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Oppgaver under Stormkamp 

2 personer til billettsalg/informasjon om smittesporing.  SPØR ALLE om de har registeret seg i 
smittesporingsappen.  

1 personer til kjøkkenet – du må fylle på kaffe i kiosken. Du må også bistå i billettsalg, kaffen trakter 
seg selv.  

2 personer til kiosken – Etter at pengeskrinet er satt ut, MÅ det til en hver tid være noen i kiosken.  

Alle stiller i kiosken under hoved pausen.  

Alle: rydder og nullstiller hallen etter kamp.  

Billettsalg:  
Billettsalget starter en time før kampstart og varer til hoved pausen. I forkant må du rigge til med to 
bord, mulighet for gjennomgang mellom billettsalgsbordene.: 

 

        

 

 

Alle blir så henvist for smitteregistrering, dersom de ikke har gjort dette før de kom. De som ikke KAN 
bruke appen, må skrive seg på ei liste.  

 

 

 

 

Husk: en skjøteledning for strømtilførsel til kortterminalen. Etter hoved pausen må en person ta 
oppgjør av billettsalget (sammen med en representant fra storm) og arbeidsstasjonen må ryddes 
ned.  

Kjøkken:  
Oppgaver: Koke kaffe.  Oppstart kaffekoking ca. 1 time før kampstart.  

En kanne med kaffe i kiosken holder, denne skal være 2/3 full. Husk å fylle på. Sjekk at det er mye 
kaffe til hoved pausen. Ingen produksjon etter hoved pausen.  
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Kiosk:  
Start med rigging:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Strømkabel/skap er viktig for å snarest å få satt på kjøleboksene, de bruker litt tid til å kjøle ned 
brusen.  

Sett frem sjokolade.  

 Sette ut poser for søppel og pose eller kasse for flasker.  

Heng opp banner over kiosken.  

Sett ut lyskastere som lyser opp kiosken og banneret.  
 

Rydding:  
Start med en gang kampen er slutt.  

Tribunene må kostes/ryddes for flasker og søppel – umiddelbart etter kampslutt.  

Det trengs en person til å ta oppgjør i kiosken (sammen med en representant fra storm).  

Alle skal delta i rydding av kjøkkenet, rydding av billettsalget, nedrigging av kiosk og rydding av 
søppel på tribunene og i hallen. Søppeldunker må tømmes. Garderobene må gås gjennom.  

Alle overflater må vaskes med sprit 

Søppel tømmes i container på utsiden av hallen.  

Det laget som har dugnad tar med seg tomflasker, som kan brukes internt i laget.  

 

 

 

 

 

 

 

Bruskjøle Kasse 

  To bord                       Kaffe sjokolade 

Lys 


