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Það er alltaf vinsælt að selja flatkökur, kanilsnúða og kleinur í fjáröflun. 

andrea Ýr grímsdóttir, sölustjóri 
Kökugerðar HP á Selfossi.

„Kökugerð HP býður upp á frá-
bærar vörur í fjáröflun,“ segir 
Andrea Ýr Grímsdóttir, sölustjóri 
Kökugerðar HP á Selfossi, en 
fyrirtækið framleiðir flatkökur, 
kleinur, kanilsnúða og einnig hið 
vinsæla HP-rúgbrauð, bæði fyrir 
verslanir, mötuneyti og hvers kyns 
fjáraflanir félagasamtaka og hópa.

Gott í frystinn
Andrea segir alltaf jafn vinsælt 
að selja flatkökur í fjáröflun. „Við 
bjóðum til að mynda okkar einu 
sönnu HP-flatkökur, kanilsnúða 
og kleinur í fjáröflun. Þetta er eitt-
hvað sem fólki finnst gott að eiga 
í frystinum og grípa til, til dæmis 
í nesti fyrir krakkana í skólann. 
Bæði er hægt að selja einstakar 
vörutegundir eða búa til samsetta 
pakka, til dæmis með flatkökum 
og kanilsnúðum og kleinum,“ út-
skýrir Andrea.

Allt nýbakað
„Allar okkar vörur eru nýjar og 
ferskar við afhendingu og við 
leggjum okkur fram um að veita 
persónulega og mjög góða þjón-
ustu. Það stendur öllum til boða að 
panta hjá okkur hvar sem fólk er 
statt á landinu. Við keyrum pant-
anir heim að dyrum á Stór-Reykja-

víkursvæðinu og á flutningsaðila 
fyrir landsbyggðina.“

Úrvalið á heimasíðunni
„Úrvalið má skoða á heimasíðunni, 
flatkaka.is, og leggja má inn pant-
anir í gegnum netfangið hpflat-
kokur@simnet.is. Gott er að panta 
með tveggja daga fyrirvara. Ef 
fólk er með einhverjar spurningar 
ætti það ekki að hika við að senda 
okkur fyrirspurn á hpflatkokur@
simnet.is og við svörum um hæl.“

Flatkökurnar 
eru vinsælar í  
fjáröflunina
Kökugerð HP býður dýrindis flatkökur, kleinur 
og kanilsnúða í fjáraflanir fyrir hvers kyns hópa og 
félagasamtök. Allt er afgreitt nýbakað og vörurnar 
keyrðar upp að dyrum á Stór-Reykjavíkursvæðinu.  
Þá sendir fyrirtækið vörur um allt land. 



Helen Nilsen Guðjónsdóttir og 
Bryndís Baldvinsdóttir úr Gerplu 
eiga báðar langa sögu þegar kemur 
að fjáröflun fyrir íþróttafélög hér 
á landi. Báðar hófu þær að vinna 
í fjáröflunum hjá Breiðabliki á 
sínum tíma. Helen sá um fjárafl-
anir í fjórtán ár hjá körfuknatt-
leiksdeildinni ásamt því að sitja í 
stjórn í nokkur ár og gegna stöðu 
formanns unglingaráðs. Bryndís 
hélt m.a. utan um sjoppuna á Kópa-
vogsvellinum hjá knattspyrnu-
deild félagsins og kom auk þess að 
skipulagi stærri fjáraflana.

Báðar eiga þær börn sem stunda 
fimleika með Gerplu og voru þær 
fengnar, ásamt tveimur öðrum for-
eldrum, til að koma að vinnu við að 
samræma og bjóða upp á fjárafl-
anir fyrir allar iðkendur Gerplu. 
„Þannig hafa allir flokkar hjá 
Gerplu möguleika á að taka þátt 
í fjáröflunum en ekki bara þeir 
flokkar sem hafa sérlega öfluga 
umsjónarmenn,“ segir Helen. Fé-
lagsskapurinn er frábær og starf-
ið er sérstaklega gefandi bætir 
Bryndís við. „Það er svo gaman 
að kynnast foreldrum annarra 
iðkenda. Það styrkir böndin milli 
okkar og svo kynnist maður nátt-
úrulega starfsemi félagsins betur.“ 
Sem fulltrúar sjoppu- og fjáröflun-
arnefndar sitja Bryndís og Helen í 
foreldraráði Gerplu og eiga þann-
ig samvinnu við foreldraráð um 
skipulagningu fjáröflunar fyrir 
félagið.

Duglegir krakkar
Þær segja vinnuferlið nokkuð 
staðlað og einfalt. Fyrst og fremst 
sé leitað eftir vörum sem nefnd-
in telji heppilegar til fjáröflunar-
sölu og svo er leitað tilboða. „Næst 
eru gögn útbúin fyrir iðkendur, 
þ. á m. myndir af varningi, verð-
listar og upplýsingar um skiladag 
og greiðslufyrirkomulag. Einnig 
höfum við útbúið skjal fyrir iðk-
endur með reikniformúlum til að 
auðvelda þeim að halda utan um 
pantanir sínar og söluhagnað. Svo 
þarf að útbúa afhendingarmiða 
til að afhenda varninginn, flokka 
hann og skipuleggja vel hvernig 
afhending fer fram.“

Fjáraflanir hafa að þeirra sögn 
tvímælalaust mikið gildi, fyrir fé-
lögin sjálf en ekki síst iðkendur og 
foreldra þeirra. „Það er auðvitað 
enginn skyldugur til að taka þátt 
en fyrir þá sem vilja er hægt að 
safna fyrir mótum, æfingaferðum, 
fatnaði og jafnvel æfingagjöldum. 
Reynslan er sú að iðkendur hafa 
verið mjög duglegir að nýta sér 
þetta og margir sjá sér hag í því til 
að létta á útgjöldum heimilanna.“

Sígildar vörur
Meðal þeirra vara sem seljast best 
ár eftir ár eru klósettpappír, fisk-
meti af ýmsu tagi, kjötvörur og 
kleinur. „Síðan höfum við verið 
að prófa okkur áfram með ýmsar 

nýjar vörutegundir. Síðast próf-
uðum við að selja egg sem seldust 
mjög vel, einnig höfuð handklæði 
og svo partípakka. Við höfum einu 
sinni lent í því að fá gallaða vöru 
en annars hefur allt sem við höfum 
boðið upp á í fjáröflun hjá okkur 
gengið mjög vel.“

Gerpla leggur áherslu á að hver 
og einn iðkandi haldi söluhagn-

aði sínum og geti þannig ráðstaf-
að honum að vild. „Iðkendur hafa 
margir hverjir náð að safna fyrir 
stærri mótum hérlendis og einnig 
mótum erlendis. Nokkur af þeim 
sem stóðu á palli á EM núna í októ-
ber í Slóveníu hafa t.d. nýtt sér 
fjáröflunina.“

Fram undan í vetur eru enn 
frekari fjáraflanir eins og fyrri 

ár. „Við munum gera okkar besta 
til að bjóða upp á sem fjölbreytt-
astar fjáraflanir þannig að allir 
geti fundið eitthvað við sitt hæfi, 
hvort sem iðkandi er í grunnhópi 
eða meistarahópi. Iðkendur í hóp-
fimleikum eru að fara utan næsta 
sumar og gerum við ráð fyrir því 
að þau verði dugleg að nýta sér 
fjáraflanir vetrarins.“

„Reynslan er sú að iðkendur hafa verið mjög duglegir að nýta sér þetta og margir sjá sér hag í því til að létta á útgjöldum 
heimilanna,“ segja Helen Nilsen Guðjónsdóttir (t.v.) og Bryndís Baldvinsdóttir, úr fjáröflunarnefnd Gerplu. MYND/VILHELM

Duglegir að nýta sér fjáraflanir
Mikil vinna felst í skipulagi fjáraflana fyrir íþróttafélög landsins. Fjögurra manna fjáröflunarnefnd sér um skipulag fjáraflana hjá Gerplu í 
Kópavogi og er í nógu að snúast. Vinnan er krefjandi en um leið skemmtileg þar sem foreldrar tengjast sterkari böndum.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Rekstrarvörur til fjáröflunar 
 – safnaðu peningum með sölu á fjáröflunarvörum frá RV 

RV
 1015

Er æfingaferð,  
keppnisferð,  

útskriftarferð eða  
önnur kostnaðarsöm  
verkefni framundan? 

Síðustu 30 árin hafa félagar í 
íþróttafélögum, kórum og öðrum 

félagasamtökum aflað sér fjár 
á einfaldan hátt með sölu á WC 

pappír, eldhúsrúllum, þvottadufti og 
öðrum fjáröflunarvörum frá RV.

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • sala@rv.is • rv.is

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Rekstrarvörur
– fyrir þig og þinn vinnustað

24/7

RV.is
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Styrktar- og félagasamtök 
athugið!

Tökum að okkur fjáröflun fyrir styrktar- og félagasamtök. 

Mikil reynsla, hafðu samband og sjáðu hvort við getum orðið 
þínum málstað haukur í horni. 

Sími: 415 3600
Netfang: simstodin@simstodin.is

Það er svo gaman 
að kynnast for-

eldrum annarra iðkenda.
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Papco hefur framleitt íslenskan 
hreinlætispappír fyrir heimili og 
fyrirtæki í þrjátíu ár en fyrirtæk-
ið býður jafnframt upp á ýmsan 
annan varning til fjáröflunar. 
Starfsmenn, sem eru um fjörutíu 
talsins, hafa yfirgripsmikla þekk-
ingu á fáröflun og aðstoða við-
skiptavini með það að markmiði 
að þeir geti hámarkað tekjur sínar.

„Við aðstoðum fjölda íþrótta-
félaga, félagasamtaka, kóra og 
aðra hópa sem af einhverjum 
ástæðum þurfa að fara í fjáröflun. 
Oftast er fólk að safna fyrir ferða-
lögum en þau verða sífellt kostn-
aðarsamari og því æ mikilvægara 
að fjáröflunin takist vel,“ segir 
Alexander Kárason, sölustjóri 
Papco. Hann segir lagða áherslu 
á að bjóða upp á góðar vörur sem 
tryggir góða endursölu og ánægða 
kaupendur.

„Við erum með margar tegund-
ir af gæða klósett- og eldhúspappír 
en sömuleiðis harðfisk, jólapapp-
ír, kaffi, sælgæti og margt fleira. 
Fólk getur því nálgast allar fjár-
öflunarvörur á einum stað en í 
því felst mikið hagræði og aukin 
þægindi,“ segir Alexander. Hann 
segir sumar vörurnar jafnvel þró-
aðar í samvinnu við viðskiptavini. 
„Þá getur fólk bætt við vörum að 
eigin vali og þannig sniðið pakk-
ann að eigin þörfum.“ Alexand-
er segir starfsfólk Papco aðstoða 
viðskiptavini við að setja upp sölu-
blað og halda utan um hlutina enda 
mikilvægt að vel sé að verki stað-
ið frá upphafi til enda. „Reynsl-

an sýnir að margt getur farið úr-
skeiðis þegar umfangið er mikið 
og óþarfi að hver fjáröflunar-
hópur sé að finna upp hjólið. Við 
höfum reynt þetta allt saman og 
vitum nákvæmlega hvað við erum 
að gera.“

Spurður hvort jólavertíðin sé 
meiri en aðrar segir Alexander 
vertíðirnar renna svolítið saman. 
„Inni- og útiíþróttirnar skiptast 
svolítið á svo þetta þetta dreifist 
nokkuð vel yfir árið.“

Hægt er að nálgast styrktar
bækling Papco á papco.is. 
Einnig er hægt að koma við á 
Stórhöfða 42 eða hafa sam
band við sölufulltrúa í síma 
5877788.  Styrktarvörurnar 
eru einnig seldar í útibúi 
Papco á Akureyri, Austursíðu 
2, s. 4626706, og á Egils
stöðum, s. 6606718.

Reynslan sýnir að 
margt getur farið 

úrskeiðis þegar umfang
ið er mikið og óþarfi að 
hver hópur sé að finna 
upp hjólið. Við höfum 
reynt þetta allt og vitum 
hvað við erum að gera.

Alexander Kárason

Papco hefur framleitt  hreinlætispappír í þrjátíu ár en fyrirtækið býður jafnframt upp á ýmsan annan varning til fjáröflunar. MYND/ERNIR

Sérfræðingar í fjáröflun
Starfsfólk Papco hefur áratuga reynslu af fjáröflunum og býður upp á fjölbreytt vöruúrval. Hjá Papco geta hvers kyns hópar fengið allt frá 
salernis- og eldhúsrúllum til sniðugra heimilispakka, en auk þess er hægt útbúa pakka með sérvöldum vörum. 

 Fólk getur 
nálgast allar fjáröfl
unarvörur á einum 
stað en í því felst 
mikið hagræði.
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Starfsfólk leikskólahluta Dal skóla 
er á leið í námsferð til Berlínar 
í vor þar sem ætlunin er að fara 
á námskeið og skoða leikskóla. 
Starfsfólkið hefur verið duglegt að 
safna sér fyrir ferðinni og hefur 
ekki farið alveg hefðbundnar leið-
ir í því. Vilborg Jóna Hilmarsdótt-
ir kennari segir það hafa skipt þær 
máli að vera með eitthvað annað 
en „allir hinir“. „Okkur langaði 
ekki alveg að fara í það að selja 
klósettpappír og lakkrís,“ segir 
hún og brosir.

Vilborg segir söfnunina hafa 
byrjað með því að stofnuð var 
sjoppa í skólanum þar sem sælgæti 
er selt. „Það hefur gengið mjög 
vel. Þá stofnuðum við Facebook-
síðu þar sem að við erum að selja 
ýmsar vörur, sem við höfum ýmist 
búið til eða pantað að utan og selt. 
Við höfum einnig selt snúða sem 
við bökuðum hér í skólanum og 
verið með sölubása bæði í Mjódd-
inni og Mosó þar sem við seldum 
bæði vörurnar okkar og kökur.“

Vörurnar sem starfsfólkið 
hefur selt vegna fjáröflunarinn-
ar eru fjölbreyttar og koma hug-
myndir að fjáröflunarleiðum víða 
að. „Við höfum fengið hugmynd-
ir til dæmis á Pinterest og höfum 
verið að dunda okkur við að gera 
mikið af vörunum sjálfar, svo sem 
smekki, snuddubönd, kerti, prjón-
aðar slaufur og lyklakippur og 
lyklamen,“ lýsir hún.

Fjáröflunin hefur þjappað hópn-
um saman að sögn Vilborgar og 
hefur skapast mikil og góð stemn-
ing í kringum hana. „Aðalmálið 
hjá okkur er að við erum að vinna 
saman að ákveðnu markmiði, þar 
sem allir taka þátt,“ segir Vilborg 
og nefnir að það hafi gengið vel að 
vera með sölubása. „Þar höfum við 
bæði verið að selja heimabakað og 
verið með vörurnar okkar. Við 
höfum í raun selt mest af því sem 
við höfum verið að búa til sjálfar, 
lyklakippurnar og hekluðu smekk-
irnir hafa rokið út. Þá höfum við 
einnig selt mikið af hárteygjum og 
hárspöngum.“

Vilborg hvetur alla til að kíkja 
inn á Facebook-síðu þeirra, Fjár-
öflun leikskólahluta Dalskóla, þar 
sem sjá má allt sem verið er að 
selja og segir hún að best sé að fólk 
panti í gegnum síðuna og þau sendi 
hvert á land sem er.

 Við höfum selt mest af því sem 
við höfum verið að búa til sjálfar, 
lyklakippurnar og hekluðu 

smekkirnir hafa rokið út.   
Vilborg Jóna Hilmarsdóttir

Starfsfólk leikskólahluta Dalskóla hefur farið sniðugar leiðir í fjáröflun vegna námsferðar í vor.

Litríkar og 
fallegar lykla-
kippur. 

Heimagerðar slaufur, 
smekkir og fleira hefur verið selt til að fjár-
magna ferð starfsfólks Dalskóla. 

Fjáröflunin þjappar hópnum saman
Starfsfólk leikskólahluta Dalskóla hefur fengið skemmtilegar hugmyndir til að afla fjár fyrir fyrirhugaða námsferð í vor. Þær búa til ýmsar 
fallegar vörur til að selja, svo sem kerti, smekki, slaufur og lyklakippur. Skapast hefur góð stemning í hópnum í kringum fjáröflunina.

Lilja Björk  
Hauksdóttir
liljabjork@365.is 

HAFIÐ SAMBAND VIÐ 
SÉRFRÆÐINGA OKKAR 
Í REKSTRARLANDI EÐA 
NÆSTA ÚTIBÚ OLÍS 
OG LEITIÐ TILBOÐA.

Öflug 
fjáröflun
fyrir hópinn
SAMSETTIR FJÁRÖFLUNAR-
PAKKAR EÐA SÉRSNIÐNIR
EFTIR ÓSKUM.
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