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Informasjon om kioskvakt – gjelder alle lagledere mindre enn GJ16 

MERK: Lagleder har ansvar for å sette opp foresatte på de respektive oppgavene. Trener har fritas 
(så sant de ikke ønsker å bidra) 

Ine Iversen er kioskansvarlig på vegne av G11, og laget er ansvarlig for å fylle på varer, organisere 
penger, gjennomføre hovedrengjøringer, og på andre måter holde kiosken i drift. Overskuddet fra 
kiosk-salget går uavkortet til Fotballgruppa. 

Ved spørsmål kontakt kioskansvarlig: Ine Iversen, tlf: 90879105, ine@skysstasjon.no 

Ansvar:  Hvert lag får ansvar for kiosken 1 uke i sesongen, se liste under. Laget er selv  
  ansvarlig for å manne opp kiosken med kiosk-vakter.  Merk: De lag med mer enn 1 
  påmeldt lag har fått 2 kiosk-vakter.  

Kiosk-vakter:  Minimum to personer (kiosk-vakter) bør stå i kiosken hver dag, men det er lurt å 
  sjekke  banefordeling i forkant om hvor mange kamper som går, slik at man  
  eventuelt kan gjøre justeringer på dette. Er det flere enn to kamper en kveld, bør det 
  være tre kiosk-vakter. 

Åpningstid:  Kiosken holder åpent fra ca 17:30 til ca 20:00 (ca når siste kamp er ferdig) mandag til 
  torsdag. 

Nøkkel:  Alle lagledere er informert om hvor nøkkelen oppbevares, og er ansvarlig for å  
  informere aktuell kios-vakt.  

Penger:  Instruks for pengehåndtering er oppbevart i kiosken.  

Varer:   Varene er satt i hyllene og de er merket med prislapper. Det henger en lapp i kiosken 
  hvor det står hvem som skal kontaktes for varepåfyll (telefon eller SMS). 

Vafler og kaffe: Kiosk-vaktene tar med 1 kanne kaffe og min 2 liter vaffelrøre. Vafler stekes i kiosken. 
  Kaffe kokes som påfyll. Det er kjøpt inn kaffe. Merk at kaffetrakteren bruker lagt tid – 
  kok ny kaffe i god til før man går tom! 

Vann:   Vann hentes i Gruehallen i kannen merket «vann». 

Åpning/stenging: Det henger en huskelapp i kiosken som heter «Før du åpner kiosken», og en som 
  heter «Før du går».  Disse lappene gir forhåpentligvis svar på det meste man lurer på. 
  Det er blant annet viktig å huske på at det vaskes slik at kiosken holdes hygienisk ren! 

Ukefordeling 2016 
Ukenr: (vår) Ansvarlig lag Ukenr: (høst) Ansvarlig lag 
18 ( 2.5 - 5.5) G13/G14  34 (22.8 - 25.8) J9 (født 2007) 
19 (9.5 - 12.5) G12 (født 2004) 35 (29.8 - 1.9) J10 (født 2006) 
20 (16.5 - 19.5) G10 (født 2006) 36 (5.9 - 8.9) J11 (født 2005) 
21 (23.5 - 26.5) G9 (født 2007) 37 (12.9 - 16.9) J12 (født 2004) 
22 (30.5 - 2.6) G8 (født 2008) 38 (19.9 - 22.9) G7 (født 2009) 
23 (6.6 - 9.6) G7 (født 2009) 39 (26.9 - 29.9) G8 (født 2008) 
24 (13.6 - 16.6) J8 (født 2008) 40 (3.10 - 6.10) G10 (født 2006) 
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