Instruks for kioskvakten
I driftsavtalen med Asker kommune er vi forpliktet til å ha åpen kiosk på søndagene i sesongen. Dette
er en kjærkommen ekstrainntekt for klubben. Itillegg har vi for felles hygge i klubblokalene servering
av kveldsmat på tirsdager og åpen kiosk på torsdager for klubbens medlemmer og foreldre.
Kioskvakten fordeles slik at en familie har ansvar for hele uken.
Pengekasse og nøkler overleveres tirsdager til de som skal ha kioskvakt. Tell over pengene som er i
kassa ved overtagelse og noter beløpet på en lapp. Etter vakten på søndagen telles kassa opp igjen
og det nye beløpet noteres på samme lapp. En av vaktene underskriver lappen.

Oppgaver tirsdag – Felles kveldsmat i klubblokalet serveres ca 19.15
Denne kvelden kan man selv velge hva man vil servere. Klubben stiller til rådighet suppeposer og
pølser som kan hentes på lageret om det velges.
MERK: Ta da med ett brød i skiver som kan serveres sammen med suppen.
Klargjør til kveldsmat:
4-6 suppeposer og en pakke pølser hentes på lageret. Legg pølsene til tining i kaldt vann og start
suppekoking. Kok gjerne opp en kanne kaffe til vakter og trenere. Ha gjerne noe mindre væske enn
oppgitt på suppepakkene slik at suppen får en litt mer fyldig konsistens. (Tips: Vannkokeren er fin å
benytte for å raskt få kokende vann til suppen)
Server når sultne løpere kommer fra treningen.
Kasseroller og annet vaskes og tørkes og settes på plass. Rydd på kjøkken og i lokalet. Tørk av
bordene.

Oppgaver torsdag – Åpen kiosk oppe i klubblokalet fra ca 19.15
Finn fram det som behøves i god tid før åpning: Vaffeljern, kaffe, kakao, saft til toddy, vaffelrøre,
flytende margarin, syltetøy, kopper og tallerkener.
Bland minst en pakke vaffelrøre og start steking. Kok kaffe og vann som helles på termoser/kanner.
Tell over kassen og så er du/dere klare til salg. MERK: Det gjelder egne priser for åpen kiosk kvelden.
Oppgaven i åpningstiden er å selge kaffe, toddy, kakao og vafler.
Rydd opp på kjøkkenet og i lokalet. Tørk av bordene. Ta med søpla når du går og kast i boksen
utenfor.
MERK: Klargjøring til åpen kiosk på søndagen. Ta ut av fryseren 2-3 pakker pølser og tilhørende
lomper og legg i kjøleskapet så de tiner opp og er klare til søndagen.

Oppgaver søndag – Åpen kiosk nede fra 11-15
Finn fram det som behøves i god tid før åpning: Vaffeljern, kakao, kaffe, saft til toddy, vaffelrøre,
flytende margarin, syltetøy, kopper og tallerkner.











Start pølsekokeren(se instruksjon på veggen) og legg i pølser.
Trakt kaffe og kok opp vann som helles på termoser
Fyll opp kjøleskap med brus
Sett frem syltetøy, saft, kakao, te, sennep og ketchup (evt sjokolade)
Åpne minst 2 pakker med lomper og legg papir mellom lompene
Bland opp minst to poser med vaffelrøre og start steking
Se over toalettene og fyll evt opp med papir
Sett ut kioskskiltet og ta av lemmene
Legg ut matter fra isen og inn mot kiosken
Etterfyll termoser, pølser og lomper hele tiden

Se over toalettene 1-2 ganger i løpet av vakten – innest i herregarderoben finnes vaksemateriell ++
MERK: Ved skøyteutleie/Penguinutleie er det viktig at kontaktinfo og mobilnummer til leier noteres
og at leier får instruks om at skøytene kun skal benyttes på isen. (Ikke snø og grus)
Etter stengetid:
 Hent inn kioskskiltet
 Sett på lemmer
 Rydd kiosken (Tørk av benker og vask utstyr som er benyttet)
 Tell over kassen, noter beløpet, underskriv
 Etterfyll kjøleskapet for brus
 Få inn evt utleide skøyter
 Ta inn matter
 Sjekk over garderobene

Generelt

Ekstra varer og annet som benyttes til kioskdriften, både opp og nede, finnes i lageret innenfor
kiosken nede. Gi beskjed om det er noe som mangler eller går tomt.
Kioskvaktene tar med seg pengekassen og nøkkel hjem alle dagene. Den må ikke være på klubbhuset
uten tilsyn. Vakter kan gjerne byttes innbyrdes. (Gi beskjed til utsender av vaktlisten ved evt bytter)
Oppdatert og gjeldende vaktliste finnes på klubbens hjemmeside: www.skoyteklubb.no. I Meny Diverse, dugnad m.m. og fanen Dugnad – vaktlister.
Det er viktig å holde en god tone ovenfor publikum, og samtidig opptre resolutt og ryddig.
/Styret

