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INSTRUKS FOR KIOSKVAKTER PÅ IDRETTSPLASSEN
Det er nå vært enkelt lag sitt ansvar og fordele og skaffe vakter i kiosken den uka laget har
fått ansvaret for kiosken. Det gjelder alle kamper som spilles på Skreiaplassen, inkludert Alagene (seniorkamper), ukedager som helger. Det er viktig at laget sjekker og følger med
på Skreia sin hjemmeside (Baneoppsett) når det er kamper, og evt. følge med på endringer
av oppsettet.
Oppmøte på 1 time før kampstart for å gjøre klart.
-

Kiosken skal være åpen til siste lag er ferdig dusjet. Ved seriekamper for seniorer som
slutter etter kl. 21.30 stenger kiosken ved kampslutt.
Det skal kokes kaffe, lage vaffelrøre (ferdigposer ligger i skapet, bruk melange
flytende smør, flasker med det står i kjøleskapet inne på lageret) og steke vafler (bruk
formfett). Rømme og kaffefløte finnes det mer av i kjøleskapet på lageret. Det skal
også selges pølser hver gang kiosken er oppe. Pølser tas opp frosne og varmes i kjele.
Ta opp og varm 5 stk pølser av gangen, og legg de i pølsekokeren når de er varme.
Husk å fylle på vann opp til risten nede i pølsekokeren. Lomper finnes også frosne i
fryseren, ta opp ved behov. Er det kamp neste dag er det fint om det tas opp 10 stk
pølser ei pakke med lomper så de tines til neste dag.

-

Brus: fylles opp hver dag.(ny brus innerst) Bruslageret finner du rett frem fra
kioskdøra. Nøkkel henger i nøkkelskap på kjøkkenet.

-

Vask: Fyll inn i oppvaskmaskinen og sette på den. Alt som ikke går inn i
oppvaskmaskinen, vaskes for hånd. Vask av benker og gulv. Alt dette gjøres etter
hver gang kiosken er opp. Husk også å tørk av bordene i kafeen.
Kassaapparat: Vi bruker kassasystemet Izettle. Bruksanvisningen ligger ved kassa.
Betaling skjer kontant, bankkort eller Vips (Vips nr: 97856) Her søker kunden opp
enten nummeret eller Skreia IL Kiosk. Her er det viktig at de som står i kiosken sjekker
at betaling med Vips er Utført og i orden (Betalt). Sjekk at det står «godkjent» på
skjermen når betalingen er utført. Gjelder både vårt kassasystem og på kundens
telefon ved bruk av Vips.
Supporter kort: Vi selger også i år supporter kort til bruk på A-lagskamper.
Supporter kort ligger i kassa sammen med vekslepengene. De som har kjøpt
supporter kort viser dette fram ved A-lagskamper og får da en kaffe og vaffel.

-

-
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Egne dommer: Skal ikke ha betalt av penger fra kiosken (nytt fra i år). De fyller ut
dommerregning som leveres i kiosken og leveres sammen med oppgjøret for kiosken
i konvolutten til Vidar. Dommerregninger henger på veggen utenfor kiosken sammen
med dommervester og kampvertvester.

SØPPELHÅNTERING
Laget som har kioskvakt er ansvarlig den uka de har kioskvakt til å tømme alle
søpplekasser på Skreiaplassen, plukke søppel og holde hele plassen ren og ryddig.
Nye søplesekker finnes på vaskerommet.
Viktig at de som har vakt tar ansvar og får levert nøkkelkortet videre til den nest på lista som
skal ha vakt.
Når det gjelder søppelhåndtering følg instruks som henger på skap i kiosken. Sorteres på
plast, papp og restavfall. Restavfall skal kastes i containeren, den er det kodelås på, info om
kode henger i kiosken.
Er det noe man lurer på så ta kontakt med en av oss i Arr.komiteen.
God vakt.

Hilsen Arr.komiteen S.I.L
Tone Østerud - 41210382
May Britt Bekkelund – 94893160

