
 

 

Instruks for kioskvakt                                                                              

  

Kioksvakten deles i to økter. Ansvarlig for første vakt møter opp en time 

før kampstart. Det tar litt tid å rigge kiosken så sett av god tid. Ansvarlig 

for økt to møter når kampen før er slutt. OBS: Det kan gå litt tid før ditt 

barn skal spille, så følg med på kampskjemaet for den dagen.  

  

Betaling 

Prislisten ligger i skuffen på kjøkkenet. 

Kontantfritt salg blir enklere, også for klubbens regnskapsfører. Bruk Vipps mest mulig, og 

husk å kontrollere kvitteringen på mobilen til den som betaler. 

 

Instruks kiosksalg 

• Kioskvakt har med kake eller tilsvarende, for salg. 

• Trakt kaffe og fyll på kanne. 

• Sett opp langbordet ved inngangen og dekk på med krus og servietter. 

• Lag vaffelrøre. Vaffelmix og fettspray til steking finnes i skapet. På grunn av 

røykvarsler på kjøkkenet anbefaler vi å steke vaflene i hallen. 

• I kjøleskapet finnes brus og annen drikke og det som skal stå kaldt (f.eks. syltetøy). 

Vi har avtale med håndballklubben at vi deler på kaffetrakter/vaffeljern etc. Viktig: 

Basket og Håndball har vært sitt kjøleskap, og vi kan ikke benytte oss av det som 

tilhører håndballklubben. 

• Vi har også en skuff og et skap i hjørnet for oppbevaring av tørrvarer, begge merket 

med Basket. Disse holdes låst utenom kamper og nøkkelen forvares sammen i 

kassen.  

  

Ved dagens slutt 

• Vaffeljern, kaffetrakter og kanner avkjøles og rengjøres nøye. Vi må ikke sette igjen 

vaffelrøre, kakerester eller liknende i kjøleskapet. Alt som er åpnet spises eller 

kastes. Nesten-tomme beholdere med syltetøy kastes. Skriv opp det som evt. må 

kjøpes inn og levér med kassa.  

• Tell opp kassen og levere den til kasserer (tlf 95 11 53 34)  

• Rydd alt på plass, og lås de skapene som er merket med Basket. 

• Vi skal ikke betale dommeren med pengene i kassa. Spør om det er mulighet for å 

betale inn på konto, hvis dere har glemt kontanter. 

  

Vakttelefon Ås kommune Teknisk etat: 95 93 96 59 

 

God kioskvakt!  


