
Kioskinstruks 2022 

 

Kioskansvarlege:  

 

Anja Hamre, 908 42 397 

 

1. Nøklar  

Nøklar hentast på Kiwi. Om det er fleire kampar same dag, hentar det laget som har kamp 

først nøkkelen. Kvar kioskvakt må sjekke dette på kampoversikten på www.syril.no   

Siste vakt leverer nøklane tilbake på Kiwi.  

 

2. Oppmøte 

Ved kamp i aldersbestemte klassar møter kioskvakt minst 30 min før kampstart. Ved 

seniorkampar møter kioskvakt minst 40 min før.  

 

3. Servering 

Ta med minimum ei platekake eller anna bakst. Dette må de vurdere ut frå tal spelarar og kor 

mykje publikum det pleier å vere på kampane. Det er vaffelrøre i kiosken som ein kan 

supplere med.  

Saft skal seljast i kaffibeger – dei store plastbegera er til fruktbeger på turneringar. 

Pizzabollar ligg i frysaren, og kan tinast i mikroen etter behov. 

 

Prisliste med vareutval heng i kiosken. Kioskansvarlege syter for innkjøp og at det er nok 

varer til ei kvar tid. 

 

4. Fruktservering til laga i pausen  

Både heimelag og bortelag skal få frukt i pausen. Frukt finn de i kjøleskapet og meir detaljert 

instruks heng i kiosken. Fruktfata skal leverast på benken til laga  før pause.  

 

5. Opprydding 

Alt bestikk eller servise som er nytta skal vaskast opp før ein forlet kiosken, hugs fruktfata frå 

laga. Ta ut stikkontakt til kaffitraktar/vannkokar.  

 

Me har fått sorteringsdunk, slik at avfallet i kiosken no skal sorterast. Våtorganisk må 

tømmast etter siste kamp for dagen. Restavfall skal tømmast av dei som har golvvask. Me har 

avtale om at avfall skal leggast i skulen sine dunkar (står utanfor inngangen til 

skulekjøken/mediatek). 

 

Golvet i kiosken skal vaskast med jamne mellomrom, sjå kampliste som heng i kiosken. 

Kampar merka med gult skal golvet vaskast.  

 

 

Pengeskrinet står på nedste hylle i skap lengst til venstre. Pengar frå sal vert liggande i skrinet 

og vert henta av kioskansvarleg med jamne mellomrom. Pengar frå billettsal, billettar og lodd 

frå seniorkampar går og i same skrinet.  

 

Enkelte dagar, når det er mange kampar på bana eller ein forventar meir tilskodarar enn 

vanleg, kan utvalet i kiosken vera litt annleis. Dette kjem kioskansvarleg attende til nokre 

dagar før og vil sende ut informasjon til dei som må trø til litt ekstra.  

 

Ta kontakt dersom noko manglar eller de har spørsmål angåande kiosksalet.  

http://www.syril.no/

