har ekstra kleshengere for 
mammaklær (mammaklær kan du henge opp i tillegg til de 
25 kleshengerne du får tildelt).  
 
Vi henger opp klærne rett utenfor Inspeksjonsrommet 
(langs veggen) og flytter stativene ut i gangen når alle 
selgere er sjekket inn. 
 



KOSTYMER BUNADER/BUNADSKO

SOVEPOSER 
(SLEEP SACKS) 
TEPPER/PLEDD 

BADEKÅPER 

Badetøy, ballett/turn/danseklær, rideklær. fotballklær, osv. 

Vi har ekstra kleshengere for følgende varer i inspeksjonsrommet (i 
tillegg til de 25 kleshengere du får tildelt).  Disse varene skal henges 
opp i inspeksjonsrommet.  Våre frivillige vil flytte stativene ut i 
salgsområdet når alle selgere er sjekket inn.

TRENINGSTØY



Stas jon 4 - Maks 25 k leshengere 
Det er begrenset med plass på stativene. For at alle selgerne skal få samme mulighet 
til å henge opp sine klær, vil vi gi ut maks 25 kleshengere til hver selger til å henge 
opp barneklær og yttertøy.  Dette er hengere for DEG og kun deg -- ikke gi videre til 
andre selgere..  
 
For å få denne prosessen til å gå glatt, vær så snill å velg ut dine 25 klesplagg før 
du kommer.  Vi vil spørre deg om hva slags klær du vil henge opp, og gi deg 
kleshengere av rette størrelse og type. Vi holder rede på hvor mange kleshengere vi 
gir deg, og du kan komme tilbake for flere hengere til du når maksgrensen på 25. 

Bruk vanlige kleshengere, UTEN 
KLYPER, til å henge opp 

KJOLER, PENE TOPPER og 
JAKKER. 

 
IKKE heng opp bukser eller skjørt 

med disse kleshengerne, vi 
kommer til å ta dem ned. 

 
 

Bruk hengere MED KLYPER 
til å henge opp BUKSER og 

SKJØRT. 
 

IKKE BRUK disse hengerne 
(med klyper) til å henge opp 

kjoler, jakker, topper. Vi 
kommer til å ta dem ned. 

Kleshengerne skal brukes for å vise fram de fineste klærne, og for at stativet skal 
være innbydende og fristende for kundene som kommer. Det er viktig at:  

du bruker rett størrelse henger -- ikke bruk kleshengere beregnet på voksenklær 
til å henge opp babyklærne med. 
 
hengeren skal alltid henges opp med kroken pekende mot venstre, som et 
spørsmålstegn “??????” 
 
du IKKE henger opp bodyer eller pysjamas, vi kommer bare til å ta dem ned 
igjen. 
 
du henger lignende plagg sammen på stativet, etter størrelse, som kjoler, skjørt, 
bukser, gensere, skjorter, osv.  Det gjør at det ser mye ryddigere ut på stativet. 



Plassere varene d ine i sa lgsområdet
Husk at du er ansvarlig for å plassere klærne dine der de hører til. Det er begrenset 
med plass på stativene, så etterhvert som klær blir solgt i løpet av salget, henges det 
opp nye klær fra kassene.   
 
Dine 25 kleshengere skal brukes til å henge opp de peneste klærne på 
stativene merket med rett størrelse og kjønn (kjoler, skjørt og bluser for jenter, 
finbukser og skjorter for gutter). 
 
Yttertøy (kåper, jakker, regntøy osv) skal henges i “Yttertøy” seksjonen, etter størrelse 
(yttertøy for gutter og jenter henger sammen).   Fleece over- og underdeler skal 
legges i kassene under stativene. 
 
Yttertøy-tilbehør er sortert etter str (ikke kjønn) og skal legges i kasser på bordene 
langs en av veggene i storsalen. 
 
Alle andre klær (bodyer, t-skjorter, osv) skal legges i merkede kasser under 
stativene med jente- og gutteklær.  
 
Ulltøy er sortert etter størrelse, og skal legges i kasser på bordene langs en av 
veggene i storsalen. 
 
Pysjamas (fra str 1 år) er sortert etter størrelse (ikke kjønn) og skal legges i 
kasser under bordene med ulltøy.  
 
Alle sko som skal stilles ut i storsalen MÅ leveres til Stasjon 3.    
 
Se på kartet for å se hvor du skal plassere varene.  Vær så snill å være så ryddig som 
mulig.  SPØR en av våre frivillige hvis du ikke vet hvor du skal legge/sette/henge opp 
noe. 
 
Vi vil sjekke selgere når de kommer og når de går. Du får KUN ta med deg ting du selv 
selger, pluss esker/poser til å bære dette i. 
 
Du vil ha opp til halvannen time til å få plassert ut varene dine på de rette stedene. 
 

Når du er ferd ig
Når du nå er ferdig, husk å levere inn ditt gule ID kort der du mottok det (Stasjon 
nr 2).  Vi vil sjekke dine esker og poser for å være sikker på at alle varer blir igjen på 
salget!  Ser deg på førsalget!  



Hver selger/frivillig får 2 billetter (armbånd) til førsalget på fredag kveld, og kan ta med en 
gjest med den ekstra billetten.  Kaféen har åpent under førsalget (fra kl 18). 
 
Frivillige og selgere får handle på følgende tidspunkter: 
18.30 - 21.30    Frivillige som jobber 2 eller flere vakter på 3 timer (også par som jobber en vakt  
                        hver) 
19.00 - 21.30    Frivillige som jobber 1 vakt på 3 timer 
20.00 - 21.30   Selgere 

Førsa lg fredag 14 . sept .

Ha lv pr is førsa lg lørdag 15 . sept .
Frivillige får handle på halv pris førsalget fra kl 18.00-20.00.  Hver frivillig får 1 billett 
(armbånd) for hver 3-timers vakt de jobber.   
 
Vi vil servere kaffe/te og noe godt å bite i -- helt gratis!  
 
Vær oppmerksom på at man ikke kan gå på førsalg på fredag og lørdag med en og samme 
billett--man får en separat billett til lørdags førsalg.  

Hente uso lg te varer søndag 16 sept .

1.  Etter kl 18.30 på søndag, sjekk din MyCM konto under fanen  <View Settlement> (Se 
oppgjør) for å se hvilke varer du fikk solgt. 
2.  Ta med deg poser og esker for å pakke sammen tingene.  Ikke ta med deg våre kasser og 
esker--vi trenger de både for fremtidige salg og for å pakke sammen salgsutstyret.   
3.  Husk å ta med ditt Selger ID kort (som du fikk da du leverte varene dine).  Kortet må 
leveres tilbake når du henter varene dine.   

Selgere MÅ hente sine usolgte varer 
på Madla bydelshus 

søndag, 16. september 2018 
mellom 20.30 - 21.30 

 
Ikke kom før kl 20.30--dørene er låst frem til da! 

Utbeta l ing onsdag 26 . sept
Fortjenesten din fra høstsalget vil bli overført til din bankkonto på onsdag 26. sept. 2018.  Ta 
kontakt dersom du ikke får pengene på din konto innen 27. sept. 2018. 
 


