Kioskliste for Sandermoen
Kioskvakter er satt opp som dugnad, og vi i Sander IL håper alle kan
være behjelpelig ved at det alltid er åpen kiosk når det er kamper på
Sandermoen.
Det er stort sett foreldre fra de som har kamp som er satt opp. Tidspunkt
for når kiosken åpner avhenger av når kampen går. Kamptidspunkt får du fra ditt lags
trener/oppmann. Ved kampendring vil din vakt flyttes sammen med kampen. Hvis dere
ikke kan på oppsatt dato, bytter dere med noen andre på lista, på laget eller benytter en av
personene på vikarlisten.
Er det flere kamper på samme dag, har du blitt satt opp med kioskvakt i forhold til din
eller ditt barns kamp. I utgangspunktet vil det si at du har ansvar for kiosken under din
kamp og frem til neste kioskvakt kommer. Alternativt kan dere avtale dere imellom om at
en person tar kioskvakten for alle kampene eller dere sammen kjøper dere fri fra vaktene
med en av personene på vikarlisten.
OPPMØTE
Kiosken åpnes senest 30 min før kampstart.
Ved A-lagskamp er oppmøte 1 time før start, kiosk åpner en halvtime før kampstart.
HVA SOM LAGES
G19 og yngre: kaffe og vafler
A-lagskampene: kaffe, vafler og pølser
NØKKEL
Nøkkel til kiosken henger i nøkkelskap på kjøkkenet inne i klubbhuset på Sandermoen.
OPPGJØR
Veksel i kassa skal være kr 1 000,-. Resten telles opp og legges i safepose sammen med
utfylt «Oppgjørsskjema kiosk».
Hvis dommerutgifter blir betalt med kontanter fra kassa, skal dette føres i samme skjema
(gjelder små-lagskamper, egen dommerregning skal også fylles ut og ligger i kiosken
sammen med oppgjørsskjema).
Safeposen legges i postkasse merket «Kiosk» inn i klubbhuset. Kassa skal stå i kiosken.
Er det noe du lurer på i forbindelse med vaktlistene, kontakt:
Ida Onsrud, tlf 91618177
e-post; ida@ibas.no

TUSEN TAKK FOR AT DERE HJELPER TIL!

