Kioskinnstruks 2015/16
Takk for at du stiller som kioskvakt - kiosksalget er en av de viktigste inntektskildene for
klubben. Kiosken får inntekter fra kiosksalg, inngangspenger til isen om søndagene – og
sliping av skøyter (hvis en av kioskvaktene kan dette).
Alle kioskvakter tar med vaffelrøre til vakten (se egen oppskrift). – og det aller viktigste:
et smil og godt humørJ
Takk!

Åpne kiosken

Alle lag har en kioskkoordinator som hjelper deg i gang hvis du ikke er kjent med
rutinene; enten gir deg opplæring i forkant – eller er der for å hjelpe deg ved oppstart.
Nøkkel finnes i nøkkelboksen ved søppelkassen ute. Kode får du på sms av
kioskkoordinator.
Huskeliste når du kommer:
- Sørge for at begge portene til isen er låst (nøkkel fåes hos banemannskapet). Sette opp
skilt slik at inngangen blir gjennom klubbhuset (fra baksiden). Sørge for at toalettene
blir låst opp (også hos banemannskapet). Sett gjerne et skilt slik at også rulleskiløperne
ser at det er åpen kiosk.
- Klubbhuset brukes mye av de litt eldre spillerne – som er under opplæring i det å
rydde etter seg! Det kan hende dere må ta en liten ryddeøkt før kiosken åpnes. Er det for
ille, gi meg beskjed.
- Sett på oppvaskmaskinen hvis forrige kioskvakt ikke satt den på/ ta ut om det er rent.
- Ta ut en av pølsebeholderne og sjekk at det er vann i pølsedisken som når akkurat opp
til undersiden av beholderne (om nødvendig fyll på). Sett deretter beholderen tilbake på
plass. Skru på varmen i pølsedisken (sett bryteren på 4). Fyll deretter ca 3 cm vann i 3 av
de 5 beholderne. Sjekk om det er pølser i kjøleskapet – ellers må du ta ut en pose fra
fryseren.
- Finn fram 2 vaffeljern og skru på .
- Koke vann for toddy/ te /kakao.
- Lage 2 termoser med kaffe
- Lås opp kjøleskapet med brus

Mat og drikke

Alle salgsvarer finnes i lagerrommet. Nøkkel finnes i nøkkelboksen ved siden av døren
til lageret. Kode får du på sms av kioskkoordinator.

Vi har en kurv med sjokolade og nøtter. Nudler, pølse/lompe, toast (2 brødskiver, ost,
skinke og litt ketchup) og mossekebab (pølse i vaffel…). Er det fint vær og stor aktivitet
på isen (og dere har lyst), ta gjerne fram grillen og grill hamburgere. Dette er det stor
inntjening påJ . Grillen står i ”garasjen”, innenfor sliperommet. Burgere ligger i fryserne
i rommet rett over matlageret. Dressing har vi, men evt salat må kjøpes inn hvis man
ønsker å grille.
Pølser
Fyll kokende vann (3cm) under beholderne og fyll kokende vann også inn i beholderne.
Sett bryteren på 4. Når alt er varmt - legg pølser i den store skålen. Når pølsene er varme
(etter 10-15 min) flyttes pølsene fra den store til en av de små beholderne. Skru
bryteren ned til 3 (ellers sprekker pølsene). Pølsene finner du i kjøleskapet (evt.
fryseskapet), ketchup/sennep/lompe i lagerrommet eller kjøleskapet. Når pølser blir
solgt og bare ca 5 er igjen fylles nye pølser i den store beholderen. Skru opp bryteren til
4. Når pølsene er varme etter 10-15 min flyttes disse over til den andre mindre
beholderen som er ledig (bland ikke gamle og nye pølser). Skru ned bryteren til 3 igjen.
Selg de ”gamle” pølsene først.
Ta gjerne en buljongterning i vannet, dette finner du i overskapet til venstre for
ventilatorviften.
Kaffe
Bruk ca 1 pappbeger med kaffe til en full kolbe med vann. Når kaffen er klar fylles den i
de store termoskannene. Har to kanner med kaffe klar til en hver tid. Ikke la kaffen stå i
trakteren, da blir den bitter. Melk står i kjøleskapet. Ved servering, bruk pappbeger.

Betaling

Kassen står i skapet med hengelås inne på matlageret. Nøkkel finnes i kodeboksen.
Kassen har 3000,- i veksel. Vi har også bankterminal, iZettle som også ligger i skapet. Det
finnes en bruksanvisning, eller spør kioskkoordinatoren. Etter vakten settes alt tilbake i
skapet, så hentes inntjeningen om kvelden og settes i banken.

Holde åpent.

Hold det ordentlig i lokalet. Tørk diskene og bordene, rydd stoler, mopp gulvet ved
behov, tøm søppelkassene hvis de er fulle (nye poser finnes i skuffene ved brusskapet) i
kontaineren bak klubbhuset. Ellers pass på at det er hyggelig å komme inn til oss i
klubbhusetJ

Stenge

Ved dagens slutt, vennligst rydd kiosken. Tørk over disk og bord og mopp gulvet.
Søppelet tømmes i kontaineren bak klubbhuset. Overskudd av vaffelrøre og kaker settes
i kjøleskapet eller på fryseboksene på bakrommet.

Takk for alt du gjør!

Ved spørsmål ring aktuelle kioskkoordinator eller
Cathrine (kioskansvarlig): tlf: 412 88 848

Vaffelrøre
Gir ca 3, 5 liter ferdig røre:
3 egg
250 g sukker
1 l Kefir
1 l melk
250 g smeltet smør
1 kg hvetemel
2 ts vaniljesukker
2 ts kardemomme
litt salt
Egg og sukker piskes til eggedosis, ha i resten og pisk til jevn røre.
Hell røren på rengjorte brusflasker (1,5l) eller melkekartonger - og
vips - så er du klar for kioskvakt!

