HSIL FOTBALL

Klubbhuskiosken – rutiner
Åpningstider: Søndag - torsdag: kl 18:00-21:15 ( i seriespillsesongen )
Kiosken driftes av lagene våre. Hvert lag/årskull får hver sin uke en gang i året.
Kiosken skal alltid bemannes med to voksne personer fra kl. 17:30-21:30.
Alle vakter skal ha med seg ferdig vaffelrøre. (Som ett alternativ er det ok med en langpannekake e.l.)
Før åpning:
 Telle kontantkassa (skal stemme med telling dagen før)
 Påse at kiosken åpner kl 18:00
 Pølser, kaffe etc må være påsatt i forkant
 DFyll vann i innerbehodler til under risten. Sjekk at det er vann i ytterbeholder.
 Salgsbukk «åpen kiosk» settes ut på gangveien ned mot banen ved sykkelparkering og pølsebukk utenfor garasjen.
 Åpne kioskluken
 Låse opp dør til terrassen
 Låse opp til toalett i u.etg.
 Sette fram stoler og bord
 Sjekk om det er tørk og dopapir på toalettene
 Smil og være hyggelig mot alle som kommer
Ved lukking:
 Ta inn plakater og bukk
 Skru av kaffemaskin
 Skru av pølsekoker, vask innerbeholder og rist (uten såpe)
 Feie, rydde og vaske bord/gulv og rydde inni kiosken slik at det er pent til neste dag
 Lukke kioskluken
 Rydd rundt klubbhuset hvis det ligger søppel der
 Telle kontantkassa
 Salgs/regnskapsskjema fylles ut og undertegnes hver kveld og sedler legges i pose (lim igjen posen)
denne legges i droppsafen.
 Kaste søppel i BYM containeren
 Påse at alle dører er låst. Sjekk også garderobene
 Torsdagsvakten teller varer i flg. Varetellingsliste i permen.
 Kioskvakt må sørge for at nøkler overleveres til neste kioskvakt. Det er en fordel å ordne dette ved stenging + at
neste kioskvakt kommer kl 21, og samtidig får en innføring i rutinene. Laget må selv organisere dette.
Fotballgruppas kontaktpersoner:
Lena Bergersen, Linjeveien 35a. tlf.: 911 21 211 og Håvard Braserudhaget, Høybråtenveien 41, tlf: 941 48 693
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Diverse andre rutiner
Koking av kaffe:
Se bruksanvisning på veggen. 90 grams kaffepose legges i filteret. Dette settes så inn i kaffemaskinen.
Kaffekannen settes under filteret, pumpen skal stå i men lokket skal stå oppe.
Hell en kanne med max 2 liter kaldt vann opp i filteret. Lukk opp lokket.
Pass på at det står en kaffekanne under. Ferdig når det piper 3 ganger.
Vi har 2 kanner. Kok kaffe på begge. En settes på disken mens en står klar bak.
Pølsekoker:
Innerbeholder: Fyll vann til under risten.
Ytterbeholder: Sjekk vanntilstanden. Det skal være vann opptil «stålmerket» på bakvegg.
Sett på kokeren. Vent 3-4 minutter med å fylle på pølser. Vi starter med ca 1 kg eller 10-15 stk pølser.
Legg oppi flere etter hvert som det selges. Ta alltid fra den høyre først.
Innerbeholder og rist må skylles ved stenging.
Toast:
Toasten skal ligge ferdig smurt i frysedisken. Smør opp ca like mange som selges pr dag.
Smør - Ost – Skinke – Ost - Grillkrydder
Vafler:
Alle har med egen røre. Begge vaktene har med hver sin.
Vafler skal helst stekes inne på kjøkkenet med vinduet litt åpent.
Da sender vi den gode vaffel-lukta ut.
Stek opp noen vafler til å begynne med.
Is er i frysedisken.
Sett fram på disken





Pølseholder, ketchup, sennep og løk
Syltetøy og brunost & ostehøvel
Serviettebeholder
Kaffekanne og pappkrus. Suketter og melk

Ellers skal produkter stå synlig i hyllen bak. Skjerfene skal også ligge synlig.
Ved salg av kaffekort skal navn skrives på arket som står i permen og på kortet med merkepennen.
Spør kundene om de kommer innom kiosken jevnlig og om de vil støtte med kaffekort. Veldig kjekt å ha.
Vi tar vipps! Fotball kiosk: 11768 – be om å få se kvittering på telefon.

God vakt! 
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