Kioskguide Dalecarlia cup 2019

Denna guide vänder sig till dig som förälder med barn i vår
ungdomsverksamhet. Med hjälp av guiden skall du veta vilken
arbetsinsats som krävs av dig under Dalecarlia Cup samt hur
det går till vid respektive kioskstation.

Kioskansvarig:
Föreningens kioskansvarig ansvarar för inköp, inventering, samt att varor är iordningställda
för utleverans.

Stefan Liljas
076-292 86 17

Växelkassaansvarig:
Föreningen, 0243-84100 eller Leif Solum 070-2740014 ansvarar för utlämnande av kassor
och tar även emot kassorna av er tillsammans med ytterligare en person.

Bemanning- och informationsansvarig:
Anna Bäckström
073-694 25 81
backstromkerstin@hotmail.se

Lagansvarig:
Varje lag skall ha en lagansvarig som ansvarar för att laget har rätt bemanning och att alla
fått information om Dalecarlia cup. Bemanningen ska vara rapporterad in i en Excell fil som
varje lagansvarig tidigare har fått tagit del av.
Exempel på pass:

Som lagansvarig ska man vara anträffbar under lagets arbetspass.
OBS! Alla som står i våra kiosker måste vara över 18 år och inga barn får vara med!

Generell kioskinformation/Information
Kl 07:00 (kom 06:45)
Kl 09:00 (kom 08:30)
Kl 14:00 (kom 13:30)
Kl 19:00 (kom 18:30)
Gå in på baksidan av stora tältet, se gråmarkerad ruta nedan bild, incheckning och information om
arbetspasset ges av bemanningsansvarig Anna Bäckström.

Städa bord, bänkar samt övriga områden invändigt och utvändigt vid din station
Hämta ut och kvittera växelkassa vid stora tältet
Bambora terminaler och kassaapparater ska finns på plats vid försäljningsstället
Se till att samtliga kylar samt frysar är påfyllda med varor
Dubbelkolla kassorna och terminalerna så att de fungerar
Betalning sker helst med swish, kort eller kontant fungerar också. Vid swish betalning
ska ni se på respektive inbetalning att den är ok från kundens telefon.
Sista passet diskar ur era redskap/korvlådor i stora tältet
Sista passet - Fyll på med varor till morgondagen innan ni avslutar ert pass
Kom i tid och gör klart arbetspasset, ni blir avlösta av bemanningsansvarig om allt ser
bra ut.

Stora tältet - 10 personer klockan 09:00-22.00, 07:00-09:00 2-4 personer

Bemanning:
3(4)- Kassan
3 - Plock till kassorna
1-Påfyllning till kioskerna på fältet och stora tältet
1-Kaffekokning till alla kioskerna och stora tältet
1-Korvkokning
1-Städning (torka bord, sopa golv, tömma sopor och pant. Inne i tältet och ute på stora tältets ute
terrass.)

Arbetsbeskrivning
Bambora terminaler och kassaapparater, kolla så att det fungerar
Kassahantering
Koka kaffe
Att koka korv: Fyll vatten i två korvlådor, sätt i sladden och ställ reglaget på 80°. Sänk tempen
till 65° när vattnet värmts upp. Lägg i lagerblad, kryddpeppar och korv
Sälja glass, fika, dryck, smörgås, korv, godis, snacks, frukt, lunch (Kök Nyström levererar, vi
ger ut matbiljetter)
Fylla på varor
Städa
Sista passet på kvällen fyller på varor, städar och diskar korvlådor/redskap

Fältet GB glassvagnen – 3 personer

Bemanning:
1-Kassan
1-Plocka fram varor
1-Ansvarar för påfyllning och korvkokning

Arbetsbeskrivning:
Städa samtliga avlastningsytor samt övriga områden invändigt och utvändigt vid din station
Hämta ut och kvittera växelkassa vid stora tältet
Bambora terminal och kassaapparat vid stationen, kolla så att dom fungerar
Kolla att samtliga kylar samt frysar är påfyllda med varor
Betalning sker helst med kort, swish eller kontant fungerar också. Vid swish betalning ska ni
se på respektive inbetalning att den är ok från kundens telefon
Kassahantering
Att koka korv: Fyll vatten i två korvlådor, sätt i sladden och ställ reglaget på 80°. Sänk tempen
till 65° när vattnet värmts upp. Lägg i lagerblad, kryddpeppar och korv
Fika, dryck, kaffe, glass, godis, snacks, korv, baugetter, mackor, frukt
Vid brist på varor anropar ni Stefan Liljas via komradio (walkie talkie), någon kommer ut med
leveransen till er
Vid soptömning eller panttömning anropa Hans Boström via komradio
Sista passet diskar ur redskap/korvlådor i stora tältet och städar vagnen
o

Fyller på med varor till dagen efter!

Fältet glasstältet - 3 personer

Bemanning:
1-Kassan
1-Plockar fram varor
1-Ansvarar för påfyllning och städning

Arbetsbeskrivning:
Städa samtliga avlastningsytor samt övriga områden invändigt och utvändigt vid din station
Hämta ut och kvittera växelkassa vid stora tältet
Bambora terminaler och kassaapparat vid stationen, kolla så att dom fungerar
Kolla att samtliga kylar och frysar är påfyllda med varor
Betalning sker helst med kort, swish eller kontant fungerar också. Vid swish betalning ska ni
se på respektive inbetalning att den är ok från kundens telefon.
Kassahantering
Dryck, kaffe, godis, glass, mackor
Vid brist på varor anropar ni Stefan Liljas via komradio (walkie talkie), någon kommer ut med
leveransen till er
Vid soptömning eller panttömning anropa Hans Boström via komradio
Sista passet diskar ur redskapen i stora tältet och städar tältet

Kaffestation - 2 personer

Bemanning:
1-Kassa
1-Plockar varor

Arbetsbeskrivning:
Städa bord, bänkar samt övriga områden invändigt och utvändigt vid din station
Hämta ut och kvittera växelkassa vid stora tältet
Bambora terminaler och kassaapparat vid stationen, kolla så att dom fungerar
Kolla så att samtliga kylar samt frysar är påfyllda med varor
Betalning sker helst med kort, swish eller kontant fungerar också. Vid swish betalning ska ni
se på respektive inbetalning att den är ok från kundens telefon
Vid brist på varor anropar ni Stefan Liljas via komradio (walkie talkie), någon kommer ut med
leveransen till er
Kassahantering
Kaffe, dryck, mackor, fikabröd
Vid tömning av sopor och panttömning kontakta Hans Boström via komradio
Sista passet diskar ur redskapen i stora tältet och städar stationen

Dessa personer kommer att vara tillgängliga för assistans under cupen

Hans

Stefan

Leif

