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Värmdö IF har ingått ett nytt sponsorsamarbete med 

Bambusa! 

Detta kommer ge oss i Värmdö IF ett stort ekonomisk 

tillskott och är samtidigt den första gemensamma 

föreningsaktiviteten på flera år – VI(F)-känsla! 

Stor del av vinsten går till ER lagkassa – 300 kr påse!

• Det vi som medlemmar behöver bidra med är att 

sälja en påse med 5 pkt strumpor på hösten och en 

påse med 5 pkt på våren per hushåll. 

• Varje lag utser en ansvarig för försäljningen i ert 

lag. Återkom till kansliet@varmdoif.se med er 

kontaktperson - gärna en förälder/föräldragrupp. Ni 

kommer få mer info från dem om när ni kan hämta 

strumporna och hur betalningen skall gå till. 

• Uthämtning sker 9-10/11 och därmed är

försäljningsperioden igång! Försäljningen avslutas 

den 30/11. 

Tack för ert stöd – Din insats gör skillnad på riktigt! 

Tillsammans är vi Värmdö IF! 

BAMBUSAS strumpor är baserade på Tanboocel®, tillverkad av 

ekologiskt odlad bambu.

Tanboocel® ger en silkesmjuk känsla mot huden och 

transporterar fukt bättre än bomull.

mailto:kansliet@varmdoif.se


Höstförsäljningen består av 2 paket korta 

strumpor samt 3 paket höga strumpor.

Miljövänliga bambustrumpor av högsta kvalitet 

och komfort. Alla behöver strumpor, men många 

vandrar runt med svettiga, osköna fötter. 

Bambusas ankel och klassiska strumpor är 

skapade för att få uppleva sköna fötter - varje 

dag.

✓ One size (36-44)

✓ 7-pack, 200 kr

✓ Unisex. Kommer i svart och vit färg.

✓ One size (38-45)

✓ 5-pack, 200 kr

✓ Unisex. Kommer i svart färg.

BAMBUSAS strumpor är baserade på 

Tanboocel®, tillverkad av ekologiskt odlad 

bambu. Tanboocel® ger en silkesmjuk känsla 

mot huden och transporterar fukt bättre än 

bomull. Produkterna är certifierade av Oeko-Tex 

– för din trygghet och hälsa.

✓ 70% bambu tanboocel, 26% nylon, 4% spandex.

✓ Miljövänlig förpackning – plastfri och gjord av återvunnet papper och 

hampasnören.
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Kontaktpersonen är den som laget utser som ansvarar för all 

hantering av denna försäljning och har kontakten med Kansliet i 

alla frågor. 

• Hämta upp kartongerna med Bambusa-strumpor till ditt lag på 

avtalad plats och tid – tisdag 9/11 eller onsdag 10/11. 

• Dela ut Bambusa-påsarna till varje spelare/medlem i ditt lag 

och anteckna detta på din lista.

• Informera till säljarna i laget att strumporna skall säljas för 

200 kr/paket innan den 30/11.

• Senast den 30/11 redovisar varje säljare sin betalning till dig.

• Notera betalning från säljare på listan. När alla i laget har 

betalt överförs det totala beloppet till föreningen via Swish –

senast 1/12.

• Retur - Notera antal paket som säljare inte fått sålt. Strumpor 

som går i retur lämnas tillbaka till föreningen tillsammans 

med ifylld lista.

• Kontakta Kansliet vid eventuella frågor!
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• Allt material kommer att levereras till Värmdö Sporthall 

och delas där ut till alla lag/kontaktpersoner under vecka 

45 (tisdag och onsdag).

• Lagen/kontaktpersonen blir tilldelade en tid att hämta upp 

kartongerna med Bambusa-strumpor. 

• Kansliet prickar av hur många påsar som uthämtats av 

respektive lag för redovisning senare i processen. 

• Leverans av påsar stämmer av mot antal medlemmar i 

laget/gruppen i SportAdmin. 

SÄLJ MED PRODUKTERNA I HANDEN

Familjepaketet - Varje säljare säljer 5 paket strumpor 

(1 färdigpackad påse) 
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• Försäljningsperioden är ca två veckor på hösten och 

två veckor på våren. 

• Start och utlämning för hösten är 9-10/11 -21 

redovisning ska ske 30/11 -21. 

• Alla eventuella returer ska vara tillbaka på Kansliet 

30/11 -21. 

• Start för våren är inte satt ännu.

• Ju mer vi säljer – desto mer pengar till föreningen och 

lagkassorna. 

• Vill man sälja mer än den påse man fått ut, kontakta 

Kansliet för ytterligare material. 

• Säljtävlingen sträcker sig över båda 

försäljningsperioderna – ta er chans att vinna 10 000 

kr till er lagkassa!
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• Strumporna säljs för 200 kr/paket och 

försäljningsperioden är ca två veckor.

• Den 30/11 dagar redovisar kontaktpersonen sin lista till 

Kansliet hur mycket som är sålt och vad som finns kvar 

för retur till föreningen.

• Totala beloppet för lagets försäljning betalas till 

föreningen via Swish enligt lista.

• Vill man sälja mer, kontakta Kansliet innan den 30/11. 

• Retur - strumpor som går i retur lämnas tillbaka till 

föreningen tillsammans med ifylld lista. 

• När inbetalning är gjord, betalar Kansliet vinsten till 

respektive lagkassor. 60 kr per paket går till lagkassan!
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