
Instruks Sognsvann Barneskirenn 
Post: KIOSK  
 
 
Ansvarlig. IDA MARIE VATN 
Tlf ansvarlig: 95916390 

Antall på vakt: 6 stk foruten Ida 

Fagereng Idar 40900000 
Gjerde Wenche 97511113 
Grøterud Silje 97482617 
Johansen Janne 92091430 
Solem Kirsti 98024175 

 

UTSTYR 
• Rigg setter frem:  

o Telt, dbl 
o Bord x 6-8 
o Vaffejern 

 Ferdig vaffelrøre 
o Grill og gass 
o Strøm 
o Vanndunker 
o Krabbekoker, med gass 
o Store krus til kaffe, varm saft 
o Store hvite fat 
o Dunken til Geir (for kaffe til funksjonærer) 
o Funksjonærvester 

 
• Mat til servering: 

o Saft 
o Vaffelrører, kommer ferdig laget på melkekartonger (som kastes etter bruk) 
o Syltetøy til vafler 
o Spray til å steke med 
o Pølse til å grille, samt lomper til å ha pølsene i 
o Ketchup, sennep 
o Kaker (kommer, leveres inn) 
o Kaffe, den lager dere på klubbhuset. 

 KAFFEKANNER STÅR PÅ KLUBBHUSET 
o Varm saft, bruk krabbekoker og varmt vann, mix saft 
o Kjølebager til å oppbevare pølser i 
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• Dere får sorte kasser med:  
o Servietter 
o Kakespader 
o Grillspader/tenger 
o Kniv til å dele kaker med 
o Rist til vafler 
o Skilt med priser 
o Tørkerull 
o Spray til å vaske bord 
o Kasser til å same tomme kakefat 

 OBS _ om ikke kakefat er merket er det lurt å sette på hvit tape og skrive 
navn og tlf nr. Alle må selv hente sine kakefat. Legge de i kassen. Vi setter 
den på klubbhuset/smøreboden, for de som glemmer å hente. 

o Sprittusj, penn, papir 
o Eget skilt for GLUTENFRITT 
o Saks 
o Søppelsekkruller 
o Tape, gaffa og blank 

 

OPPGAVER 

• Få orden på kiosken ���� 
o Bord på hver side og kortsidene. Dere bruker det doble teltet 
o Sett grillen «bak til høyre» - det bruker å funke 
o Kaker settes på bord ut mot publikum. Kan godt legge kaker over på de hvite fatene. 

Del i store stykker! 
 

• Lag kaffe på klubbhuset strax 
o Maskiner på kjøkkenet. Står merking om mål. 250g kaffe på 10l (tror jeg). Man skrur 

på selve kaffekokeren FORAN disken. Legg i filter først selvsagt, det finner dere under 
benken. Ring Annik (9199869) hvis dere lurer på noe. Kaffe fraktes ut i Kanner som 
står klare. Blanke med sort topp. Passe store til å bære ut.  
 

• Grillsjefen fyrer opp griller 
o Det skal grilles pølser. Ikke grill alt for mange på en gang, det går fort. Det bør være 

så smakfult som mulig. 
 

• Vaffelsteking 
o Her har dere ferdig røre. Bruk spray for steking. Legg vafler på rist, evt pakk inn i folie 

for å holde varme. IKKE stek for mange av gangen.  
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• Sett frem kaker 
o Skjær i store kakestykker!  
o Sett kaker frem på bord mot publikum og arena. Bruk gjerne hvite fat og legg de 

over, hvis noen trenger egne fat, eller det er enklere. 
o MERK er det veldig kaldt, da fryser kaker. I så fall må de oppbevares inne i bilen til 

Annik eller i den hvite boden (litt å gå, der er det varmt) eller annet egnet sted. 
o OBS _ DET MÅ SE DELIKAT UT SLIK AT FOLK VIL KJØPE 

 
• Selg alt dere orker!! 

o DET ER KUN VIPPS SOM GJELDER: 17406. Der kan man velge «kiosk Sognsvann 
Barneskirenn» 

 

 

ETTER RENNET 
• Pakk sammen kiosken 
• Gjør rent det som kan gjøres rent 

o Tørk av bord 
o Tørk av grill og vaffeljern 

• Samle sammen ting og tang 
o Det som var i sort kasse, legges tilbake der sånn ca 
o Evt mat pakkes for seg. Pølser ned i kjølebager 

• Utstyr pakkes ned og blir stående på plass til nedrigg-henter og pakker det i biler. 
• Samle sammen søppel. Sekker kan lukkes med tape 

 
 


