FØRDUGNAD – sjekkliste ved dugnad (gjelder GET kamper)
(oppmøte 2,5 timer før kamp)
✓
✓
✓
✓
✓

Slå på oppvaskmaskina
Sjekke at alt av varer som skal tas opp fra frys, er tatt ut og tint
Se etter at alle brus skapene er fylt opp! (alle kioskene)
Sette på pølsegrillene i alle kioskene (2 t før kampstart)
Fylle pølsekokerne med vann og sette den på (2 t før kampstart)

✓ Dommere – Sørge for at følgende er klart til dommerne 2 timer før kampstart;
➢ 5 påsmurte bagetter/rundstykker (smøres og svøpes i plastfilm)
➢ 4 flasker med kaldt vann (de svarte Peppes Pizza-flaskene)
➢ 5 brus (4 Cola + 1 Fanta)
➢ 4 Powerade
➢ En to liters kanne kaffe
✓ Sekretariat:
➢ En treliters kanne med kaffe
✓ Bortelag:
➢ En stor kaffekontainer med kaffe
✓ Presse:
➢ 1 kanne kaffe
➢ 1 brett vafler
➢ 1 skål sukker
➢ 1 skål syltetøy
➢ 4 mineralvann
✓ Legge grillpølser på grillene (105 minutter før kampstart)
✓ Ha wienerpølser i pølsekokeren (75 minutter før kampstart – skal ligge i vannet i
pølsekokeren i 10 minutter først, før de løftes over til andre siden i pølsekokeren, på
rist.
✓ Trakte kaffe. Fyll opp alle kanner!

KRISTINS KAFÈ – sjekkliste ved dugnad
(oppmøte 1,5 timer før kampstart)

FØR KAMP
✓ Vask over diskene og bordene i kafèen
✓ Slå på potetmos maskinen og sjekk at det er nok pulver
✓ Sette ut ketchup og sennep, sukker og syltetøy
✓ Varme grill -og wienerpølser
✓ (wiener trenger 7 minutter, grill tar 45 minutter på varm grill, beregn tiden!)
✓ Sjekk at det er søppelsekker i alle stativene. Husk retur plast!
✓ Åpne kioskene en time før kampstart
✓ Sette på komfyren og varmeskap
✓ Steik pizza – stek to og to om gangen, rett fra fryseren
UNDER KAMP
✓ Sørg for at pølsekokere og pølsegrill er fulle og at det er ferdig pizza til 2.pause
✓ Sjekk de andre kioskene om de har mye av hva du trenger - fordel pølser deretter
✓ Når 1 periode starter er det absolutt siste frist for å legge på grillpølser!
Etter dette rekker de ikke å bli varme.
✓ Fylle opp med varer underveis, kald brus foran – varm brus bakerst.
✓ Følg med på at det er kaffe hele tiden, trakte underveis
✓ Vask over disken, rydde kafeen
✓ Sørg for at bordet med ketchup, sennep og syltetøy er ryddig og rent!
✓ Tøm søppel ved behov
✓ Kaféen skal ikke stenges under kamp!
Husk:
Det skal ikke være andre enn dugnadspersonell bak disken i kafeen.
Det er 16 års grense for å betjene kassene / iPad.
ETTER 2. PAUSE – STENGING
VI PAKKER NED OG RYDDER UNNA, MEN HAR VI MYE VARME PØLSER, SÅ HA KIOSKEN ÅPEN
SAMTIDIG.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fylle opp brusskapene
Fylle på med sjokolade og potetgull
Resterende syltetøy kastes, og skåla vaskes
Tørke av å sette på hette på alle ketchup og sennepsflaskene
Vaske pølsegrillen med ren klut
Vaske pølsekokeren (de løse delene vaskes i vaskemaskina)
Alle kaffekanner/kolber skal tømmes og skylles grundig
Telle opp kassa i kafèen. Fyll ut skjema som ligger ved
Vask benker, bord og gulv
Tøm søppel. Søppelsekkene kastes i molokk (mellom hallene). Nøkkel til den
henger på korktavle på kjøkken.
Sjekk at alt det overstående er gjort og klart til neste gang.
Når alt er gjort, møtes ALLE i kafeen. Foreldrekontakt avgjør når du/dere går.
Heng nøkkel i nøkkelskapet utenfor kafeen.
Er det penger i kassa så låses nøkkelen til kassa også inn i nøkkelskapet!

Midtkiosk – Sjekkliste ved dugnad
(oppmøte 1,5 timer før kampstart)

Før kampen starter:
✓ Vask over disken og det lille bordet. Settes fram.
✓ Slå på potetmos maskinen og sjekk at det er nok pulver
✓ Hente utstyr(klyper, pølseholdere osv) på kjøkkenet
✓ Hente syltetøy, ketchup, sennep, lomper, pølsebrød, pølser og vafler - se liste for
opptak på korktavle på kjøkken
✓ Sett ut syltetøy, sukker, servietter og kaffemelk på bordet
✓ Sørg for at pølsene holder riktig temperatur. Wiener 72 og grill 65 grader
✓ (Wiener trenger 7 minutter, grill tar 45 minutter på varm grill, beregn tiden!)
✓ Sjekk at det er søppelsekker i alle stativene. Husk plast og papp sorteres hver for seg!
✓ Åpne kioskene en time før kampstart
Underveis:
✓ Sørg for at pølsekokere og pølsegrill er fylt opp i starten av første periode!
✓ Sjekk om de andre kioskene har mye av de pølsene du trenger - fordel pølser deretter
✓ Når 1 periode starter er det absolutt SISTE FRIST for å legge på grillpølser!
Etter dette rekker de ikke å bli varme.
✓ Fylle opp med varer underveis, kald brus foran - varm brus bakerst.
✓ Følg med på at det er kaffe hele tiden, trakte underveis
✓ Vask over benken, også på framsiden. Det blir sølt mye kaffe osv her..
✓ Sørg for at bordet med ketchup, sennep og syltetøy er ryddig og rent!
✓ Tøm søppel ved behov
✓ Om noen vil se på kamp, bli enige om hvem som er i kiosken og hvem som ser på..
✓ KIOSKENE SKAL IKKE STENGES UNDER KAMP
Husk:
✓ Det skal ikke være andre enn dugnadspersonell bak disken i kafeen.
✓ Det er 16 års grense for å betjene kassene / iPad.
ETTER 2. PAUSE – STENGING
VI PAKKER NED OG RYDDER UNNA, MEN HAR VI MYE VARME PØLSER, SÅ HA KIOSKEN ÅPEN
SAMTIDIG.
Fylle opp brusskapene
Fylle på med sjokolade og potetgull
Alt som skal vaskes, må tas med inn på kjøkkenet i kafeen
Tørke av å sette på hette på alle ketchup og sennepsflaskene
Resterende syltetøy kastes, og skåla vaskes
Vaske pølsegrillen med ren klut
Vaske pølsekokeren (de løse delene vaskes i vaskemaskina)
Alle kaffekanner/kolber skal tømmes og skylles grundig-settes i kaféen
Vaske gulvet inne i kiosken
Tøm søppel. Søppelsekkene kastes i molokk (mellom hallene). Nøkkel til den henger
på korktavle på kjøkken.
✓ Sjekk at alt det overstående er gjort og at det er klart til neste gang.
✓ Lås kiosken og heng nøkkel ved korketavla i kaféen
✓ Når alt er gjort, møtes ALLE i kafeen. Foreldrekontakt avgjør når du/dere går.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
➢

STORKIOSK – sjekkliste ved dugnad
(oppmøte 1,5 timer før kampstart)

Før kampen starter:
✓ Slå på potetmos maskinen og sjekk den for pulver
✓ Vask over diskene og de små bordene. Settes fram
✓ Hente utstyr (klyper, pølseholdere osv ) på kjøkkenet
✓ Hente syltetøy, ketchup, sennep, lomper, pølsebrød, pølser og vafler - se liste for
opptak på korktavle på kjøkken
✓ Sett ut syltetøy, sukker, servietter og kaffemelk på bordet
✓ Sørg for at pølsene holder riktig temperatur. Wiener 72 og grill 65 grader.
✓ (Wiener trenger 7 minutter, grill tar 45 minutter på varm grill, beregn tiden!)
✓ Sjekk at det er søppelsekker i alle stativene/dunkene. Husk plast og papp sorteres for
seg!
✓ Åpne kioskene en time før kampstart
Underveis:
✓ Sørg for at pølsekokere og pølsegrill er fylt opp i starten av første periode!
✓ Sjekk om de andre kioskene har mye av de pølsene du trenger – fordel pølser dere
imellom.
✓ Når 1 periode starter er det absolutt SISTE FRIST for å legge på grillpølser!
Etter dette rekker de ikke å bli varme.
✓ Fylle opp med varer underveis, kald brus foran - varm brus bakerst.
✓ Følg med på at det er kaffe hele tiden, trakte underveis.
✓ Vask over benken, også på framsiden. Det blir sølt mye kaffe osv her..
✓ Sørg for at bordet med ketchup, sennep og syltetøy er ryddig og rent!
✓ Tøm søppel ved behov
✓ Om noen vil se på kamp, bli enige om hvem som er i kiosken og hvem som ser på..
✓ KIOSKENE SKAL IKKE STENGES UNDER KAMP
Husk:
✓ Det skal ikke være andre enn dugnadspersonell bak disken i kafeen.
✓ Det er 16 års grense for å betjene kassene / iPad.
ETTER 2. PAUSE – STENGING
VI PAKKER NED OG RYDDER UNNA, MEN HAR VI MYE VARME PØLSER, SÅ HA KIOSKEN ÅPEN
SAMTIDIG.
➢ Fylle opp brusskapene
➢ Fylle på med sjokolade og potetgull
➢ Alt som skal vaskes, må tas med inn på kjøkkenet i kafeen
➢ Tørke av å sette på hette på alle ketchup og sennepsflaskene
➢ Resterende syltetøy kastes, og skåla vaskes
➢ Vaske pølsegrillen med ren klut
➢ Vaske pølsekokeren (de løse delene vaskes i vaskemaskina)
➢ Alle kaffekanner/kolber skal tømmes og skylles grundig-settes i kaféen
➢ Vaske gulvet inne i kiosken
➢ Tøm søppel. Søppelsekkene kastes i molokk (mellom hallene). Nøkkel til den
henger på korktavle på kjøkken.
➢ Sjekk at alt det overstående er gjort og at det er klart til neste gang.
➢ Lås kiosken og heng nøkkel på korketavla i kaféen
➢ Når alt er gjort, møtes ALLE i kafeen. Foreldrekontakt avgjør når du/dere går.

