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KALENDER-

Kalenderhefte med tips og informasjon 
for aktivitetskalenderen 2017. 

SALG 2016
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Kjære gruppeleder

Aktivitetskalenderen er en viktig inntektskilde for 
både grupper og forbundet, og den synliggjør KFUK-
KFUM-speiderne. For mange er kalenderen et prak-
tisk planleggingsverktøy samtidig som den viser hva 
KFUK-KFUM-speiding er. Speidere, ledere og grupper 
gjør en strålende innsats hvert år med kalendersalget 
og jeg er veldig takknemlig for alle timene dere bidrar 
med. KFUK-KFUM-speiderne trenger dere!

Årets kalender innholder aktivitetstips hentet fra 
vår egen aktivitetsbank på kmspeider.no. Vi håper 
det kan gi folk et lite innblikk i programmet vårt og 
engasjere flere til å gjøre typiske speideraktiviteter. 

Selger du flest kalendre kan du og en til vinne gavekort i Speiderbutikken på 
1000 kroner. Håper premien gir deg ekstra motivasjon til å få flere speidere 
engasjert i kalendersalget. Godt kalendersalg!

Vennlig hilsen
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Premiering
I Speiderbutikken kan dere bestille gratis speider- 
kalendermerke til alle som selger tre eller flere kalendere. 
På merket kan hver enkelt speider skrive inn antall kalen-
dere de har solgt og stolt vise dette frem på speiderskjorten.  

De to beste kalenderselgerne vinner gavekort i Speider-
butikken på 1000 kroner. Husk derfor å innrapportere  
gruppens beste kalenderselgere til forbundskontoret på 
e-post: post@kmspeider.no, eller telefon: 22 99 15 50. 

Om kalenderheftet 
I dette heftet får du informasjon om kalendersalget, samt 
tips om hvordan du kan organisere salget. 

Kombiner gjerne kalendersalget med å ta merkene som har 
fokus på salg. Kriteriene til merkene for oppdagere (selger), 
stifinnere (butikksjef), og vandrere (gründer), finner du på 
speiderprogram.no.  

Merkene inneholder aktiviteter, mye moro, nye forslag til  
organisering av salget, økt lærdom og forhåpentligvis også 
økte inntekter. 

Lykke til med kalendersalget! Vi håper dere er stolte av kalen-
deren som bidrar til å synliggjøre organisasjonen vår. 

Aktivitetskalenderen
Kalenderen for 2017 er en planleggingskalender som kan brukes av hele 
familien med ruter for opptil seks familiemedlemmer. Merkedager, tips, 
interessante fakta og rikelig med speiderbilder bidrar til en nyttig kalender med 
tydelig KFUK-KFUM-speiderprofil. Samtidig er planleggingskalenderen også et 
godt verktøy i hverdagen for familier og enkeltpersoner som ikke er speidere.
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Hvor kan dere selge?
Tenk gjennom hvor og hvordan dere 
vil selge kalenderne. Dette inngår 
som en del av markedsføringsplanen 
i to av spesialistmerkene. 

Gå en runde på dørene i nabolaget.  
Speideren som har vunnet kalender-
salget flere år på rad har hatt størst 
suksess med å gå rundt i nabolaget 
og selge kalenderne på døren. På 
spesialistmerkene er det tips til 
hvordan speiderne kan skaffe seg 
oversikt over nabolagene de selger 
kalendere i. 

Ta kontakt med menigheten og selg 
kalendere etter en gudstjeneste, 
på et julemarked, markedsdag,  
juletrefest eller lignende. Kanskje 
kan dere ha en egen speiderguds-
tjeneste for familier og selge kal-
endere etter gudstjenesten er over?  

Selg kalendere på foreldres arbeidssted, 
eller spør ledelsen om de vil kjøpe ka-
lendere til sine ansatte som en jule-
gave. Kalenderen egner seg godt som 
en gave, og bedrifter viser på denne 
måten at de er opptatt av å støtte et 
viktig arbeid. 

Still dere utenfor matbutikken, 
eller på nærmeste kjøpesenter og 
selg kalendere. Barnehager, bibliotek, 
skoletannlegen, helsestasjoner og 
aldershjem egner seg også.  

Salg via kontigentinnkreving
En av de letteste måtene å  
arrangere kalendersalget på er å legge 
kostnaden for tre kalendere inn som en 
del av kontingenten. Når kalenderne 
kommer kan speiderne gi kalenderen 
i gave hjemme eller selge dem til egen 
fortjeneste. Selv om de automatisk 
får tre kalendere hver, kan de likevel  
bestille og selge flere.

Salgstips for  
aktvitetskalenderen
Kalenderen selges av speidere og ledere. Bruk gjerne 
kreative salgsmetoder og ha det gøy mens dere holder på. 
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Premiekonkurranse
Lag en konkurranse i gruppa om hvilken 
speider eller hvilken patrulje som selger 
flest, og gjør oppmerksom på hvilke 
premier de kan vinne. Dere kan ha ulike 
premier i forhold til hvor mange kalend-
ere speiderne selger. Premier kan gjerne 
kjøpes i Speiderbutikken, slik at spei-
derne får utstyr de kan bruke på speider-
en og som kan profilere organisasjonen. 

Hva brukes overskuddet til?
Hvis gruppa ikke trenger inntektene fra 
kalendersalget, kan hele eller deler av 
fortjenesten gå til speiderne selv. Hvis 
hver speider får 30 kr for hver kalender de 
selger, vil de få 300 kr for å selge ti. Å få 
muligheten til å tjene litt lommepenger er 
populært blant barn og unge, og det vil fort 
kunne øke kalendersalget. Dersom spei-
derne får 10 eller 20 kr av fortjenesten, vil  
gruppa fortsatt få en grei fortjeneste. 
Som en del av spesialistmerkene opp-
fordres det til at speiderne selv er med 
å bestemme hva overskuddet skal brukes 
til. Dette for å fremme medbestemmelse 
rundt kalendersalget. 

• Ha alltid på speiderskjorte når dere selger kalendere.
• Opplys at de som kjøper kalendere støtter en god sak. 

Pengene går til det lokale og nasjonale speiderarbeidet.
• Husk å fortelle at det er en veldig praktisk planleggings- 

kalender. Hele familien kan bruke samme kalender og 
den gir også ideer til friluftsliv og tips til aktiviteter for 
hele familien.  

• Hvis speiderne går rundt og selger kalendere på et spei-
dermøte, så er det hyggelig hvis dere koser dere med noe 
godt etter innsatsen. 

HUSK!  Når dere skal ut å selge kalendere

Foto: Dave Bird 

Inntekt
Utsalgsprisen på  

kalenderen er kr. 80,-  
Av dette beløpet beholder 

speidergruppen hele  
kr. 30,- per kalender,  

en fortjeneste på 37,5 %. 
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Mobile betalingsløsninger
 
Ta betalt for kalenderen med Vipps, mCASH, Sping eller andre mobile 
betalingsløsninger.  

Når dere møter folk som ikke har kontanter liggende, har de kanskje mulighet 
for å betale for kalenderen via mobilen i stedet? Mobile betalingstjenester som 
Vipps, mCASH og Sping har til sammen millioner av brukere over hele landet. 
Kanskje har dere allerede en mobil betalingsløsning for gruppa? Hvis ikke har 
dere en gylden anledning til å ta det i bruk nå i forbindelse med kalendersalget. 
Stadig flere banker tilbyr nå også lag og foreninger denne effektive måten å ta 
inn betalinger på. 

Mange speidergrupper har prøvd dette en stund allerede, og kanskje vil dere se 
at tjenesten også kan brukes til andre ting dere samler inn penger til i gruppa?

Grupper med konto i DNB kan bruke Vipps, og konto registreres på vipps.no. 
Har dere konto i Sparebank 1 er mCASH og mcash.no som gjelder. For grupper 
med konto i Sparbanken Sør, har de en lignende tjeneste som heter Sping som 
kan bestilles på sor.no/sping. Det finnes også andre lignende tjenester i noen 
andre banker. 

Det koster ingenting å opprette, og det 
eneste dere betaler for er transaksjonene/
bruken av løsningen. Felles for de ulike 
løsningene er at de krever at gruppa må ha et 
organisasjonsnummer. Har dere ikke allerede 
har et organisasjonsnummer, kan dere få det 
ved å registrere dere i frivillighetsregisteret. 
Les mer om dette på 
kmspeider.no/frivillighetsregisteret.  
Vipps forutsetter bedriftskonto i DNB, men 
for mCASH og Sping opprettes egne avtaler. 

Se de aktuelle nettsider for priser, vilkår og 
bruk. Det lille det koster å bruke tjenesten, 
får dere forhåpentlig igjen ved flere og lettere 
solgte kalendere. 

Lykke til! 
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Foto: Lars T. Røraas 
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 Lykke til med kalendersalget!

 

Det er viktig at dere holder de tidsfris-
tene som er satt for gjennomføringen 
av kalendersalget. Gruppene vil få 
tilsendt ca. tre kalendere per medlem. 
Det er ønskelig at alle deltar på  
kalenderaksjonen. De gruppene som 
av ulike grunner ikke får deltatt i år, 
eller ønsker flere eller færre kalendere, 
må gi beskjed til forbundskontoret  
innen 7. oktober. 
 
Etterbestilling og spørsmål
Har dere spørsmål, eller har bestilt for 
få kalendere, kan flere etterbestilles. 
Ta kontakt med forbundskontoret på  
e-post: post@kmspeider.no, eller på  
tlf: 22 99 15 50. Bruker du e-post, gir 
vi deg beskjed om den er mottatt. Får 
du ikke en slik melding, prøv igjen. 

Av praktiske grunner avrunder vi antallet 
kalendere, fortrinnsvis i hele kartonger 
(á 100 stk). Det er ikke returrett på  
kalendere hvor det ikke er gitt melding 
om endring/avbestilling innen fristen: 
7. oktober 2015.

Kalenderne blir sendt ut i uke 43, så 
det skal være mulig å gjøre salget fer-
dig før jul. Vent likevel ikke med å sette 
i gang. Det er en fordel å starte salget 
før alle “jule- og adventsproduktene” 
begynner å konkurrere med oss.  

Betaling av kalenderne
Betaling skal skje på faktura som vil 
bli tilsendt i månedsskiftet november/
desember. Det ikke er returrett på kal-
enderne og faktura skal betales innen 
15. desember. Fristen for å sende inn 
navn på beste kalenderselgere er 
15. januar.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt 
med forbundskontoret på e-post, 
post@kmspeider.no eller 
telefon 22 99 15 50. 

Organisering av kalenderutsendelser

 Viktige datoer
7. oktober  - Frist for endring av antall kalendere/
     avbestilling
Uke 43   - Utsending av kalendere
15. desember  - Frist for betaling av kalenderfaktura
15. januar   - Frist for innsending av navn på beste 
     kalenderselger


