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Kom 1½ h innan match start.  

Ni behöver vara 4 st vuxna på dammatcherna och 8 på herr. På herrmatcherna har vi två 

försäljningsställen. 

Det är inte tillåtet att hantera kontanter om man är under 15 år. Detta är en ny regel fr.o.m. 

säsong 2015/16. Blir det en kontroll kan vi få dryga böter och stänga ner verksamheten. 

Kunderna kan betala kontant eller Swish (se särskilt papper).  

 

Före försäljning: 
 

• Nyckel till förråd finns att hämta i skåp nr 22 i korridoren på IH om inte vi i FNV är 

på plats. 

• Ladda brickan innanför dörren i vid entrén på IH. 

• Hämta ut en hissnyckel i receptionen.  

• Bakom draperiet i A hallen (under klockan) ligger ett rum till vänster där vi har vårt 

förråd.  

• Allt ni behöver finns i förrådet. 

• Ta fram 4 paket korv och 8 påsar bröd ur frysen  

• Växelkassa finns i förrådet i röret sidan om/bakom frysboxen eller så kommer OV 

kanslipersonal med den.  

• Två vagnar står färdig packade i förrådet.  

Använd nyckelbrickan och ta hissen upp till A-hallen, försäljningen ska ske i 

cafeterian eller kiosken bakom norra läktaren. Vi meddelar inför varje match. När ni 

ska ta hissen ner efter försäljningen måste nyckeln användas i hissen. Tryck på 

knappen utan markering. Glöm inte att låsa förrådet och lämna nyckeln i skåpet. 

• Koka kaffe direkt – tre termosar en per kiosk och en till OVs sponsorer, Biznet). 

• Sätt på vatten i korvhållarna direkt enligt föreskrifterna i kiosken. Vattnet ska hålla 70 

grader. Gäller kiosken bakom norra läktaren. I cafeterian använder vi spisen. 

• En bricka med kaffe, kaka, mjölk, socker och vatten (8 personer) göras till tekniska 

mötet 1h innan matchstart. 

• Ev. ska en bricka till journalisterna göras i ordning till pausen med kaffe, kaka, socker 

och mjölk (4 personer). 

 

Efter försäljning: 
 

• När ni plockar undan efter försäljningen var noga med att lägga varorna i god ordning. 

• Diska och städa upp. Kiosken ska torkas. Lämna allt i samma skick som ni vill finna 

det. 

• Grovstäda läktaren, plocka bort allt skräp. Bra uppgift för spelarna i ert lag. 

Sopsäckarna från försäljning och städning kastas på innergården. 

• Spara tomburkar för pant till den egna lagkassan. 

• Om det finns korv/ korvbröd kvar lägg det i frysen (gäller oöppnade förpackningar). 
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• Lämna pengarna kvar i förrådet eller till samma person som kom med pengarna från 

kansliet. 

• Nyckeln lämnas tillbaka i skåpet (nummer 22) i korridoren på IH om inte vi i FNV är 

på plats. 

 

 

 

 

Uppmana alla att baka till försäljningen ca 100 bullar eller dylikt 

 

Vid frågor och problem kontakta vaktmästaren, 0702 091 269.  

 

Telefonnummer till oss: 

Anna Holmqvist   0732 610 441  

Annika Jenemark   0731 820 888 

Katarina Lückander   0705 749 432 


