
Sjekk/iste for kafe og ti/synsvakter i Bærurt, J'sh~ !.'. 

Sjekkpunkt Man Tirs Ons Tors Fre Lør søn 
Hente nøkkel hos banemannskapet 

Låse opp kiosken, sette på kaffetrakter(tar ca. 10 min før 
den blir varm)pølsekoker(husk å fylle på vann) og 
vaffeljern.{det er ikke nødvendig med pølser når det er lite 
aktivitet i ishallen) 

Skrive deg inn på oppmøte. 

Sette ned alle stolene fra bordene. 

finne frem pølser(varmes litt før du legger dem i 
pølsekokeren).(når det er mye aktivitet i hallen) 
Finne frem vaffelrøre og begynne å steke.(hvis 
brannalarmen går kontakt banemannskapet a.s.p) l 

Sjekke garderobene når lagene har forlatt dem, det er bare 
og sette ut litt kaffe og en kopp for mynter når du må ut og 
gjøre disse oppgavene . 

• Sjekke og tømme søppel i kafeteria, daglig leders kontor, 
treningsrom, toaletter, tribune og sekretariatet. 

Holde det rent og i orden i kafeteriaområde. Det er alltid 
noe man kan tørke over eller rydde. 

Ved behov må gang, toaletter og daglig leders kontor 
vaskes. 

Lage vaffelrøre til neste dag og hvis det er behov for mere i 
løpet av vakten.(oppskrift står på beholder) 

Ta ut pølser, pølsebrød , lomper,vest landslefse og toast fra 
frys og legg i kjøleskapet etter behov. 

Etterfylle brusskapet, og melk (husk rullering, det nyeste 
innerst) 
Telle kassa, legge oppgjøret i lukkepose og Legges i safr ; 
på lageret. Kassa skal inneholde kr 1000,- i vekslepenge ; 

Legge IZettel og pad under vekslepengene og låse skrinet. 

• Koste og vaske over gulvene i kafeteriaen og sette opp .. ~ 

stolene. 
Skru av kaffetrakter, rengjøre vaffeljern og toastjern skru 
av og vaske pølsekoker, slukke lys og lukke alle vinduer, lås 
alle dører.(husk treningsrom og melkekjøleskap) 

Signering av vakten. (skal gjøres hver dag etter endt vakt) j 

• Skjema skal krysses av hver dag og signeres. 
• Låse og levere nøkkel til banemannskapet. 
• Det er viktig at kafeteriaen er ren når du forlate r den for kvelden. (husk det kommer noen etter deg) 

• Søppel skal kastes i container bak ishallen. 
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