ERFARINGER FRA 2014

Handlelistetips til neste år:
200 burgere og brød.
 Vi kjøpte inn 250 som var for mye. Jeg husker også at vi kjøpte inn 150 burgere som var litt for
lite et år. Derfor er anbefalingen å ha rundt 150-200 burgere. Det finnes mange forskjellige
burgere(halal) på markedet. Vi kjøpte ikke inn de som var billigst, men de som var best.


Vi gikk tom for ketchup så det kan være behov for mer enn 2 kg



Vi hadde også litt lite med marinade til burgere.

150 pølser(med svin)
 Eksakt antall for i år er jeg ikke helt sikker på, men jeg kjøpte inn 200 lomper. Det er nok litt i
overkant, men med pølsesalg fra første minutt ville vi solgt mange flere.
240 kroneis
80 lollipop
90 pinup
 Erfaringen er at det ble etterspurt flere lollipop. Tror antallet kan snus i forhold til kroneis og
lollipop. All is ble spist, men jeg er ganske sikker på at alle fikk minst en eller to hver.

Når det gjelder økonomi ville salget gått bedre om vi hadde fått ryddet og klargjort i forhold til avtalt
tid. Vi mistet over 30 min på nøkkel som ikke var tilgjengelig. Vi kom heller ikke inn på skolen på
fredag ettermiddag.
Om vi hadde fått fulgt oppsettet ville festen gått i null.
Det bør vurderes å ta 40,- pr burger etter som det koster mest penger. Is og Pølser mener jeg skal
koste minst mulig. 10,- er helt greit.
At vi ga bort kaffe, kaker og saft kan selvsagt diskuteres, men vi valgte heller å selge lodd enn å ta inn
penger på dette(tror de fikk inn 2 100,-).
Når det gjelder loddgaver ble det sendt ut mail til Stena Line, DFDS og Colorline, og vi fikk inn
gavekort fra Stena Line(20 Stk) og DFDS(1 stk).
Jeg tror Gine reviderte oppsettet vi fikk. Om den ble sendt er jeg ikke sikker på, men det kan jeg
sjekke.
Jeg føler vi fikk til et godt 17 arrangement, men som sagt er det viktig med en leder som kun har
ansvar for lister og nøkler.

