
 

Instruktioner för KIBF kiosk 
 
Kiosken skall öppnas 1,5 timme innan matchstart då Herr A-lag och Dam A-lag spelar,  
1 timme innan matchstart vid barn/ungdomsmatcher. 
 
Vid Herr-och Dammatcher skall även hållas entré som öppnas samtidigt som kiosken. Ställ ut roll-
ups i hallen och den stora flaggan (märkt Matchdag) utanför entrén. 
 
Entré 
Ställ ut det svarta bordet som står på kansliet (ser ut som en svart väska i hårdplast) vid ingången. 
Entré betalas antingen kontant (det lilla kassaskrinet) eller med Swish, lappar med swishnummer 
och priser finns inne på kansliet. 
 

 Barn/ungdom och spelare i klubben gratis 
 Vuxna 18-67år 60kr 
 Pensionär 40kr 
 VIP-medlemmar gratis mot uppvisande av VIP-kort, gäller för 2 personer 

 
Övrigt 

 Domare och ledare får varsin kaffe/dricka. 
 Sekretariatet får varsin kaffe/dricka och kondisbit/korv. 
 VIP-medlemmar har gratis entré för 2 personer och gratis kaffe/dricka/te och kondisbit för 2 
 Nycklar lämnas ut till lagledare för hemma- och bortalaget samt domare. Nycklarna hänger 

bakom kiosken vid skrivbordet. 
 Om det är många matcher under en dag kan man skriva upp fördelningen av 

omklädningsrum på whiteboarden och ställa ut den vid trappen. 
 
Koka korv 
Starta vattenkokaren som står bakom gardinen i fönstret. Vatten hämtas i städskrubben och nyckel 
dit finns i kiosknyckelknippan.  
Lyft ur insatsen till korvgrytan och häll i en kanna med varmt vatten i insatsen, sätt sedan tillbaka 
den i korvgrytan och sätt i sladden. 
Rör INGA knappar på korvgrytan, dra endast ur sladden när grytan skall stängas av! 
Koka flera kannor i vattenkokaren och fyll i korvgrytan.  
Lägg i en buljongtärning och några lagerblad. 
Temperaturen måste vara 73 grader innan man lägger i korven, och tänk på att inte lägga i för 
många korvar åt gången, då korvarna endast får ligga i en timme. Fyll en sida i taget. På så sätt har 
du koll vilka korvar som är senast ilagda.  
 
Tänk på att ha plasthandskar och plastförkläde när du serverar korv. 



 

 
Koka kaffe 
I bryggaren skall man hälla i 2 liter vatten (den genomskinliga kannan vid bryggaren rymmer 2 liter), 
2 dl kaffe i kaffefiltret. 
Ställ en kanna (termos) på bryggaren och starta bryggaren på höger sida. 
 
Tips: brygg 2 kannor kaffe direkt så slipper man stress om kaffet går åt snabbt. 
 
Hämta ett bord i teorisalen och placera till vänster om kiosken. Där serveras kaffe, mjölk, socker, 
muggar, servetter, ketchup och senap. 
 
Det som säljs i kiosken får gärna exponeras framme på kioskbänken inne i kiosken, så att kunderna 
ser vad som finns att köpa. 
 
Minsta summa att swisha är 20kr, priser står på prislistorna i kiosken. 
 
Kioskförrådet finns en trappa ner, ut mot spelargången in till planen, på vänster sida. 
Där finns allt som vi säljer, så fyll på när något saknas. 
 
Om något skulle ta slut som behövs under dagen, tag pengar ur kassaskrinet för att handla, lägg i 
kvittot underskrivet med ditt namn i kassaskrinet. 
 
Stängning av kiosk 

 Städa av läktaren från stort skräp (papper, muggar o dyl), vi behöver inte sopa. Är det dock 
kaffespill eller läsk ska vi moppa upp det. Städprylar finns vid kylskåpet inne på kansliet. 

 Diska ur korvgryta och kaffekannor 
 Plocka undan i kiosken 
 Släng sopor i sopsorteringen på parkeringen 
 Korv och korvbröd ska frysas in om det inte är match på några dagar 
 Kontrollera omklädningsrummen så att de ser okej ut 
 Töm överfulla papperskorgar på toaletterna uppe 
 Ta in panten 
 Ta in banderoll och flagga 
 Lås kioskdörrar x 2 

 
De två kassorna hämtas och lämnas av lagets kioskansvarig/den som har kiosktid först respektive 
sist hos Veronica (Virre) Andersson som är kioskansvarig i föreningen. Virre nås på 070-1497507.  
 


