
Instruks til AKK kioskvakt 
 

Forberedelser til kioskvakten: 

 Ta kontakt med den du skal ha kioskvakt sammen med og sørg for at dere er samkjørt. 

 Kan du ikke stille som kioskvakt er det ditt ansvar å finne erstatter. Gi så beskjed til 

kioskansvarlig på hcf@nticad.no og/eller siri.lieungh@me.com om hvem som er erstatter. 

 

Instruks: 

 Oppmøte 45 minutter før skøyteskolen starter. 

 Skøyteskoleansvarlig låser opp lager/kjøkken. 

 Skøyteskoleansvarlig finner frem kassen. 

 Det er 1 000,- kr. i kassen for vekslepenger. 

 Alt utstyr skal finnes på lager/kjøkken. 

 1 kioskvakt starter umiddelbart med vaffelsteking. 

 Bruk 2 vaffeljern. Det går mer vafler enn du tror! 

 1 kioskvakt starter umiddelbart å koke kaffe. 

 Få alt utstyr ut i kiosken. Se prisliste for hva som skal selges. 

 Termoser, kaffetrakter, vannkoker står på kjøkkenet. 

 OBS! Termosene merket for vann skal kun brukes til vann. 

 Mineralvann og caprisonne står i kjøleskapet på sliperommet ved siden av kjøkkenet. 

 Det står prisliste i hyllen på kjøkkenet sammen med kioskvarene/utstyret. 

 Så fort skøyteskolen er ferdig og skøyteskole-barn og –foreldre er ferdig med å handle ryddes 

kiosken. 

 Rydd søppel i hallen. 

 Skift søppelposer i hallen. Du finner søppelposer i øverst i det første skapet til venstre på 

kjøkkenet. 

 Kast søppel i containeren ved parkeringsplassen. Den er ikke låst, det bare ser sånn ut. 

 Vask opp ALLT utstyr! 

 Rydd kjøkken og lager! 

 Tell opp kassen og fyll ut oppgjørsskjema. 

 Gi oppgjøret til skøyteskoleansvarlig. Det skal ligge igjen 1 000,- i vekslepenger i kassen. 

 

OBS! Det hender det blir diskusjoner med hockeygruppen om når overtagelse av kiosken skal skje. Vi 

har kiosken alene frem til skøyteskolen er ferdig, hockeygruppen får ikke lov til å sette ut utstyr før 

skøyteskolen er ferdig. 

Hold en positiv dialog med hockeygruppen er det problemer ta kontakt med skøyteskoleansvarlig. 

 

Er det spørsmål rundt kiosken ring kioskansvarlig på 90500773. 
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