
OPPGAVER KIOSKVAKTENE: 

 

MAT: 

Lage vaffelrøre (røre, vann, flytende smør).  Oppskrift står på vaffelrøre-boksen, bruk mengde til 17 vafler, 

evt. NB!  Ved få kamper, kan røren halveres – evt. stek opp mer hvis behov. 

Sett på vaffeljernet. 

Hvis tid, stek etter behov – hvis travelt kan de stekes opp å settes på disk ( pakk inne m/ kjøkkenhåndkle). 

 

Pølser ( i liten fryser ved kjøleskap ved oppvaskbenken) varmes i gryte, ha i buljongterning 

Sett ikke på så mange til å begynne med, fort gjort å tine/koke etter behov. 

Ekstra pølsebrød finner du i kjøleskap ved oppvaskbenken. 

 

DRIKKE: 

Kaffetrakteren skal IKKE fylles med vann, den fyll seg selv. 

Målene står på kaffeboksen ( den røde). Enkel å bruke, bare trykk full kanne og start. 

NB!  Kok opp et par kanner til trenere på lagene og en kanne til dommere i kampene f.o.m. 

13 år og oppover. 

Brus står i kjøleskap ved disken. 

 

 

ÅPNE KIOSKEN/KAFEEN: 

Åpne verandadøren, sett på klikkefunksjonen  i dørlåsen så den ikke låses hver gang den lukkes.  

Heng opp plakat på døra til verandaen med «åpen kiosk».   

Hvis det ikke er for kaldt, la døra stå åpen, krok til feste på utsiden.  

 

 

SETTE FREM PÅ DISKEN: 

-Papptallerkener til vaflene settes på disk.   

-Stekte vafler (legg koppehåndkle under og over slik at de holder seg varme) 

-Servietter ( i overskap ved kaffetrakter), kaffekanner, kaffekopper, sjokolader som står i korger i kjøleskap,  

-Ketchup, sennep, sprø løk, syltetøy og smør 

 

 

BANKTERMINAL: 

Enkel å bruke, bare å trykke inn beløp og ok.  Be kunden drar kortet.  Trenger ikke spare på kvittering. 

NB!  Sjekk at riktig beløp er slått inn da det blir trukket direkte av kundens konto. 

Som avslutning, trykk meny og bla deg ned til avstemming med pilene og trykk ok. 

Avstemmingslappen legges i kassen.  Sett bankterminalen i kassen i skap under benken. 

 

VIPPS: 
Vippsnummer henger på vegg på menytavle. Skulle noen ha problemer med å sende be de bruke 
kjøp og bet. knappen, ikke send penger.  Sjekk at rett beløp er trukket på kundes mobil. 
 
 
 
 
 



 
AVSLUTNING/STENGING: 
Det er ikke noe fast klokkeslett, avhenger av hvor mange kamper som spilles og når. 
De eldste lagene begynner ofte kampene senere enn de yngste.  På de kampene som 
starter 19:30 da kan dere stenge etter pausen. 
Hvis ikke det er så sene kamper, stenges det etter siste kamp er ferdig og spillerne har forlatt stadion. 
 
Husk å låse alle dører, lukke alle vinduer. Ta ut søppel og kast i grønn container på baksiden av 
klubbhuset, ved Telenorbygget.  Legg i nye poser. Sett det som skal i oppvasken klar i kurver. 
Vask av benker på kjøkken, bord i kafeen ( dette rydder dere også underveis), sett stoler inntil bordene 
igjen, evt. feie gulv, sjekk toaletter, skifte poser i søppelbøtter på toalett, fyll på toalettpapir og tørkerull 
om det trengs ( dette finner du på lageret – døra i andre gang ved siden av vaskerom.) 
HUSK å legge nøkkel på plass igjen. 
 
Evt. rester pakkes inn og legges i kjøleskap til bruk for FFO. 
 
PENGESKRIN: 
Legg nøkkelen tilbake der du fant den og gjem pengeskrinet, ta et bilde av gjemmestedet og send  
på SMS til tlf. 97709935 

 

 
Lykke til☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


