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SALGSDUGNAD FOR MEDLEMMER I SOLA TURN 
 
Hver høst har medlemmene i Sola Turn en salgsdugnad. Sola Turn gjennomfører dugnaden ved salg av knallgode 
bambusstrømper i november. Målet med salgsdugnad er å holde treningsavgiftene for medlemmene så lave som 
mulig. I tillegg skal Sola Turn bygge ny turnhall de kommende årene. Til ny hall trenger klubben mye hjelp og 
støtte. 
 

● 1 pose strømper blir utdelt til hver turner (posen inneholder 6 pakker sort dress, 2 pakker hvit ankel og 2 
pakker sort ankel).  

● Hver pakke selges for kr 200,- Totalpris pr pose blir da kr 2.000,- 
● Alle som selger 10 pakker (innholdet i posen som blir utdelt) får gavekort på valgfri stor pizza fra 

Pizzabakeren. Selger dere 20 strømpepakker får dere 2 gavekort på pizza, selger dere 30 strømpepakker 
får dere 3 gavekort osv. Gavekortene deles ut i starten av desember. 

● Du får faktura for strømpene som skal betales i etterkant av salgsperioden.  
 
SALGSTIPS 
- Alle trenger strømper. Det er lett å selge og gøy å kjøpe! 
- Perfekt som gave og med lekker innpakking 
- Bambussokker av beste kvalitet for tørre og luktfrie føtter 
- Miljøvennlig innpakking 
- Ta med sokkene på jobb, i forening eller gå fra dør til dør 
- Del innlegg på Facebook, Snapchat etc. Forslag til innlegg: 
www.bambusa.no/facebookinnlegg 
 
UTLEVERING: Trenerne vil dele ut posene med strømper i 
forbindelse med treningene i uke 43-44 
 
INNLEVERING: All retur av strømper dere ikke får solgt, kan leveres 
tilbake til Sola Turn på kontoret i 2. etg. i Fjogstad-Hus Turnarena 
mellom kl 8-16 innen fredag 26. november 
 
De som ønsker å selge mer enn den posen som blir utdelt, har dere selvfølgelig mulighet for det. Det er ingen 
øvre grense på hvor mye du kan selge. Du får gavekort på stor pizza fra Pizzabakeren for hver 10. solgte pakke! 
 
ALTERNATIV TIL SALGSDUGNAD 
Hvis du ønsker å støtte Sola Turn, men ikke vil selge strømper eller få gavekort på pizza, så kan du gjøre dette ved 
å betale kr 1.000,- Ønsker du dette alternativet må dere gi beskjed til Sola Turn via e-post post@solaturn.no 
innen fredag 22. oktober. 
 
Med vennlig hilsen 
Sola Turn 
 
 
Jørn Arild Vika 
Daglig leder 
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