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Utmana kollegorna  
i Julhandelsbingo!

EFTERLYSNING: Detta spel kom till för att en läsare hörde av sig med idén. Vad ska vi göra bingo på nästa gång? Tipsa oss om typiska handels-situationer!

Regler: Kopiera upp brickan och  
dela ut till kollegorna eller spela  
i lag. Kryssa för situationerna när de 
uppstår på jobbet under julhandeln. 
Den som först får fem i rad vågrätt, 
lodrätt eller diagonalt vinner. 

B I N G O

Kund: 
”Vad ska jag köpa  

till min fru?”

Du eller lång kollega  
slår huvudet i julde-
koration som hänger 

från taket.

Kund: 
”Kommer ni ha denna  
på mellandagsrean? 

 Då kan jag väl få köpa 
den för reapris  

redan nu när jag  
ändå är här.” 

Kund i tomtedräkt.

Musiken:  
All I want for  

Christmas is you.

Musiken: 
Jag såg mamma  
kyssa tomten.

Kund:  
”Hur kan  

JULSKINKAN  
vara slut?”

Kund avbryter  
när du hjälper annan 

kund: ”Jag har bara en 
snabb fråga.”

Du: 
”Vi stänger  

om fem minuter” 
Kund: 

”Det är lugnt, 
jag hinner.”

Kund: 
”Så hemskt att ni 

måste jobba i dag.”

Musiken: 
I’m dreaming  

of a white 
Christmas.

Kund:  
”Oj, vad mycket folk  

det var här.”

Kund: 
”Då var det dags  

att bli fattig igen.”

Kortterminalen  
slutar fungera.

Gråtande barn.

I postutlämningen:  
Kund hämtar paket  

sista dagen.  
”Jag ville inte att 

barnen skulle se sina 
julklappar så jag lät 

dem ligga kvar hos er.”

Kund:  
”Kan ni öppna  
en till kassa?” 

Du: ”Alla kassor  
är redan öppna.” 

Kund:  
”Men det är ju KÖ.”

Musik: Rudolf med 
röda mulen.

Du har förätit dig  
på pepparkakor  

i fikarummet  
men tar en till.

Du lägger  
kartong i påsen.  

Kund: 
”Kan jag få  

den inslagen?”

Paket från Postnord  
som blockerar toan  

eller fikarummet. 

Småfull kund  
som ska köpa jul-

klappar efter glögg-
mingel på jobbet.

Musiken:  
Jinglebells.

Krystad 
julklapp  

från 
chefen.

Kund: 
”Det är ju 

bara jul 
en gång 

om året.”
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