
Kiosken i Alliansehallen 
 
 
 
Åpne døra inn til kiosken med bryter (med pil opp/ned) 
 
Vaktmannskap får gratis kaffe, kake og vaffel! 
 
 

 Generelt: 
 
Gjør deg kjent i kiosken før vakten starter! 

 

 Det meste av maten ligger i kiosken, sjekk skap og skuffer. 
- Vaffelrøre og toast lagres i lab’en, og noe er på lager i Skihallen i egen 

fryser, spør tilsynsvakten  
- Kaffe ligger oppå fryseren i kiosken 
- Fruktbegre ligger i skuff i kiosken ved microen, frukt handles inn fredager 

Frukten må kuttes fortløpende, dvs. samme dag som den selges 
- Ciabatta med ost og skinke lages fortløpende, dvs. samme dag som den 

selges 
- Vask over alle bord i kafeteriaen fortløpende.  
 

 Vekslekassen med kr 2 000 fås av tilsynsvakt, som er på plass ca 8.30. 
 

 iZettle med iPad hentes hos Lene Lothe på kontoret. Det kan dessverre til 
tider være litt dårlig nett i hallen, men den lille iPad’n har simkort. Brukernavn 
og passord står bak på enhetene. 
 

 Lene Lothe er kontaktperson for kiosken! Mobil: 97759250 
 
 

Det er viktig at kiosken er klar når de første besøkende kommer! 
 

Fokuser på salg, hold kiosken ren og ryddig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vafler, kaffe og kaker: 
 
Start med kaffekoking og vaffelsteking med en gang vakten begynner! 

 

 Kaffemaskin: Trykk på «TIMERKJØKKEN» over kaffemaskinen. Vann er 
automatisk tilkoblet. Trykk «12». Kaffen kommer i ferdige porsjonsposer. 
 

 Vaffeljern ligger i skapene innerst i kiosken, lag røre og bruk formfett ved 
steking.  
 

 Skjær opp innleverte kaker og sett frem på disken. 
 
 

 Pølsekoker: 
 
Pølser settes på litt utpå formiddagen, det går ikke så mye av dette på morgenen. 
Pølsekokeren har to rom, bruk det ene til ferdig varmede pølser som er klare til salg, 
og det andre til oppvarming av nye pølser. 

 Pølsekokeren fylles med vann til risten. 

 Sett den på «2», og når den er varm sett den tilbake på «1» resten av dagen. 
 
 

 Kasseapparat Casio SE-S400: 
 
Bruksanvisning ligger i skuffen under kassen. 
 

 Før oppstart: 
- Sett nøkkelposisjon i «REG» 
- Åpne kassen ved å trykke «SKUFF» 
- Legg i veksel, husk å telle før oppstart, skal være kr 2 000 

 

 Salg ved kontantbetaling: 
- Trykk på «VAREGRUPPETAST», for eksempel vaffel 
- Trykk «SUBTOTAL», sort knapp 
- Tast inn beløpet du mottar fra kunden, 20 kr = 2000 
- Tast «KONTANT», hvit knapp 
- Gi kunden tilbake evt. vekslepenger 

 

 Salg ved bruk av bankkort/iZettle: 
- Trykk på «VAREGRUPPETAST», for eksempel vaffel 
- Trykk «SUBTOTAL», sort knapp 
- Tast «BANKKORT», blå knapp 
- Gi kunden evt. beløp som ønskes tatt ut ekstra på kort 

 

 Dagsoppgjør: 
- Sett nøkkelposisjon i «Z» 
- Tast «KONTANT», hvit knapp 
- Vent en stund slik at hele rapporten skrives ut 



 

 Bruksanvisning iZettle: 
 
Koble opp betalingsterminal/kortleser mot iPad eller smart-telefon. Det skal være tre 
slike sett i hallen, merket med nummer, så man kan se hvilke som hører sammen. 
 

 Innlogging bruker: 
- Dette bildet kan variere, men det vil alltid være et 

innloggingsbilde. 
- Få brukernavn og passord av tilsynsvakt. 

 

 Registrering og betaling: 
- Når varesalg skal registreres, trykk på riktig tast, f.eks. brus/vann, prisene 

er forhåndsprogrammert. 
- Skal du selge 2 stk. av varen, trykker du tasten «x2». 

 

 Registrer alt salg før du går til betaling: 
- Trykk på feltet med summen. 
- Du kan fortsatt endre antallet av en 

vare dersom du har tastet feil ved 
hjelp av «+» og «-» tastene.   

- Om alt stemmer, trykker du «Ta 
betalt» knappen. 

 

 Du kan også ta betalt ved å taste 
prisen manuelt. 
- OBS! Husk desimalene! 

 

 Velg betalingsmåte, 
og følg 
instruksjonene på 
skjermen og evt. i 
displayet på 
kortleseren.  
- OBS! Kun 

kortbetaling skal  
registreres med  
iZettle! 

 

 Kontantuttak: 
- Ved kontantuttak må dere bruke egendefinerte 

taster til det. Enten finner dere tastene som egne 
firkanter eller så finnes det en «samleboks» for 
kontantuttak der tastene er samlet (som bildet viser). 

- Tast det beløpet som kunden vil ta ut og ta vanlig 
betaling. 
 

 

 



 

 Avslutning etter endt kioskvakt: 
 

Vi har alle ansvar for at hallen, fellesarealene og kiosken  
er ryddige og rene når vi forlater området! 

 
 
HUSK: 

 Kaffemaskin tørkes av, kaffekanner tømmes og skylles. 
 

 Vaffeljern og toastjern tørkes av, og settes inn i skap. 
 

 Pølsekokeren vaskes grundig, gjerne med skrubb og skylles godt. 
 

 Benkeflater tørkes av. 
 

 Vask over alle bord i kafeteriaen ved endt økt.  
 

 Maten pakkes bort forsvarlig. Skal noe i kjøl/fryser? 
 

 Søppel skal kastes i container mellom Alliansehallen og Ishallen. 
 

 
 

Hjelp hverandre der det trengs! 
 
 

Tusen takk for hjelpen, uten din 
dugnadsinnsats hadde det ikke vært noe 

Ski IL Håndball    
 

 

 


