
Tider Ansvar Ta med Levert

Sekretariat A 3 l vaffelrøre

Sekretariat A 3 l vaffelrøre

Sekreteriat A Langpanne sjokolade

Sekreteriat A Fruktbokser 20 stk

Sekreteriat B Langpanne sjokolade

Sekreteriat B 20 påsmurt baguetter

Sekreteriat B Gjærbakst 25 enheter

Sekreteriat B Langpanne kake - valgfri

Kiosk 20 påsmurte baguetter

Kiosk Gjærbakst 25 enheter

Kiosk 3 l vaffelrøre

Kiosk Fruktbokser 20 stk

Kiosk Fruktbokser 20 stk

Kiosk Fruktbokser 20 stk

Inngangspenger garderobefordeling 20 påsmurte baguetter

NB

Kioskvakt:

Hilsen

Oppmannen

NB! Vaffelrøre leveres i melkekartonger

NB!!! ALLE HAR SELV ANSVAR FOR AT NOEN MØTER OPP PÅ OPPSATT VAKT,

 DVS EVNT BYTTE MED ANDRE, MEN JEG MÅ FÅ BESKJED!

Det blir en lang dag og mange kamper, så  det er viktig at kiosken har nok varer å selge.

Dette er kun et forslag:

Inngang/billetter:

De som skal selge billetter må sette seg inn i følgende pris under "Inngangsskilt" 

og ellers lese det man ønsker av informasjon:

http://asker-skiklubb.no/handball/2/styringsinformasjon/arrangement/

Sekretariat:

http://asker-skiklubb.no/handball/2/styringsinformasjon/arrangement/

http://asker-skiklubb.no/handball/2/styringsinformasjon/arrangement/

Lykke til med arrangementet.

Print ut garderobelister og kamprapporter samt oppgjørsskjema, og ta med noe veksel.

Arrangement Leikvoll og "Tidtaker/Sekretæriat": Husk at H3 har eget ansvar, men dere hjelper til.

HALLVAKTENES ARBEIDSOPPGAVER

Frukt/kaker/vaffelrøre leveres på morgen senest EN TIME FØR FØRSTE KAMP BEGYNNER

Dette er meget viktig og må gjøres! - meld inn kampene du selv har skrevet/hatt ansvaret for. 

De som skal sitte i sekretariatet må sette seg inn i oppgavene å lese linken 

De som skal jobbe i kiosken må sette seg inn i oppgavene ved å lese linken "Huskeliste arrangementer":

og sette kontanter inn på bankkonto 1644.30.55456. Husk også at det nå er bankterminal i kiosken.

Navn/oppgave merket i rødt sørger for å melde inn resultater etter endt vakt. 

Kamprapportene meldes inn pr. telefon- all info står på kampskjema!

Ansvarlig oppgjør må ta med oppgjørsskjema (som jeg printer og legger i kiosken) 

Omsetning på denne føres på eget sted på oppgjørskjemaet.

De som har ansvaret for Inngangspenger hjelper til med å rydde hallen og toaletter/garderobe før de går.

Kioskvakten må huske å rydde underveis i hallen, toaletter og garderober.
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