KIOSKVAKT – FORELDRE
Det skal alltid være to personer som betjener kiosken.
Salget foregår ved inngangen til tribunene alle hjemmekamper.
Hvert lags oppmenn er ansvarlig for bemanning i følge oversikten.
1) VED OPPMØTE
• Møt opp minimum 45 minutter før første kamp.
• Alle som blir satt opp på vakt tar med seg en kanne ferdigtraktet kaffe.
2) FORSYNINGER – BILLETTBØKER, BRUS, KAFFE OG UTSTYR
• Alt dette finner dere på Holmen IF sitt ”lager 4” som ligger i tilstøtende rom fra
inngang/utslagssted.
• Skjøteleding for kaffetrakter/vannkoker og toastjern plugges inn ved ribbeveggen.
• Vi kan bruke kjøkkenet til å vaske opp og hente vann osv.
o Inngang koster kr 50,- for voksne. Barn under 16 år er gratis.
o Kaffe, kaker og frukt kr 10,o Mineralvann og toast kr 20,3) KAKER, BOLLER, FRUKT OG TOAST
• Kaker, boller, rundstykker og frukt blir levert av foreldre etter oppmanns instrukser. 2
kaker pr 2-3 kamper.
• På lange dager handler en fra hvert lag inn til toast (Fint brød, ost og skinke). Disse
dagene er merket av i arrangement dagboken.
• Legg ut eller bruk penger fra pengeskrinet for innkjøp av varene.
• Husk å signere kvitteringen med tydelig navn på innkjøper og hvilket lag og legg
den in pengeskrinet.
4) PENGESKRIN
– Pengeskrin blir levert av oppmann ved oppstart.
5) BETALING AV DOMMERNE
– Dommerne får sitt honorar betalt fra kiosken etter kampene. Dommerne må levere utfylt
dommer-skjema som skal være signert fra sekretariatet. Dette legges i pengeskrinet.
Dommerhonorar for de forskjellige årsklassene er pr kamp:
8 – 10 år
kr 100,J/G 33
11 – 12 år
kr 150,4. – 6. divisjon
13 – 14 år
kr 175,3. divisjon
15 – 17 år
kr 250,2. divisjon
18 – 20 år
kr 300,-

kr 250,kr 300,kr 400,kr 500,-

6) EVENTUELT
- Dommere , styrerepresentant og skretæriat får gratis mat og 1 mineralvann.
-

Alt skal vaskes og settes på plass etter bruk !
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