
Kiosk 

 
Låser og nøkler:  

 

Det er nøkler til de forskjellige skap i låseskap med kode på siden av skapet med kokeplater, 

nærmest døra. Trenere kan koden til dette skapet og de finner den i trenergruppa si i spond, 

under filer. 

 

Salg: 

ALLE salg skal slås inn på kassa  

ALLE Vipps skal slås inn på kassa – det er et valg for å sette vipps som betalingsmetode. Se 

guide for bruk av Zettle. 

 

Strøm: 

Kontaktene på veggen er tidsstyrt. Det må aktiveres en egen bryter som gir kontakten strøm 

i 1,5 time, så skrur den seg av. Vær obs på dette i forhold til vaffeljern, pølsekoker etc. 

 

Elektriske apparater: 

 

Det er vaffeljern i kiosken. På dette skal det ikke brukes metallgafler eller annet for å ta ut 

vaflene. Det skal heller ikke brukes smør, det er ikke nødvendig. 

 

Det står på vaffeljernet anbefalt tid og temperatur og jernet har ringeklokker man stiller inn 

tiden på, pr vaffel. Noen ganger må man prøve seg fram 

Rengjør jernet etter bruk. 

 

Det er toastjern i kiosken. Vi bruker dette til toast og temperaturer og tider som brukes skal 

være ført opp på lapper i kiosken. Om man ikke finner dette så ta kontakt med trener som 

igjen kan ta kontakt med kioskansvarlig Trine. 

 

Det er vannkoker i kiosken.  

Fyll denne opp når kiosken startes opp og sett den på 90 grader. Vannet brukes til nudler og 

annet som trenger varmt vann.  

 



Det er pølsekoker i kiosken. 

Fyll vann til litt under risten i kokeren, sett den på 90 grader. 

Sørg for at pølsene er gjennomvarme før servering. 

 

Glutenfritt: 

Dersom det tilbys glutenfritt i kiosken er det SVÆRT viktig at den som skal selge og utlevere 

disse varene er 100% nøyaktig i forhold til krysskontaminering. Dersom du som står i kiosken 

ikke er komfortabel med det ansvaret gir du beskjed til trener. 

 

Det skal være et eget toastjern som KUN må brukes til glutenfritt.  

 

De som er veldig allergiske kan få alvorlige reaksjoner dersom man ikke har god orden på 

dette. 

 

Vask og rydding: 

Alt som er brukt i kiosken skal vaskes og settes på plass. 

 

 

Billettsalg: 

 

Billettsalg skal foregå nede ved hovedinngangen. Sett opp en pult og ta med stoler. 

Alle billetter skal slås inn på kassa. 

Alle salg på VIPPS skal slås inn på kassa. 

 

Barn under 15 år betaler ikke. 

Spillere betaler ikke. 

Trenere, dommere og dugnadspersonell betaler ikke. 

Foreldre og andre som skal være tilskuere, betaler, selv om sitt eget barn spiller. 


