
  

Kioskvakt i Høyenhallen   

 

 

 

Instruks kioskvakt for Høyenhallen 
 

Denne instruksen gjelder fra 2022-09-01 til det publiseres ny på Tunet IBK Trenerforum 

(Facebook). 

Spørsmål om instruksen eller kioskdriften kan rettes til post@tunetibk.no eller 

Kioskansvarlig, Andreas Hovden, hovden82@gmail.com, 97690016 

Se eget skriv «Merknader kioskvakt for Høyenhallen» for hvordan tilberede kaffe, vafler, pølser og toast, 

samt hvordan man bruker ipad og izettle. Merket med * i denne instruksen. 
 

I mange tilfeller vil den som har dugnadsvakt være både hallvakt og kioskvakt i kombinasjon. 

Om dette er tilfelle må dugnadsvakten gjøre seg kjent med og utføre begge instruksene, eks 

ved å stenge kiosken i korte perioder for å utføre hallvaktoppgaver. Denne instruksen 

beskriver kun kioskvaktsoppgavene. 

Når det skal være kioskvakt 

▪ Hverdager fra kl. 1555 –1915  

o men ha gjerne kiosken åpen lenger hvis det er treninger som pågår utover endt 

åpningstid. 

o Møt frem en ½ time før kiosken skal åpne 

▪ Lørdag og søndag når det er satt opp kamper  

o Åpning av kiosk 1 time før kampstart, eller 1,5 t før kampstart for elitekamper 

o Stenging av kiosk 30 min etter siste kampslutt (når alle skal være ute av hallen) 

 

▪ Merknad: Dugnadsansvarlig finner oppsatte kamper ved å sjekke 

https://wp.nif.no/PageMatchAvansert.aspx. Det anbefales å verifisere søndag før uken 

starter og igjen på fredag i dugnadsuken. 

 

Hvilken bemanning forutsettes 

• Under elitekamper må det alltid være minst to i kiosken 

o I praksis utgjøres dette av en dedikert kioskvakt som støttes av hallvakt 

• For alle øvrige tidspunkt bemannes kiosken med den personen som også er hallvakt 

o Konsekvens er at kiosken må jevnlig stenges i korte perioder når 

hallvaktsoppgaver skal utføres 

Hva skal selges 

• Elitekamper og helgedager med breddekamper: Fullsortiment 

• Lørdager og søndager med breddekamper: Fullsortiment 

• Tirsdager og torsdager når det er trening: Vafler, tørrvarer og drikke 

• Øvrige dager når det er trening: Tørrvarer og drikke 
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• Merknad: Fullsortimentet består av varmmat (pølser/toast/vafler), tørrvarer 

(sjokolade/nudler/etc) og drikke (kaffe/te/brus) 

Hva skal utføres av kioskvakten før åpning av kiosken 

• Sette på brygging av kaffe. *1 

• Sette på te-vann. 

• Sjekk at brusskapet er fylt opp, fyll opp ved behov fra lageret i hallen (se tegning 

nedenfor). 

• Sette opp betalingsløsning merket «Kiosk 1» med tilhørende iZettle koblet til ladere*2 

• Klargjøre pengeskrin og verifisere at det inneholder riktig mengde penger ihht rutine 

for oppgjør. (dvs tell opp pengene i kassen slik at dere vet nøyaktig vekselbeløp før 

kiosk åpner. Det skal være kr. 500,- i pengekassen/veksel). *2 

• Åpne lemmen og flytte til motsatt vegg for å åpne kiosken.  

• Sett prislisten godt synlig i kioskåpningen. Ulike prisliste avh. av salgsdag 

(fullsortement og ikke). Se «HVA SKAL SELGES» på side 1 i denne instruksen. *3 

• Verifisere at det er vaffelrøre i kjøleskapet de dagene når det skal selges varmmat, evt 

blande ny bøtte. *4 

• Sett på vaffeljernet og begynn og stek vafler. Se «HVA SKAL SELGES» på side 1 i 

denne instruksen Ta frem syltetøy fra kjøleskapet  

• Hvis det skal lages pølser og toast, klargjør for dette. Se «HVA SKAL SELGES» på 

side 1 i denne instruksen *5 *6 

•  Merknader: 

o *1: Instrukser for brygging av kaffe er i perm i kiosken 

o *2: Utstyret til betaling og pengeskrin finnes i den nederste safen. Safen finner 

du i underskapet til venstre for fryser. Den øverste skuffen i safen skal IKKE 

brukes.  

▪ Merknad: Koden til safen er «spør dugnadsansvarlig» 

▪ Bruk av Ipad og Izettle - se eget ark på tavlen over den gule veggen, og 

eget skriv i permen. 

o *3: Prislisten skal ligge på benken og i perm i kiosken 

o *4: Instrukser for blanding av vaffelrøre er i perm i kiosken 

o *5: Instrukser for tilberedning av pølser er i perm i kiosken 

o *6: Instrukser for tilberedning av toast er i perm i kiosken 

Hva skal utføres av kioskvakten underveis i kiosken 

• Selge varer ihht sortiment for angitt dag eller arrangement (se eget punkt over) 

• Sikre at gjester overholder en-meters regel i køen (når dette er lovpålagt) ved å minne 

dem på føringene ved behov 

• Ta vare på kiosken      Se til at kiosken er ryddig, ren og organisert under hele vakten 

og når du forlater kiosken etter stenging.  

• Merknad: Instrukser for tilberedning av kafe, varmmat, m.m. er i perm i kiosken 

• Merknad: Evt utfordringer eller negative opplevelser meldes skriftlig til 

post@tunetibk.no. 
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Hva skal utføres av kioskvakten etter stenging 

• Ila vakten eller etter stenging skal det lages vaffelrøre til neste dag.  

o Mandag og onsdag: lages 3 bøtter med vaffelrøre 

o Tirsdag og torsdag: lages 1 bøtte med vaffelrøre 

o Fredag og/eller lørdag om kamp i helgene: 3 bøtter vaffelrøre. 

o Tirsdager, torsdager og i kamphelger må det påberegnes å tilberede vaffelrøre 

underveis i vakten, da det ofte er mye salg denne dagen. 

o Evt. overskudd av røren kan benyttes neste dag og legges i kjøleskapet. Skriv 

dato på røren. 

• Kast kaffegrut, rengjøre kaffekanner og termokanner (ikke bruk såpe) og sett de til 

tørk ved vasken. 

• Rengjøre vaffeljern og toastjern (ikke bruk såpe), gripeanordninger og annet som er 

blitt skittent 

• Påse at kaffetrakter, vaffeljern, toastjern, vannkoker etc er slått av/dratt ut av støpsel 

• Rengjør og slå av pølsekoker. Den innerst beholder skal være fylt med vann. 

• Syltetøykrukker rengjøres og fylles på og settes i kjøleskapet 

• Fyll på brusskapet og sørg for at det ser pent ut, brusen som står foran skal stå helt 

ytterst i skapet slik at det er enkelt for kundene å se sortimentet.  

• Legge penger i anvist plastpose og putte plastposen i skuffen øverst på safen. Sørg 

likevel for at det ALLTID er 500kr igjen i kassen. 

• Sette tilbake betalingsutstyr og pengeskrin i nederste safen. Den øverste skuffen i 

safen skal IKKE brukes.  

• På fredager – sett alle nettbrettene i safen til lading slik at de er fulladet  

• Tøm søppel og legg i nye klare og gjennomsiktige søppelposer. *7.  

• OBS: Rengjøre alle overflater og sette på plass alle gjenstander. 

Den som har vakt hver fredag må ta en ekstra grundig vask for bedre hygiene!  

• Sørge for at alt er klart for morgendagens vakt; gjør gjerne klart et nytt kaffefilter slik 

at kaffen enkelt kan settes på       

• Fei gulvet og vask over 

• Lukke lemmen, slukk lys og låse kioskdøren for å stenge 

• Hærverk, m.m. observert underveis meldes skriftlig med bilder til post@tunetibk.no 

• Mangler sendes til Kioskansvarlig, Andreas Hovden, hovden82@gmail.com, 

97690016 

• Merknader 

o * 7: Søppelrom er på sørsiden av Høyenhall skole (på baksiden av skolen, ved 

siden av Fokushallen) som åpnes med hallvaktens nøkkel.  

Annet verd å merke seg 

• OBS: Husk å sette ut søppelkasser på tribunen og i foajeen. 

• Utstyr for kamparrangement er på øverste hylle til venstre for lemmen 

• Det er ikke lov for utøvere, trenere og øvrige besøkende å oppholde seg i foajeen. Alle 

som har handlet i kiosken må omgående forlate foajeen. 
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• Vi ønsker at kiosken skal være en hyggelig plass for alle supportere i alle aldere. DU 

er en del av dette, sørg derfor for å være imøtekommende og hjelpsom ovenfor alle 

     

• Vi ønsker at kiosken skal være ryddig, ren og organisert til enhver tid. Dette innebærer 

at DU tar ansvar og rydder opp etter deg både under vakten og etter vakten.  

Hvor alt befinner seg i bygget 

 

 

Alle instruksene finnes i nyeste elektroniske form på Tunet IBK Trenerforum (Facebook) og 

på Tunet IBK sin hjemmeside; Tunet IBK, samt i papirutgave i perm som oppbevares i kiosken. 

https://www.tunetibk.no/portal/arego/club/381/contentcategory/948495503

