U11
KORVGRILLNING
Utanför entré A
(tre vuxna)
En timme före matchstart samlas man utanför kiosken
inne i ishallen. Börja med att ställa ut grillen som finns
alldeles precis innanför entrén. Ställ även ut bordet som
finns där som används som avlastningsbord. Hämta
grillkol (två påsar briketter och en påse vanlig grillkol)
samt tändvätska i ishallskiosken. Där finns även tändare.
Fyll botten av grillen med briketterna samt lägg den
vanliga grillkolen över briketterna. Senast 45 minuter före
matchstart skall grillen tändas. Fyll endast på tändvätska
på halva grillen. Tänd på och låt den halvan brinna. Elden
kommer att sprida sig över till den andra halvan
efterhand. Tänder ni allt kommer det inte att vara under
hela matchen. Observera att det skall räcka med två påsar
briketter och en påse grillkol vilket det också gör!
I kiosken finns all läsk, korv, korvbröd, senap, ketchup
grilltång och servetter samt växelkassan. Börja därefter
med att grilla två förpackningar korvar och lägg dessa
efterhand i en aluminium behållare med lock som finns i

kiosken. Det är nämligen bra att ha ett gäng korvar
färdiga och bara lägga dessa på grillen och värma dessa
efterhand. Grilla därefter korvar efterhand som det
behövs. Korvförsäljningen är innan match och i båda
pauserna. Vanligtvis säljer vi mellan 80-120 korvar
beroende på hur mycket folk som kommer. Stäm hela
tiden av med kiosken inne i ishallen hur de har det
eftersom de också säljer korv så att ni inte grillar för
mycket korvar. Priset är 20 kr för korven och 10 kr för
läsken.
När försäljningen är klar efter andra pausen ställer ni
tillbaka allt i kiosken och lämnar växelkassan till Siv i
kiosken (hon brukar vara där). Grillen skall stå kvar
utanför ishallen. Vaktmästaren ställer in den dagen efter.
Skulle det regna finns det en parasoll som ni kan använda
för att skydda er själva och grillen. Den skall finnas i
kiosken.
Ring gärna någon av tränarna om ni har några frågor.
Lycka till!

