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Hur sälja dina kendosaker på ett bra sätt  
den 6 september 2015 

 

 

 

Förberedelser: 

1. Rengör rustningen och väskan. 
• Skrubba hak- och ansiktsvaddering med en borste och vatten. 
• Blöt alla saltfläckar på MEN (hjälmen) med vanligt vatten. 
• Dammsuga och våttorka väskan både invändigt och utvändigt. 
• Torka av DO (bröstharnesk) med diskmedel och polera den sen. 
• Fetta in alla läderdetaljer och applicera svart skopolish där svart färg ”fallit bort”. 

2. Tvätta gi och hakama (och tenugui) med vanligt tvättmedel på 40C. 

3. Vik alla kläder snyggt och knyt alla band på rustningsdelarna på ett bra sätt. 
Det är inte alla som säljer kendosaker som vet hur man viker och knyter. Tur nog finns det alltid 
någon som kan hjälpa dig vika/knyta. Viktigast är att allt är RENT! 

4. Drag loss ZEKKEN (namnpåsen) och spar den som ett minne – den har inget värde. 

5. Skriv namnlappar (namn, telefonnummer, mobilnr) och stoppa in dessa i platsfickor. A4 är väldigt 
bra! Du behöver: 

• En för att fästa på utsidan av rustningsväskan 
• En till inuti väskan 
• En per uppsättning GI/HAKAMA på galge 
• En per ytterligare sak du erbjuder till salu 

Försäljning och betalning 
Försäljningar sker i 95% av fallen i samband med terminsslut. Vi hör av oss till alla rustningsägare efter 
varje terminsslut och anger status för rustning och övriga saker. 

Du har god nytta av att vara tålmodig. Att sälja kendosaker är en rätt långsam process, men den når alltid 
mål! 

Vid genomförd försäljning av dina saker så överför vi omedelbart dina pengar: Swish, banköverföring eller 
kontanter. Vi behåller dock 10% för besväret. 

Din rustning och dina kläder 
Eftersom det ju är DINA saker fram till dess att de sålts, så kan du närhelst du önskar, be oss avbryta 
försäljningen och få tillbaka dina saker. Självklart! 

Övrigt 
Shinaier kan inte säljas, då de blir spröda redan efter ett år. Bokken, shinaifodral mm går bra att sälja. 
Tenugui (huvudduk) brukar vi anse ingår i rustningen. 


