
Spar kr. 5.000,- sammen til en nødopsparing på 1 måned 
 
 
 
 
Overordnet mål (kortsigtet mål): 
Spar kr. 5.000,- sammen til en nødopsparing på 1 måned 
 

Opgaver der skal løses: 
 
Besparelser 
 
Indkøb af mad forbudt i to uger! (uge 2 og 3) 
Lev kun af mad fra fryseren og mad fra køkkenskabet (dåser m.m.) i to uger 
Besparelse (opspares): Kr. 700,- 
(Mad til madpakken er OK) 
 
Lav madpakke 
Drop frokost i kantinen og smør madpakke hjemmefra. 
Besparelse: Kr. 400,- 
 
Drop bilen 
I stedet for at køre i bil på arbejde, tager jeg cyklen i 4 uger og kommer samtidigt i form. 
Besparelse (brændstof): Kr. 400,- 
 
Indkøb forbudt! 
Jeg må under ingen omstændigheder gå ind i en forretning! 
Ingen fastfood, vingummibamser, videoleje, kager, ugeblade, aviser, lotto, tyggegummi, cola osv. 
Besparelse: Kr. 500,- 
 
Ekstra indtjening 
 
Arbejde over 
Indtjening: Kr. 1.000,- 
 
Sælg unødvendige ting via den Blå avis 
Gennemgå kælder, loftsrum, skabe, skuffer og garage og find ting, jeg ikke har brugt i lang tid og sæt dem 
til salg i Den Blå Avis. 
Indtjening: Kr. 2.000,- 
 
Sælg småting på loppemarked 
De småting jeg har og de ting, der ikke kan sælges på Den Blå Avis skal sælges på loppemarked 
Indtjening: Kr. 600,- 
 

 
 
 
 

Dato for planlægning: 20. august 2012 
Projekt start: 1. september 2012 



Deadlines og opgaver 
 

Uge 1 

 Tjek min fryser og køkkenskabe og undersøg, om der er mad nok til to uger 

 Tjek min cykel og se, om den er pumpet op, kæden er smurt og klar til action 

 Har jeg folie, mellemlægspapir og madkasse til min frokost på arbejde 

 Køb 4 små flasker Champagne, der skal bruges, når jeg løser mine ugentlige opgaver. 

 Find et nærliggende loppemarked (brug Google)og bestil en ”stand” til weekenden i 3 eller 4 uge. 

 Lav en simpel side, hvor der er plads til at skrive ugens økonomiske resultat. Der skal være 4 felter. 
Et felt for hver uge. Hæng siden på køleskabet. 

 Find et billede af en glad sparegris på Google billeder og sæt billedet ind i MS Word og skriv som 
overskrift: 
”Nødopsparing på kr. 5.000,- er starten på en stabil økonomi og ro” Print det ud og hæng det op 
flere steder i min bolig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uge 2 
 
Hver dag: Smør madpakke og tag cyklen på arbejde. Udnyt alle muligheder for at arbejde over. 
Lad kreditkort og kontanter ligge i skuffen derhjemme. 
  
Opgaver i denne uge 

1) Gennemgå loft, kælder, skabe, skuffer og garage og find ting til salg i den blå avis. 
Saml alle tingen i et rum 

2) Tag billeder af alle tingene, opret en gratis konto på Den Blå Avis og sæt tingene til salg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uge 3 
 
 

Søndags status (uge 1) 
Hold et ”mini statusmøde” med mig selv og evt. de involverede. Evaluer resultaterne og gør noget ved de 
opgaver, der ikke blev eller kunne løses og find alternativer 

Fokus og belønning (uge 1) 
Efter mit statusmøde, åbner jeg en halv flaske Champagne og nyder følelsen af, at jeg har gennemført de 
planlagte opgaver og glæder mig til at gå i gang med næste uges opgaver for at nå det endelige mål. 
 

Søndags status (uge 2) 
Hold et ”mini statusmøde” med mig selv og evt. de involverede. Evaluer resultaterne og gør noget ved de 
opgaver, der ikke blev eller kunne løses og find alternativer. 
Opgør desuden ugens besparelser og indtjening og skriv beløbet på den resultatopgørelse, der hænger 
på mit køleskab. 

Fokus og belønning (uge 2) 
Efter mit statusmøde, åbner jeg en halv flaske Champagne og nyder følelsen af, at jeg har gennemført de 
planlagte opgaver og glæder mig til at gå i gang med næste uges opgaver for at nå det endelige mål. 
 



Uge 3 
 
Hver dag: Smør madpakke og tag cyklen på arbejde. Udnyt alle muligheder for at arbejde over. 
Lad kreditkort og kontanter ligge i skuffen derhjemme. 
 
Opgaver i denne uge 

1) Gennemgå alle mine annoncer i Den Blå Avis og tjek, om jeg har sat prisen for højt. Sammenlign 
med lignende ting på Den Blå Avis og justér prisen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uge 4 
 
Opgaver i denne uge 

1) Igen skal jeg gennemgå loft, kælder, skabe, skuffer, garage, vindueskarme og finde ting til salg på 
det kommende loppemarked i weekenden. Jeg skal også samle de ting, som jeg ikke fik solgt i Den 
Blå Avis samt alle de småting (lysestager, kander, unødvendige køkkenredskaber, gamle 
mobiltelefoner, malerier, pyntegenstande osv.) som tager plads, samler støv og er unødvendige. 

 

Søndags status (uge 3) 
Hold et ”mini statusmøde” med mig selv og evt. de involverede. Evaluer resultaterne og gør noget ved de 
opgaver, der ikke blev eller kunne løses og find alternativer. 
Opgør desuden ugens besparelser og indtjening og skriv beløbet på den resultatopgørelse, der hænger 
på mit køleskab. 

Fokus og belønning (uge 3) 
Efter mit statusmøde, åbner jeg en halv flaske Champagne og nyder følelsen af, at jeg har gennemført de 
planlagte opgaver og glæder dig til at gå i gang med næste uges opgaver for at nå det endelige mål. 
 

Søndags status (uge 4) 
Hold et ”mini statusmøde” med mig selv og evt. de involverede. Evaluer resultaterne og gør noget ved de 
opgaver, der ikke blev eller kunne løses og find alternativer. 
Opgør desuden ugens besparelser og indtjening og skriv beløbet på den resultatopgørelse, der hænger 
på mit køleskab. 

Fokus og belønning (uge 4) 
Efter mit statusmøde, åbner jeg en halv flaske Champagne og nyder følelsen af, at jeg har gennemført 
mit mål og glæder mig til at starte på at finde, planlægge og nå det næste mål! 
 


