
VERÐLAUNAKERFI  IÐKENDA  FJÖLNIS

JÓLASÖFNUN FJÖLNIS

EF IÐKANDI SELUR 45 EÐA FLEIRI VÖRUR
fær hann að verðlaunum 12.000 kr. 
Við lok sölutímabils er talinn saman heildarfjöldi seldra vara. Ef 
heildarfjöldi seldra vara nemur 45 eða fleiri heldur iðkandi eftir 
upphæð sem nemur 12.000 kr. þegar heildarverðmæti seldra 
vara er greitt til Körfuknattleiksdeildar Fjölnis.

Dæmi:  
Heildarsöluverðmæti – 12.000 = Upphæð sem greidd er til 
Körfuknattleiksdeildar Fjölnis  
Dæmi: 150.000 – 12.000 = 138.000 kr.
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EF IÐKANDI SELUR 35 – 44  VÖRUR
fær hann að verðlaunum 9.000 kr. 

Við lok sölutímabils er talinn saman heildarfjöldi 
seldra vara. Ef heildarfjöldi seldra vara nemur 35 – 44  

heldur iðkandi eftir upphæð sem nemur 9.000kr. 
þegar heildarverðmæti seldra vara er greitt til 

Körfuknattleiksdeildar Fjölnis.

EF IÐKANDI SELUR 15 – 24  VÖRUR
fær hann að verðlaunum 5.000 kr. 

Við lok sölutímabils er talinn saman heildarfjöldi seldra vara. Ef 
heildarfjöldi seldra vara nemur 15– 24  heldur iðkandi eftir upphæð sem 

nemur 5.000kr. þegar heildarverðmæti seldra vara er greitt til 
Körfuknattleiksdeildar Fjölnis.

EF IÐKANDI SELUR 25 – 34  VÖRUR
fær hann að verðlaunum 7.000 kr. 

Við lok sölutímabils er talinn saman heildarfjöldi 
seldra vara. Ef heildarfjöldi seldra vara nemur 25 – 34 

heldur iðkandi eftir upphæð sem nemur 7.000kr. 
þegar heildarverðmæti seldra vara er greitt til 

Körfuknattleiksdeildar Fjölnis.



FJÁRÖFLUN KÖRFUKNATTLEIKSDEILDAR FJÖLNIS

JÓLASÖFNUN FJÖLNIS

Körfuknattleiksdeild Fjölnis í samvinnu við iðkendur og forráðamenn iðkenda standa saman að 
fjáröflun – Jólasöfnun Fjölnis.  Stuðlum áfram að öflugri framtíð félagsins með góðri uppbyggingu 
yngri flokkanna og tökum öll þátt í fjáröflun körfunnar.

Mánudaginn 25. nóv. hefjum við jólasöfnunina með sölu ýmsum spennandi vörum og hefur úrvalið 
sjaldan verið meira.  Þeim sem ekki vilja kaupa vörur er hægt að benda á beinan styrk til deildarinnar.  

Líkt og síðustu ár verða verðlaun í boði fyrir þá iðkendur sem eru duglegir að taka þátt í fjáröfluninni 
og ná að selja ákveðinn fjölda af vörum. Hver sölueining telst sem ein seld vara.

• Ef iðkandi selur 45 eða fleiri fær hann  að verðlaunum 12.000 kr. 
• Ef iðkandi selur 35 – 44 vörur fær hann að verðlaunum 9.000 kr.
• Ef iðkandi selur 25 – 34 vörur fær hann að verðlaunum 7.000 kr.
• Ef iðkandi selur 15 – 24 vörur fær hann að verðlaunum 5.000 kr. 

Fyrirkomulag Jólasöfnunar 2018:

1. 22.-25. NÓV > SÖLUBLÖÐ AFHEND

Sölublöð afhend iðkendum á æfingum, send með tölvupósti á forráðamenn iðkenda og 
birt á facebook grúbbum flokka.

2. 25. NÓV – 9.DES. > SÖLUTÍMABIL JÓLASÖFNUNAR

Iðkendur hringja í vini og vandamenn, seta í status á Facebook og ganga í hús í hverfinu 
til að selja. Best er setja blaðið með söluvörunum í plastvasa og sýna kaupendum. 
Hvetjum forráðamenn til að labba með yngri iðkendum. Mikilvægt er að láta 
kaupendur skrifa á meðfylgjandi skráningablað.  Kaupendur borga þegar þeir skrá sig 
fyrir kaupum á vöru eða þeir millifæra á reikning forráðamanns iðkanda fyrir 9. des.

3. 9. DES > SÖLUBLÖÐUM SKILAÐ ÁSAMT GREIÐSLU

Forráðamenn iðkenda skila samantektar sölublaði með því að senda tölvupóst á 
karfa@fjolnir.is. Best er að forráðamenn millifæri á reikning körfunnar 0114-26-9292, 
kt. 670900-3120 heildarupphæð sölunnar að frádregnum verðlaunum. Vinsamlegast 
sendið tölvupóst á karfa@fjolnir.is þegar millifærsla er framkvæmd og setjið nafn og 
flokk iðkanda í skýringu.

4. 11. DES > VÖRUR AFHENDAR IÐKENDUM OG FORRÁÐAMÖNNUM

Vörur afhendar í Dalhúsum frá kl. 17:00-19:00. Iðkendur skila vörum til kaupenda 
samdægurs.

Ef einhverjar spurningar vakna sendið þá tölvupóst á karfa@fjolnir.is

Körfuknattleiksdeild Fjölnis þakkar öllum fyrir þátttökuna í fjáröfluninni. 
Áfram Fjölnir!
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JÓLSÖFNUN FJÖLNIS
FJÁRÖFLUN KÖRFUKNATTLEIKSDEILDAR FJÖLNIS

ÝMSAR UPPLÝSINGAR

SKRÁNINGABLÖÐ OG SAMTÖLUBLÖÐ – MIKILVÆGT!!

Skráningablöðin eru til þess að skrá niður nafn og helstu upplýsingar um kaupanda.  
Samtala skráningablaðsins þ.e. Fjöldi vara og heildarupphæð er skráð á samtölublaðið. 

SETT Á FACEBOOK, GENGIÐ HÚS, HRINGT Í VINI OG VANDAMENN OG VÖRUR SELDAR
Hvetjum foreldra til að ganga í hús með yngri iðkendum. Best er að setja blaðið með 

söluvörunum í plastvasa og sýna kaupendum það. Einnig er þægilegast að biðja 
kaupendur að skrá sjálfir nafn, heimilsfang og netfang á sölublaðið.

Passa að merkja við í rétta reiti. 

Best er að fá greiðslu strax annars láta millifæra á forráðamann iðkenda.

SAMANTEKT SÖLU OG GREIÐSLA
Samantekt sölu blaðið á að fylla út og skila með því að senda 

tölvupóst á karfa@fjolnir.is með sölutölum og tilheyrandi 
upplýsingum um iðkanda og millifærslu. 

Greiðslan fyrir heildarsölu að frádreginni verðlaunaupphæð
iðkanda skal millifærð á reikning körfunnar:  0114-26-9292 

kt. 670900-3120 og kvittun send á karfa@fjolnir.is með 
skýringunni nafn og flokkur iðkanda. 

Muna að draga verðlaunaupphæð frá heildarsöluverðmæti áður en 
greitt er til Körfuknattleiksdeildar Fjölnis.

SAMANTEKT SÖLU
SÖLUTÖLUM OG GREIÐSLU ER SKILAÐ TIL KÖRFUKNATTLEIKSDEILDAR 

FJÖLNIS Á KARFA@FJOLNIR.IS FYRIR MIÐNÆTTI  9. DES 2019
-AFHENDING VARA 11. DES 2019 Í DALHÚSUM KL:17-19
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SÖLUBLAÐ

SÖLUTÍMABIL 25. NÓV. – 9. DES 2019
GREIÐSLA BERIST EIGI SÍÐAR EN 9. DESEMBER 2019

AFHENDING VARA 11. DESEMBER 2019 Í DALHÚSUM KL.17-19

JÓLASÖFNUN FJÖLNIS

WC pappír lúxus (42 rl)
5.500 kr.

Eldhúsrúllur (32 rl)
4.000 kr.

Jólakaffi og French roast
Malað eða baunir

3.500 kr.

HP Flatkökur
2.500 kr.

Jólarós og útikerti
3.000 kr.

Eggjabakki(30 stk.)
2.800 kr.

WWW.FJOLNIR.IS – SÍMI 578 2700 – KARFA@FJOLNIR.IS – FACEBOOK: FJÖLNIR KARFA – INSTAGRAM: FJOLNIRKARFA

Handklæði (70x140 cm) 
4.500 kr.
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