
EIK´s Kioskinstruktioner 2014-2015 

 

Dessa instruktioner finns på hemsidan och i kioskpärmen.  

Kioskschema: se EIK´s hemsida.  Kiosken SKA vara öppen när det är 

matchspel, oavsett om det är helg eller vardag, en enstaka match eller sammandrag. 

Kiosken bemannas växelvis av EIK och EHF mestadels veckovis, undantag 

Sammandrag, Usm och seniormatcher (Teamet i EIK och Alaget  EHF) som 

respektive förening bemannar själv. När ni har er kioskvecka håll er uppdaterade med 

spelschemat för hall A och hall B, matcher stryks och tillkommer ibland med mycket 

kort varsel. 

Öppna kiosken: Kioskpersonalen ska vara på plats 1,5 timme innan första 

matchstart när kiosken ska ”plockas upp”. Det finns en ”Kiosktagg” som lämnas av 

avgående lag till pågående lag, taggen behövs för att komma in i EIK´s kansli, 

kiosklokalen och i förrådet där kiosken har sina varor. I ”kiosklådan” som finns i Eik´s 

kansli finns kassaskrin, kiosknycklar till hänglåsen till kylarna och nycklar till 

kioskskåpen i förrådet  och pärm märkt ”Kioskpärm”. Ta med hela lådan upp till 

Kiosken. 

Kioskvarorna finns i EIK´s ”bollförråd” som finns i A-hallen. I förrådet finns en vagn 

som lastas med det som ska upp i kiosken. Varorna finns i de två högskåpen märkta 

”Kiosk”. Korv, bröd och bake off bullar finns i frysboxen i samma rum. Färdigbredda 

toast finns i nedersta frysskåpet i samma förråd. För att använda hissen krävs en tagg. 

För att komma in i kiosken krävs en tagg.  

Detta ska finnas framme till försäljning i kiosken: 

 Kall dricka: Läsk, sugrörsdricka, vatten och annan dricka sätts in i kylen med 

glasdörr.  

Varm dricka: Kaffe, te, oboypulver, socker, kaffefilter och annat engångsmaterial 

(muggar, skedar, servetter). Mjölk*.(Handla med 3st 0,5 liter mjölk med lång hållbarhet 

på morgonen, ta pengar ur kassan, glöm ej lämna kvitto).  En kaffepåse till en kanna 

vatten. Timern för kaffekokarna sitter på väggen ovan vasken, de måste aktiveras ofta 

och lyser grönt när strömmen är på. 

Godis: 10 st Godislåder, småchoklad i en snygg korg och kexchocklad i 

orginalförpackningen.  Godispåsar.  

Kakor: Kanelbullar -  Sätt på varmluftsugnen på 190 grader och baka av kanelbullar 

c:a 10 styck som finns i frysboxen i 17-19 min (finns lapp på ugnen). Detta säljer 



väldigt bra när doften av nybakat sprider sig i kiosken. Bullarna finns i frysboxen i 

bollförrådet och ett litet lager finns i frysen uppe i kiosken. Det skall alltid finnas 

chokladbollar och/eller damsugare framme i kiosken. Chockladbollar/damsugare finns 

i skåpet i bollförrådet.  

Knäckebröd ska finnas 2 sorter. 

Toast: Finns färdiga i frysskåpet i förrådet. Toastpapper.  

Korv: Koka upp vatten i två kastruller en stor + en liten lägg smala i en och tjocka i 

den andre, när korvarna flyter upp är den klar. Lägg då över samtliga i den stora 

grytan och använd den lille för att koka upp ny korv när det är dags för det. Stort 

korvlager finns i frysboxen i bollförrådet och ett lite lager finns i frysen i kiosken. Frysta 

korvbröd finns i frysboxen i bollförrådet. Finns det färska korvbröd kvar då vi plockar 

ner ”tömmer” kiosken ska dessa frysas. 

Ketchup & senap:  Ställningen att hänga behållarna på finns i kiosken och är 

gemensam med EHF. ”Bomber” som är oöppnade måste punkteras innan användning 

vid märkningen på behållaren. Kom ihåg att lägga dem tillbaka i kylen och med 

punkteringen uppåt så de ej sölar ner i kylen. Extra senap- och ketchup ”bomber” finns 

på hyllan ovanför frysboxen i förrådet.  

Frukt: Frukt inhandlas endast till helgernas matcher och den ligger då antingen i något 

av skåpen i bollförrådet eller så ligger den uppe i kiosken.  

 

Tänk på att vi säljer mer om kioskdiskarna ser inbjudande ut och våra varor är 

exponerade på ett trevligt sätt  

 

TEAMETS hemmamatcher:  

Tekniska mötet:  bjuds  på fika ca 1 timme för matchstart, stäm av detta med 

ansvarig i arrangemangsgruppen. Tekniska mötet hålls i konferensrummet i markplan.  

Personalen i kiosken ansvarar för att det finns en bricka dukad för ca 10 personer med 

kaffe, kakor, vatten och läsk och lämnar brickan i konferensrummet 1 timme innan 

matchstart och hämtar den när matchen har startat. 

Kioskbemanningen:  Derbymatcher (matcher mot Lugi/Lund och H65/Höör) kräver 

betydligt fler kioskare än en vanlig elitmatch. Kiosken ska bemannas med 6 kioskare. 

4 st i den vanliga kiosken och 2 st som bemannar ett litet kioskbord som placeras på 

kortsidan bredvid läktaren. På det lilla kioskbordet ska det finnas kaffe/te och läsk, 

kanelbullar och andra kakor till försäljning. Det behövs då också ett tomt kassaskrin 

som ligger i kiosklådan. 



 

Sponsrade kanelbullar: säljes på Teamets alla hemmamatcher. Kioskansvariga 

hämtar dessa och levererar dessa till hallen. 

Korv: det finns en värmekantin som ska användas för att värmehålla korvarna när 

försäljningstrycket är högt under teamtets matcher. Den står ovanpå kylen i kiosken.   

 Matchvärdarna i arrangemangsgruppen bjuds på korv/toast och läsk/kaffe.  

 

Gratis korv/toast/kanelbulle med läsk/kaffe: 

Föreningsdomare, distriktsdomare, matchvärdarna i arrangemangsgruppen, 

vaktmästarna samt tidtagare och sekreterare till Teamets matcher har gratis fika. 

Kökspersonalen bjuds på kaffe. 

 

Stänga kiosken 

När man stänger FÖR DAGEN (nästkommande kioskpass är EIK´s) ser man till att 

EIK´s kyl och frys i kiosken är påfylld. Kaffe, te, Godis, chockladbollar/damsugare, 

knäckebröd mm kan stå framme men glöm inte sätta på locken till godisburkarna 

ordentligt. Rulla ner de båda jalusierna. Städa upp och diska använda attiraljor. Städa 

av läktaren både i A och B hallen. Töm papperskorgar. 

Kiosken PLOCKAS NER när nästkommande kioskpass är EHF´s och då töms HELA 

kiosken på våra grejor. Glöm inte att tömma ALLA lådor/skåp. MEN fyll på vår kyl/frys.  

Termosar, vattenkokare, toastjärn och kastruller är gemensamt med EHF. Detta gäller 

även diskhanddukar, diskmedel, trasor och diskborste. Diskhanddukar och grytlappar 

tvättas av kioskansvariga i EIK höstterminen 2014 och EHF vårterminen 2015. Städ-

grejor och sopsäckar finns stående vid i ingången/diskrummet inne i kiosken. Soporna 

ställs i miljörummet som man kommer till genom att gå in genom den högra dörren 

bakom det norra målet. Tagg krävs för att komma in.  

 

Kassaredovisning:  

 Ta undan alla mynten till växelkassan, fyll upp med sedlar i låga valörer så det 

blir ungefär 1000kr.  

  Totalsumma kontanter minus växelkassa plus ev kvitto = kontantförsäljning.  

Lägg pengarna + ev kvitto i ett kuvert, skriv dagens datum och vilket lag som 

bemannat kiosken.  



 Fyll i blanketten ”kassaredovisningen EIK Kiosk” (finns i kioskpärmen).  

 

 Kassaskrinet med växelkassa ca 1000kr, kiosknycklar och kioskpärm läggs i 

”kiosklådan” och denna ställs tillbaka på hyllan i kansliet.   

 

 Pengakuvertet och redovisningsblanketten lämnas till kioskansvariga.  Namn 

och telefonnummer finns på telefonlistan som sitter i kiosken. Ring och stäm av 

med vederbörande innan. 

 

 

Skulle någon kioskvara  ta slut:  t ex mjölk, ta pengar ur 

kassan, åk och handla, lämna kvittot i kassan. Kioskansvariga ansvarar för de 

fortlöpande inköpen av kioskvaror. 

 

 Vänligen  

Camilla Jönsson 040-6603516 

Nadja Nilsson 070-7911360 

// Kioskansvariga   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 


