
Fiskebanken gir alle lag 
og foreninger i landet 
muligheten til å tjene gode 
penger, helt uten risiko. Dere 
vil også være med på å øke 
bevisstheten i blant barn og 
unge på bruken og fordelene 
ved å spise fisk!

Treningsleir? Slunken klubbkasse? 
Nye instrument? Klassetur? Danacup? 

Norway cup? Nye drakter?
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Lag/foreninger mottar salgs 
materiell fra Fiskebanken

Medlemmene er ute å tar i 
mot bestillinger (oppgjør 
skjer når varene leveres)

Lag/foreninger sender 
inn bestillingslister til 
Fiskebanken.

Fiskeruta frakter alle 
bestillingene gratis på 
døren til de som har bestilt 
av dere.

Dere mottar betaling fra 
Fiskebanken, og har mange 
fornøyde kunder som 
kjøper igjen neste gang 
dere har dugnad.

How to!

LAKSEFILET
Store serveringsstyk-
ker av førsteklasses 
laks uten ben

KVEITE
Linefanget nord-
landskveite. Sjelden 
norsk kvalitets 
råvare. 

TORSKELOINS
Skinn og benfri 
saftig torsk fra 
Barentshavet.

FAMILIEPAKKE
Barnas favoritter, 
med sei gordon bleu 
og hjemmelagde 
fiskekaker.



How to! HVOR MYE 
KAN DU TJENE?

TYPE

Torskeloins - Skinn og benfri  

Laksefilet - Skinn og benfri

Kveite - Villtfanget 

Steinbitfilet - Skinn og benfri

Røkt Kolje - Skinn og beinfri

Grønnlandsreker - Store og saftige

Familiepakken* 

KARTONG 
VEKT

5

5

5

5

5

5

8

UTPRIS PR. 
KART
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*Familiepakken inneholder 5 kg sei gordon bleu  
og 3kg hjemmelagde fiskekaker

STEINBITFILET
Ryggstykker av 
steinbitfilet. Et fan-
tastisk delikatessep-
rodukt.

FISKEBURGER
Tradisjonell røkt 
kolje. En vare du ser 
sjeldent eller aldri i 
butikken.

GRØNNLANDS-
REKER
Store grønnland-
sreker. Norske reker 
på sitt beste. 

KVALITETS-
GARANTI
Gratis levering og 
kvalitetsgaranti fra 
Fiskeruta. 

Her ser du en oversikt over hvilke typer fisk og skalldyr du 
kan selge og hvor stor fortjeneste du vil få. 



Om Fiskebanken
Ideen bak Fiskebanken bunner ut 
i egne erfaringer vi har høstet fra 
tiden i lag og foreninger, på hvor 
vanskelig det noen ganger kan 
være å få inn penger, på kake/- og 
loddsalg, og hvor mye ressurser 
som brukes på dette. Vi har utviklet   
bestillings metoden over lang tid 
med flere små prøve prosjekt. Hvor 
enkelte lag og foreninger har vært 
med på og teste ut hvordan det best 
skal gjøres for at distribusjonen skal 
gå knirkefritt. Og kundene skal bli 
fornøyde med produktene. Vi har 
laget pakkene i en størrelse som er 
stor nok til et par middager for en 
gjennomsnittsfamilie, men ikke så 
store at enslige ikke kan nyte godt 
av tilbudet. Lag og foreninger løper 
ingen risiko vet å kjøpe inn et parti 
av produkter som må selges, og 
hvor en evt. Rest må sendes tilbake. 
Vi i Fiskebanken  har lang erfaring 

fra salg og produksjon av frossen 
fisk,  enkelte helt tilbake til 1950 
årene, hvor torsken ble fisket helt 
inn i indre Oslo fjord.

Gjennom en årrekke har morselska-
pet til Fiskebanken levert fisk til for-
skjellige lag og foreninger og høstet 
gode erfaringer på hvordan dette 
skal gjennom føres på en best mulig 
måte. Fisken leveres dypfrosset i 
FB sine porsjonspakninger på 5 kg. 
Alle varer er av beste kvalitet fra de 
største norske leverandører og blir 
foredlet og 
frosset direkte
på båtene. Det
te er fisk som 
det ikke alltid
er like enkelt å
 få tak i for Ola 
og Kari Norman

Kontakt oss

Telefon: +47 400 55 500
E-post: post@fiskebanken.no


