
Kioskrutiner 2019

Kiosken skal være bemannet fra 2.mai fra 17.00 på dager med kamper på stadion. Lagene er satt opp på 
vakter og har ansvar for å dekke disse.

Hver kioskvakt tar med 1.5 liter vaffelrøre.

Begynn med å varme opp 5 – 8 pølser, og se an behov.
Husk å sett ut “Åpen kiosk” skilt synlig på ballsletta.

Oppgaver i kiosken: 
 Sette i gang pølsekoker - beskrivelse henger over pølsekokeren
 Trakte kaffe
 Koke opp vann til kakao/buljong
 Ta ut sjokolade fra kjøleskap som settes på disken
 Skru løs og ta opp gitter
 Steke vafler
Ved stenging
 Tømme og vaske pølsekjele
 Rydde bort varer
 Skylle kaffekanner
 Vaske opp bestikk
 Vaske vaffeljern
 Vaske over flater 
 Vaske gulv
 Ta ned gitter og skru det fast
 Ta inn kioskskilt
 ALL SØPPEL KASTES I GRØNNE DONKER VED INNGANGEN TIL SPORTSCAFEN.

Rutiner for VIPPS og nøkkel

I ukedagene skal VIPPS og bankkort benyttes som betalingsmiddel i kiosken. Kontanter kan benyttes, men 
Vipps og kort er å foretrekke. Det vil være begrenset med vekslepenger i kiosken. Vippnummeret som 

benyttes er: 124754. Du kan også søke opp JIF fotball i Vippsappen.

Nøkkel og vekslepenger til kiosken hentes på Rema 1000 av Kioskvakt 1. Dette ligger sammen i en brun 
skinnveske merket Sparebank 1 Jevnaker Lunner. Denne returneres til Rema 1000 etter siste kioskvakt.

Ipad og bankterminal er i kiosken. Alle varer skal slås inn i «kassa» «Izettle» på Ipad. Dette gjelder alle 
varer som betales kontant, med Vipps og med kort.

Rutiner oppgjør 

Oppgjørsskjemaet fylles ut av siste kioskvakt for dagen (Kioskvakt 2 og 3). Oppgjørsskjema finner du i gul 
perm i kiosken. Når skjemaet er ferdigutfylt settes det inn bakerst i den gule permen. Dagen inntekt i 
kontanter legges i pose og merkes med dato for oppgjør og i brun skinnveske merket Sparebank 1 Jevnaker 
Lunner, sammen med nøkkel. Vekslepenger legges i egen pose sammen med oppgjøret i skinnvesken. 
Skinnvesken med nøkkel, veksel og oppgjør leveres inn på Rema 1000 klar til neste kioskvakt.

Rutiner lukking av kiosken:



Kiosken må være vasket og ryddig før den stenges. Dette er det kioskvakt 2 og 3 som har ansvaret for. 
Søppelkasser rundt stadion tømmes ved behov. Det er totalt 5 søppelkasser å gå over. Søppelet legges i 
grønne avfallsdunker ved kiosken.

Kioskvakt 2 (3) sørger for at nøkkel returneres til Rema 1000 etter kamp. Oppgjørsskjema, Ipad og kortleser
bli liggende igjen i kiosken ut av syne fra vinduene. Kiosknøkkel og penger returneres til Rema 1000. Alt av
kluter og håndklær lar dere ligge ved vasken. Dette blir hentet av Cecilie Hoelsveen

Jif vaffelrøre - denne røra er ca 1.5 liter
4 egg
4 ss sukker
1 ts bakepulver
1 ts vaniljesukker
8 dl hvetemel
8 dl h-melk
3 ss flytende melange
2 dl fløte
Pisk eggedosis
Bland vekselsvis det våte og tørre

Kontaktpersoner for kiosken er: Cecilie og Per Hoelsveen 91129649/92607053

PRISLISTE 2019:
BRUS: 30 KR

VANN: 25 KR



VAFFEL: 30 KR

PØLSE MED LOMPE: 30 KR

KVIKK LUNCH: 25 KR

MELKERULL: 25 KR

NEW ENERGY: 25 KR

KAKAO: 15 KR

BULJONG: 15 KR

KAFFE: 20 KR

KRONE IS: 30 KR

SANDWICH: 25 KR

FRISKIS: 20 KR

: 124754


