
 

Vaktinstruks kiosk Jotunhallen: 
 

1. Finn nøkler til alle skap i nøkkelskapet på veggen.  
Nøkkelen til STIF-bua (speakerbua) henger også i nøkkelskapet. 

2. Lås opp brusskapet, vareskapet, sekretariatskapet samt kaffeskuffen under 
kaffetrakteren. 

3. Gitternøkkel finner du i skuffen under kaffetrakteren. Lås opp de to låsen først 
og rull opp gitteret med nøkkelbryteren under nøkkelskapet på veggen. 

4. «Åpen kiosk» skiltet settes ut ved trappa. 
5. Bankterminalen og papirruller finner du i sekretariatskapet og settes i strøm ved 

kassaapparatet. Skal da være klar til bruk. 
6. Vekslepenger (1500,-) til kassaapparatet finner du i sekretariatskapet. 
7. Billettkassen inkl. vekslepenger (800,-), billetter og sesongkort finner du i 

sekretariatskapet. Ved kun 1 kamp, kan bare billettkassen, og ikke 
kassaapparatet, brukes til salg av kaffe/kake sammen med billettsalget.  

8. Sett på pølsekokeren. Obs! det skal være vann under beholderne så det dekker 
varmeelementene, og det skal være litt vann i beholderne opp til «hullkanten».  
Pølser finner dere i kjøleskapet.  
Går dere tom for pølser, pølsebrød eller lomper, er det mer i fryseren eller 
kjøleskapet i STIF-bua under kiosken. Papirholdere til servering av pølser finner 
du i vareskapet/-skuffen. 

9. Sett på kaffetrakter og kok kaffe. Kaffekannene skal stå i trakteren og kaffen 
traktes direkte i kannene. Kaffe, samt filter, finner du i skuffen under 
kaffetrakteren. Hell i vann med kanna til vannmål og kaffe med skje til kaffemål. 

10. Sørg for at vannkokeren er satt på. Dette brukes til te og til nudler. Sett fram te 
og suketter på disken. Te finner du i skuffen under kaffetrakteren sammen med 
kaffen. 

11. Finn fram vaffeljernet fra vareskapet og start stekingen av vafler. Syltetøy finner 
du i kjøleskapet. Går det tomt, er det mer på lageret nede i STIF-bua. 

12. Div godterier, nudler, samt nøtter til salgs finner du i vareskapet. Kan stilles ut i 
glassdisken. Mer varer finnes i «arkivskapet» ved fryseren nede i STIF-bua. 

13. Toastjernet settes på. Papirholdere til toast finner du i vareskapet. Toast ligger i 
fryseboksen. Noen toast burde legges til tining i kjøleskapet/-skuffen. Da stekes 
de raskere. Flere toast ligger i fryseboksen nede i STIF-bua ved behov.  

14. Vi selger frukt kuttet i biter i plastbeger. Frukt finner du i kjøleskapet. 
Plastbeger til frukt finner du i vareskapet. Gladpack til å dekke over finner du i 
skuff ved siden av stekeovn. 

15. Ved salg av baguetter, stekes disse i ovn og smøres på med ost og skinke.  
16. Tørk over disken og over bord i kiosken underveis.  
17. Husk å rydde hallen og kafeteriaen for søppel underveis. 
18. Det skal alltid være toalettpapir og tørkepapir på toalettene nede i kjelleren. Bør 

sjekkes i løpet av vakten. Dere finner et lite lager i lagerrommet ute i gangen.  



 
 

Instruks for avsluttende vakt: 
 

1. Rydd tribuner for søppel, tøm alle søppelposer.  
2. Rydd for søppel nede på toaletter og i garderober. 
3. Sett nye poser i alle søppeldunker. 
4. Kast søppel i kontainer bak hallen. 
5. Tørk over alle bord i kafeteriaen. 
6. Fyll opp kjøleskapet igjen med brus fra STIF-bua, tenk på å bruke brus med 

kortest utgangsdator først. 
7. Legg pølser, toast og frukt som er til overs i kjøleskapet. 
8. Legg vaffelrøre som er til overs i fryseren nede i STIF-bua. 
9. Sett godterier tilbake i vareskapet. 
10. Rengjør og sett vaffeljern tilbake i vareskapet. 
11. Rengjør kaffetrakter og kaffekanner. 
12. Rengjør pølsekoker og tøm den lille beholderen (innsatsen) for vann. 
 
13. Billettinntekten legges i oppgjørskonvolutt. Billettkassen leggs tilbake i 

sekretariatskapet. La kr. 800,- i veksel ligge igjen i billettkassen, 
14. Ta ut pengene fra kassaapparatet. Legg tilbake 1500,- i veksel (gjerne mynt)   

og sett den tilbake i sekretariatskapet. 
15. Regne inntektene, fyll i oppgjørsskjema (konvolutt i sekretariatskapet eller 

billettkassen), legg i pengene og kaste konvolutten i safen til venstre av 
salgsdisken.   

16.  Slå av terminalen. Terminalen settes tilbake i sekretariatskapet. Om du 
vil/kan, gjør en avstemning av terminalen (instruks på terminalesken).  

17. Legg avstemningskvitteringen i oppgjørskonvolutten tilsammen med inntektene 
 

18. Trekk ned gitteret og lås igjen. Legg nøkkel tilbake i skuffen. 
19. «Åpen kiosk» skiltet hentes inn og settes på kjøkkenet. 
20. Lås igjen vareskap, kjøleskap, sekretariatskap og kaffeskuff. Heng nøklene 

tilbake i nøkkelskapet. Lås igjen nøkkelskapet. 
21. Lås kiosken og STIF-bua!  
22. Kiosknøkkelknippet leveres tilbake til kioskansvarlig eller annen person som 

nøkkelen låntes ifra. 
 

Ring bare vis du ha lest instruksene 
og ikke hittet svar på dine spørsmål! 

Kioskansvarlig: Julia Hoff 9305 9982 
Cupansvarlig/kasserer: Christian Baresel 9008 1442 

 

God vakt! 


