
 

Årsberetning Loppekomiteen 2015 
I løpet av året er det arrangert 2 loppemarked i Fjellhamarhallen.  
I Fjellhamarhallen har vi fått både bedre plass og enklere arbeidsforhold enn de foregående årene 
hvor vi var på Solheim skole. Både mengden av lopper og omsetning har økt. 
I august 2015 ble det også arrangert loppemottak på Kjenn med svært stor suksess.  
 
Under loppemarkedet opplever vi et stort engasjement, hardt arbeid, men også mye smil og godt 
humør.  Loppemarked er gøy !! 
 
Men ting skjer ikke av seg selv. Utallige timer er lagt ned i henting av lopper rundt om i Lørenskog og 
områdene rundt. Lopper har blitt hentet hver tirsdag i skoleåret, med unntak av to ukers pause etter 
hvert loppemarked, samt jule-/vinterpause halve desember og halve januar. Flere tirsdager kjøres 
doble vakter, dvs. to henteteam.  
Det brukes private personbiler, varebiler samt "loppe‐hengeren". I tillegg lånes det noen ganger en 
stor tilhenger GRATIS hos Statoil Lørenskog.   
Under selve loppemarkedet leier vi lastebiler fra Bertel O. Steen, men vi har også fått låne en stor 
lastebil GRATIS fra MAN last og Buss på Lørenskog. 
  
Den faste hentegjengen hadde noe utskifting i vårhalvåret, men består pr. i dag av 5 sjåfører og 5 
hjelpemannskap. I tillegg prøver vi hver tirsdag å få med en foreldrevakt. Siste halvåret har dette 
fungert bra, og de aller fleste stiller velvillig opp. 
I tillegg til hentegjengen har vi også personer som tar seg av markedsarbeid, administrasjon og 
praktiske oppgaver før, under og etter loppemarkedet.  
Det må også nevnes at enkelte ildsjeler legger ned et stort arbeid med rydding og sortering av ting og 
tang etter hvert som det kommer inn lopper på låven. Dette gjør at utpakkingen på fredag før 
loppemarkedet går mye raskere.  
Her har vi faktisk hjelp av ildsjeler som ikke lenger har barn i korpset!! 
 
Det jobbes hele tiden med videreutvikling av loppemarkedet for å øke omsetningen og resultatet. Vi 
må hele tiden vurdere smartere løsninger og bedre utnyttelse av de ressursene vi har tilgjengelig. 
Alle soneledere ønsker flere selgere på sine soner. Vi har diskutert muligheten for å «leie inn folk» fra 
andre lag, men er usikker på om det totalt sett vil gi oss bedre resultat. Et alternativ er å bli flinkere 
til å trekke inn besteforeldre, tanter/onkler og tidligere korpsforeldre. Vi oppfordrer alle til å få med 
seg frivillige.  
 
I løpet av året har vi kjøpt ca halvparten av det antallet bord vi bruker på loppemarkedet. Siste 
halvpart er bestilt, og vi håper de kommer før neste loppemarked.  
Den gamle 1-akslede loppehengeren er nå solgt. 


