
Årsberetning loppekomitéen/økonomiutvalget 2019  

Også dette året har vi hatt to vellykkede loppemarkeder.  
1.-2. juni 2019:   Inntekt: kr 794 000,-  Ny rekord.! 
19.-20. oktober 2019:  Inntekt: kr 713 000,- 

2019 har vært vårt beste loppeår til nå. 

Aktivitet 

Aktiviteten i loppegruppa har vært jevnt høy gjennom hele året. Vi tar fri noen uker etter 
loppemarkedene samt fri i skoleferiene og en noe lengre jule/vinterpause. I år kom vi riktig nok sent i 
gang med loppehenting etter høstens loppemarked og fikk bare gjennomført en full runde med 
loppehenting før jul. 

I 2019 gjennomførte vi: 

• 19 loppehenterunder hvorav 6 var med to hentelag/dobbelt mannskap. 

• 2 loppeinnleveringer, lørdager, utenfor rådhuset på Kjenn. Vi måtte avlyse en planlagt 
innleveringsdag våren 2019 fordi lageret var fullt. 

• Innimellom dette har det vært en del spesialhentinger samt innleveringer direkte på låven.  

Dette året har det vært mindre bistand til rydding, sortering og ompakking av lopper på låven. 
Dermed blir lagerplassen på låven dårligere utnyttet. Rydding, sortering og ompakking av lopper på 
låven er en svært viktig oppgave som gjør at alt fra transport, utpakking og klargjøring under selve 
loppemarkedet går mye raskere. 

Loppehenting foregår primært med leide varebiler. Korpshengeren brukes av og til for mindre 
hentinger eller når vi kjører dobbelt lag, samt under loppeinnlevering og loppemarked. Utenom dette 
brukes korpshengeren til utstyr- og instrumenttransport. 

Bemanning 

Loppearbeidet er organisert ved en loppekomite som organiserer selve loppemarkedet, 
loppeinnsamlingen og markedsføringen.  Denne har bestått av  

 Ståle Otervik  Leder 
 Kjell Ivar Haavi  («pensjonert» korpspappa) 
 Anne Lise Lund Flaa  
 Tove Kristin Torp og Monica Waal 
 Kjell Reierstad   
 Geir Western   

I tillegg er det en gruppe som bytter på å være med på loppehenterundene. I løpet av høsten har vi 
lykkes å få med flere slik at loppehentegruppen nå består av ca. 14 mann og 1 dame.  
Sonelederne er også en viktig gruppe for gjennomføringen av loppemarkedet. Der jobber vi med å få 
på plass en vara soneleder i hver sone. 
Vi trenger stadig folk som har lyst til å hjelpe til med ulike oppgaver i løpet av loppeåret, alt fra 
sjåfører og hjelpemannskap på varebil under hentinger og innleveringer, til rydding/sortering på 
låven, markedsføring og ulike administrative og praktiske oppgaver, deriblant regelmessig oppfølging 
av loppeeposten hvor publikum melder inn lopper som kan hentes. 

Loppegjengen er en positiv gjeng som har det gøy og trivelig når vi holder på sammen. Er det noe av 
dette du har lyst til å være med på, er det bare å ta kontakt. 

Kommentarer til resultat og gjennomføring 

I år var det knyttet spenning til omsetning og resultatet for vårens loppemarked siden det ble avholdt 
helgen etter Kristi himmelfartsdag. Spenningen var knyttet både til om mange foreldre/familier var 



bortreist i langhelgen, og om langhelgen ville medføre færre loppekunder. Men alle bekymringer ble 
gjort til skamme, det ble godt oppmøte både av foreldre/vakter og ikke minst loppekunder.  

Parkerings- og trafikksituasjonen rundt Fjellhamarhallen er en utfordring. Vi merker at når det er mye 
folk og dermed høy omsetning blir det også parkerings- og trafikkutfordringer.  Vi får dessverre 
tilbakemeldinger fra publikum om at de gir opp og kjører fra loppemarkedet med uforrettet sak. 

Resultatgraden er i størrelsesorden 70 %.  Vi har store faste utgifter. De største enkeltpostene er 
knyttet til leie av laste-/varebiler både for selve loppemarkedet og for loppehenting, avfalls- og 
restloppehåndtering, samt leie av lager/låven.  

Tilgang på lopper  

Det blir stadig tøffere konkurranse om gode lopper. Brukte klær har blitt «big business» med mange 
aktører som regelmessig samler inn klær. 
Loppegiverne vil ikke vente når de først vil gi bort lopper og kontakter stadig oftere flere aktører. 
Dermed er det prinsippet om «førstemann til mølla» som gjelder. Dette er en utfordring når vi 
enkelte uker ikke klarer å besvare henvendelsene raskt nok, eller ikke klarer å ta unna ventelista ved 
ordinære henterunder og heller ikke klarer å stille mannskap på akkurat den dagen lopper må 
hentes. Da opplever vi plutselig at neste henterunde kan bli mager, eller rett og slett må avlyses fordi 
loppene allerede er gitt bort.  

Det har blitt mer utfordrende å arrangere loppeinnlevering. Kommunen har satt opp P-forbudsskilt 
foran rådhuset og sier de må ha ca. 3 måneders varsel for å vurdere om vi likevel kan gjennomføre 
loppeinnleveringen der fordi saken, etter det vi forstår, må tas opp i et utvalg som fatter skiltvedtak. 
Så lang tid i forveien vet vi ikke om vi kan gjennomføre loppeinnlevering pga. sentrale personers 
jobbsituasjon. Vi må derfor håndtere dette på en annen måte. 

Markedsføring  

Verken i 2018 eller i 2019 ble det delt ut loppelapper, fordi det medfører mye arbeid og noen 
kostnader. I 2018 lurte vi på om dette var grunnen til noe mindre tilgang til lopper, men i 2019, 
spesielt våren, hadde vi likevel mer enn nok. Loppelapper en nok derfor historie slik vi gjennomfører 
loppemarkedet nå. Spredning av det glade budskap på sosiale medier og loppeportaler er de viktigste 
kanaler. På fb betaler vi nå for ekstra «pushing». En stor del av våre loppegivere og besøkende på 
loppemarkedet er godt voksne ++ som fremdeles sverger til papir og som leser Romerikes blad, 
Groruddalen avis og liknende trykksaker. Annonsering i slike medier er derfor fremdeles relevant.  

Det har ikke vært innkjøpt nye plakater eller bannere i 2019, men det er nå behov for 
supplering/fornying, spesielt bannere.  

Gode ideer til andre markedsaktiviteter, samt hjelp til å gjennomføre dette, mottas med takk. 

 

Lørenskog, 19.02.2020 
Ståle Otervik 
Leder økonomiutvalg/loppekomité 


