
PRAKTISKE OPPLYSNINGER for 
Fotballkiosken 

 

Å pningstider:  

 

Mandag til torsdag: kl 17:00 – 21:00  
(eventuelt til ETTER pausen har vært, hvis det starter en 11'er kamp kl. 20.15. Pausen er ferdig ca. 

21.15) 

Fredag - søndag: Hvis det er oppsatte kamper på anlegget 
 

 

Minimum 2 personer over 18 år pr vakt: 

 

 

Før vakten starter, (fra ca kl 16.45): 

 Lemmene foran kiosken skrus av fra innsiden av kiosken; en bolt er over vinduet 

og en midt under benken 

 Bruk venstre kioskluke (sett fra kioskens innside). 

 Lås opp garderober og toaletter. 

 Sett i nødvendige støpsler for kaffetrakter, vannkoker, vaffeljern og pølsekoker. 

NB: Følg instruksen i permen under skilleark 10 i Kioskpermen. 

  

Pa  vakt, (fra kl 1700): 

 Sett ut søplebøttene. 

 Legg 3-4 pølser i pølsekokeren, se skilleark 10 i Kioskpermen, og fyll på når 

noen pølser er solgt 

 Stek vafler når jernet er varmt. 

 Trakt kaffe og ha på termos. 1,8 dl kaffe per kanne vann 

 Kok vann og ha på termos, til Te/Kakao/Solbærtoddy 

 Sett frem produktene som er til salgs. 

 Sjekke toaletter og garderober 2-3 ganger i løpet av vakten, at det er toalett 

papirer og at det er rent og ryddig. 

 Utbetale dommer regninger. (Se skilleark 4 i Kioskpermen). 
 



Søppel instruks!  

 

Før vakten starter, (fra ca kl 16.45): 

Plukk søppel på anlegget som har kommet i løpet av formiddagen.  

 

Anlegget skal være pent og fritt for søppel når det tas i bruk! 

 

Husk spesielt: 
 Inne i og rundt de ny spillerbuene 

 Rundt kiosken og garderobebygget 

 Rundt alle målene 

 Ved alle krakker og bord 

 Rundt alle søplebøtter 
 

 

En gang midt under vakten: 

 Plukking av søppel på og rundt banene 

 
 

Etter at vakten er slutt 

 Plukk søppel på anlegget som har kommet i løpet av vakten. Anlegget skal 

være pent og fritt for søppel når du avslutter vakten din! 

 

 

NB! Bytt søpleposer i ALLE søplekassene (hvis det er lite søppel er det 

selvsagt nok å tømme søppelkassen uten å bytte pose…..) 

 

Samle sammen alt søppel, søpla kastes i gul container ved 

toalettene/garderobebygget, NIL huset eller ved NUS (eventuelt kast det 

hjemme). 
  



Vaffelrøreoppskrift 
 

 
3 egg 
300 gram sukker 
1 l kefir/kultur melk 
1 l melk 
1 kg hvetemel 
250 gram smør/flytende margarin 
3 ts kardemomme 
 
 
 
 

Fremgangsmåte: 
Stivpisk eggedosis av egg og sukker, 
bland deretter i all Kefir og melk, 
deretter alt det tørre til en tykk røre. Spe til slutt med smeltet smør til en 
jevn og glatt røre. 
 
(Hvis du synes røra er for tjukk når du skal steke vaflene i kiosken er det 
bare å spe den med litt vann.) 
 


