
Instruks KIOSK Klubbmesterskapet 2023

Tidsrom for dugnad: 17:00 - 21:00
Ansvarlig:  GRO ENGEN, tlf: 93081688
Antall på post foruten leder:  10

Rigg for kiosk.
Dette settes på plass av rigg, der kiosk skal rigges. Dere må selv bistå til å ferdiggjøre riggen.
Bord rigges i en U - mest hensiktsmessig for servering ut mot publikum og steking av vafler
samt pølsekoking.

Utstyr for kiosk

Hva Hvor Ok

Telst, dbl og enkelt Rigg

Bord 10 stk Rigg

Strøm - nye kurser Rigg

Pølsekoker Rigg

Krabbekoker (vann/løpedrikke) Rigg

Kjele til å koke vann i Rigg

Vaffeljern x 4 Rigg

Plastfat x 10 Rigg

Rist til vafler Kasse

Kakespader Kasse ok

Kniv Kasse ok

Saks Kasse ok

Papir/tape/blyanter/tusj/hvit tape Kasse ok

Grillbestikk Kasse ok

Skjærefjøl Kasse ok
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Skje til syltetøy Kasse ok

Aluminiumsfolie/gladpack Kasse ok

Spray til vaffeljern Kasse ok

Prisskilt Kasse - KOMMER på arena

Skilt for Vipps Kasse ok

Plastholdere for skilt Kasse ok

Skilt glutenfritt Kasse ok

Søppelsekker Kasse ok

Servietter

Tørkerull Rigg

Spray til å vaske bord Rigg

Noe å dekke under bord (avis?)

Vaffelrørem, på melkekartonger Kommer til arena (ab lager)

Syltetøy Hentes på huset/resten rett fra butikk

Pølser Rigg

Lomper Rett fra butikk

Mineralvann Rett fra butikk

Kaker Kommer fra bakere
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Oppgaver:
● Rigg kiosk som over, lag en U vendt mot start/mål.
● Dere får sorte kasser med nødvendig innhold til likt og ulikt
● Vaffeljern, pølsekoker, krabbekoker, pølsekoker osv settes ut.
● Ta imot kaker til salg
● HUSK Å MERKE KAKEFORMER (hvit tape og sprittusj, navn og tlf nr)
● Tomme kakefat legges i kasse - merket tomme kakefat.
● Vi selger følgende varer:

○ Saft, kald og varm
○ Kaffe
○ Vafler
○ Pølser
○ Kaker
○ Hvite klubb luer
○ De varme luene

● Sett opp Vips skilt, det er kun vipps som gjelder! 17406 - velg “kiosk klubbmesterskap”
● Kaffe

○ Dette lager dere på klubbhuset
○ Kaffe og termokanner er satt frem på kjøkkenet
○ Lag stor kanne - instruks på kjøkkenet for bruk.

■ Prinsipp: Legg i filter (skap under kaffemaskin), kaffepose -500g til 10L
(sjekk), krantappen som skal føres over kannen er “følsom” og sjekk at
den står i rett posisjon. Dette sjekker dere fra foran disken, hvor også
ab/på knappen er.

● OBS - pass på at det er et par kaker igjen til siste u-team starter (de er ikke sist). Det går
minst kaker til junior/senior. Viktig å selge unna det meste.

● TIL SLUTT: forsøk å selge unna siste rest av kaker osv.
● Aller siste rest får dere bare dele ut, men da bør det være sent :-)
● Pakk utstyr ned og sammen
● Alt som er skittent tas med til klubbhuset vaskes.
● Viktig at alt utstyr fra sorte kasser pakkes ned igjen.
● Vask bord slik at de ser ok ut
● Telt skal ned og bord klappes sammen
● Utstyr kan bare bli stående, fraktes vekk av rigg.
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