
 
 

 

 
INSTRUKS SALGSLEDER 

 

Forberedende fase: 

✓ Sette seg inn i innholdet og instrukser/informasjonen som er tilgjengelig i 

Hallpermen 

Torsdag: 

✓ Hente varer og utstyr til hallen med resten av hallteamet etter avtalt tid for 

teamene med Trine-Lise. 

Økonomi/IT utstyr/Hallkasser hentes i 2.etg hos Trine-Lise  

Henger/T-shirt/varer hentes nederst i Alliansehallen 

✓ Rigge og klargjøre hallen med resten av hallteamet 

✓ Sette seg inn i evakueringsplaner og orienterer seg om nødutganger 

I gjennomføringsfasen: 

✓ Møt opp i god tid (minimum 1,5 time før kampstart) 

✓ Tilrettelegge kiosken, billett og eventuelt grill. 

Sjekke at varer og utstyr som står på liste stemmer. Sørg for orden. 

✓ Registrere (i samråd med servicedesk) og informere alle som kommer på vakt 

både ved oppstart og vakt- 

skifte. Sørg for at opplæring blir gitt ved overlapping i kiosken, billett eventuelt 

grill 

✓ Sette seg inn i dagens vaktliste og deres oppgaver 

✓ Sørg for at alle plakater og prislister henger godt synlig. 

✓ Fyll opp kiosken kvelden før, med alt som er av varer. 

✓ Bestille varer i god tid hos ordrekontoret via facebookgruppen «Varebestilling 

Ishallen» 

✓ Følge med på salgskapasiteten i de enkelte utsalgene. 

Ha fokus på å selge cupbakeribollene når de ankommer anlegget! 

✓ Hold dialogen med økonomiansvalig ift billetter og veksel      

✓ NB! Brus leveres i plastemballasje. Sett inn hele plastbrett søndag ettermiddag 

slik at det er enklere å tømme brusskapene søndag kveld. 

✓ Hjelp til med vasking av utstyr og varer ved nedrigging. S 

e egen utstyrsliste som ligger i utstyrskassen. 

✓ Vask alle kakefatene, før de returneres til Alliansehallen.  

✓ Pølser og eventuelt hamburgere legges i grønn bakk og returneres til 

Alliansehallen 

✓ Wraps, frukt og salater returneres til Alliansehallen 

Alt annet skal til Alliansehallen garderobe 6. 

✓ Husk at dommerne får oppgjør direkte på konto med mindre annet er avtale med 

dommeransvarlig Janne Jansen Mob: 924 01 019 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

Info om vekslepenger:  

Både billett-, grill- og kioskkassen skal inneholde 2.500 kroner i vekslepenger (per 

kasse). Grab&Go kassene skal inneholde 1000 kroner i vekslepenger. Kassene utleveres 

fra salgsleder. Kasseoppgjør leveres til økonomianvarlig etter hver kveld. Bli enig med 

økonomiansvarlig om organisering av veksel til neste dag.  

 

Info om avlevering av sedler / mynter:  

For at det ikke skal bli liggende alt for mye vekslepenger i kassene vil det i løpet av 

dagen bli avhentet penger fra økonomiansvarlig for hallene. Kvittering vil da bli utstedt til 

de enkelte kasser, og tas med i oppgjøret. Ønskes ytterligere avhenting av penger tar du 

kontakt med teamleder for hallen. 

 

Innlevering av «cup bonger»:  

Dommere og de som er på vakt hele helgen har fått utdelt «bonger» som brukes som 

betalingsmiddel. Disse tas vare på og puttes i egen «BONGEBOKS» . 

 

 

 

De som er på vakt får kaffe og vaffel ☺ 

 


