RUTINER I KAFÉEN 2019/2020
ÅPNINGSTIDER OG VAKTER I KAFÉEN:
Vakt-perioder: Hverdager: 17:30-21:00,
Lørdag og Søndag: 09:00-12:00,12:00-15:00,15:00-18:00.
Vaktliste pr uke settes opp av hvert lag og laget er ansvarlig for
å sikre bemanning - Dersom fravær vil laget trekkes for kr.
1.000 pr vakt. Ved kamper, turneringer og cup sørger laget som
har kamp for ekstra bemanning. (Se bak-vakt-liste)

HA MED TIL VAKTEN :

GJØREMÅL KAFÉVAKT:
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Sett frem ‘Åpen Kiosk’ skiltet
i inngangspartiet. Det finner du under
trappen.
Sett på kaffe. Instrukser finner du på veggen
ved kaffetrakteren.
Fyll på varer. Yoghurt, drikkevarer, og
sjokolade finner du i det store kjøleskapet.
Det vil kunne være varm mat tilgjengelig for
salg. (Toast, pølser, nudler eller gryteretter)

Sjekk om det er vaffelrøre i
kjøleskapet. Start med den
røren før din egen i så fall.
Stek vafler. Sett frem
bringebær- og
jordbærsyltetøy. Det finner
du i kjøleskapet. Hell i
serveringsskåler.
De finner du i hyllen ved
siden av tallerkener.

Takk for at du
stiller opp! Det
betyr mye for
klubben, barna
og miljøet i
hallen:-)
Har du spørsmål eller
tilbakemelding
angående vareutvalg?
Ta kontakt med:
medlem.jaril@gmail.com

VAFFELRØRE
HOCKEYRØRE-OPPSKRIFT
5 egg
1,5 liter melk
8 dl Kefir (Skummet melk)
200g smeltet smør

Tenn telys i Trekanten (bordene
utenfor kafeen) og på
kafédisken. Telys finner du under
disken i plastboks ved servietter
og pappkrus

1,5 kg mel
5 dl sukker
3 ts bakepulver
3 ts kardemomme

2

Kikk over bordene i kafeen. Tørk
over med klut om nødvendig.

KAMP

4

Har du spørsmål
angående vaktlisten?
Ta kontakt med
kioskansvarlig på
laget ditt eller
lagleder

På slutten av dagen:
Sett tilbake varer i kjøleskapet.
Har du vaffelrøre til overs? Hell
resten i plastboks og merk med
dato og sett i kjøleskapet.
Tørk over alle flater, hell ut kaffe
og skyll kannene med vann. Tøm
vaskemaskinen.
Kast søppelsekker i containeren
utenfor hallen.
Takk for i dag :-)

BETALING :

Lag kaffe til begge lag og
sekretariatet på kamper.
Bruk de små kaffekannene.
Oppkuttet frukt til lagene er
også vanlig. Dette
organiserer hjemmelaget.
Ved helger med flere
kamper og mye aktivitet er
det viktig å sørge for å ha
nok kaffe. Det er alltid lurt å
ha en ekstra kanne i
bakhånd

Vi har et kontantløst tilbud med både bankterminal og Vipps nr: 10253
Tar du allikevel imot noen kontanter, slå dette inn på terminalen med ditt
eget kort eller Vipps inn på slutten av vakten.
Bankterminal: 1: Tast grønn tast, 2: Tast beløp, 3: Tast grønn tast igjen
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U16
U14
U13-1
HØSTFERIE
U13-2
U12-1
U12-2
U11-1
U11-2
JU11-13
U10-1
U10-2
U9-1
U9-2
U8-1
JUL
NYTTÅR
U8-2
U16
U14
U13-1
U13-2
U11-1
VINTERFERIE
U11-2
JU11-13
U10-1
U10-2
U9-1
U9-2
PÅSKE
U8-1
U8-2

9.sept - 15.sept
16.sept - 22.sept
23.sept - 29.sept
30.sept - 6.okt
7.okt - 13.okt
14.okt - 20.okt
21.okt - 17.okt
28.okt - 3.nov
4.nov - 10.nov
11.nov - 17. nov
18.nov - 24.nov
25.nov - 1.des
2.des - 8.des
9.des - 15.des
16.des - 22.des
23.des - 29.des
30.des - 5.jan
6.jan - 12.jan
13.jan - 19.jan
20.jan - 26.jan
27.jan - 2.feb
3.feb - 9.feb
10.feb - 16.feb
17.feb - 23.feb
24.feb - 1.mars
2.mars - 8.mars
9.mars - 15.mars
16.mars - 22.mars
23.mars - 29.mars
30.mars - 5.april
6.april - 12.april
13.april - 19.april
20.april - 26.april

