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     Tilsluttet: Norges idrettsforbund, Vest-Agder idrettskrets, Norges fotballforbund, Norges håndballforbund, Norges bueskytterforbund, Norges volleyballforbund 

 

INSTRUKS FOR KIOSK VAKTER, AM-parken 

 

 

1. Telle opp kassa fra forrige gang, og sett inn beløpet øverst på arket ”dugnads 

oppfølging”. 

2. Vaffeljern settes på, HUSK å tørk regelmessig av vaffeljernet. FIL er snart storforbrukere 

av vaffeljern p.g.a. de brenner opp innvendig. Det er dessverre resultat av dårlig 

rengjøring inni og rundt jernet.. 

3. Pølsekoker står i skapet til venstre for komfyren, fyll opp med 4 liter vann under og 3 liter 

i selve pølsekammeret. Pølsen blir varmet på damp. Temp 75 grader. 

4. De som er i kiosken skal være med å holde orden i ”kafe”, sammen med hovedansvarlig 

(bøtter og finnes under vasken). 

5. Skulle det være tomt for varer, som det MÅ hentes, FIL handler på Rema 1000 Farsund, 

konto 16 00 16, husk å legg kassalappen i kassa.  

6. Ingen under 18 år har noe å gjøre inne i kiosken,  

7. Salgsvarer: 

a. Drikke: Coca Cola, Zero, Fanto, Sprite og Bonaqua 

b. Pringles chips og Kvikk Lunsj 

c. Winerpølser og vaffler. 

 

Før dere stenger og drar! 

8. Alle benker og hyller skal rengjøres, pølse gryten skal rengjøres. All oppvask skal tas. 

9. Vaffeljernet må tørkes rent, se pkt.2. 

10. Søppel skal ut i søppel bua som er på utsiden mot gressbanen, stor nøkkel på 

nøkkelknippet.  

11. Det er NÅ nødvendig å rydde alle kioskvarer inn i skapet etter slutt. 

12. Fyll opp brusskapet, og lås. 

13. Tell opp pengene, før beløpet og beløpet som er igjen i kassa inn på skjema ”dugnads 

oppfølging” i den røde permen.  

14. Kr.1.600,- skal ligge igjen i kiosk kassa til neste arrangement. 
(100 seddel x 5stk, 50 seddel x 10stk, 20kroner x 10 stk, 10 kroner x 20 stk og 5 kroner x 40 stk = kr.1600,-.) 

15. Ingen stoler skal inn på tribunen. Fare for at barn kan falle ned på nedre gulvet. 

16. Ingen vakter forlater AM-parken uten å melde fra til hovedansvarlig. 

 

God vakt og takk for innsatsen  

***** 

AM-parken 17.nov.14/hke   
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