
 
 

TROMSØHALLEN 

Vaktinstruks kamp BLNO Kvinner 

 
RIGGING UTSTYR KJØKKEN / KIOSK 
 
Oppmøte bør være minimum 1 time og 30 minutter før kampstart dersom du er kjent i 
hallen og har vært på dugnad før. 
Totalt 3 personer, for ungdomslagene er det mulig å ha 2 voksne og en ungdom dersom 
denne kan bidra med rigg/kiosk. 
De som er satt opp på dugnad medbringer vaffelrøre. 
 
Kjøkken 

• Kaffetraktere (Står på kjøkkenet) 
• Ren(!) og tett kaffecontainer 

(lageret) 
• Vaffeljern (lageret) 
• Rist og brett til vaflene (lageret) 
• Plastfolie 
• Håndsåpe 
• Vaskebørste 
• Kluter til oppvask og rengjøring 
• Søppelbøtte 
• Søppelposer 

 

      Kiosk: 
• Bord til Kiosk (lager innerst i 

gangen) 
• Trådstativ med sjokolde 
• Kjøledisk med brus 
• iPad med kortleser og lader til ipad 

og kortleser 
• Strøm til alle de elektriske 

apparatene og ipad og kortleser 
• Servietter 
• Kaffekopper 
• Syltetøy 
• Brunost

 
 
OPPGAVER 
Rigge kiosk, koke kaffe, steke vafler, betjene kiosk, rigge ned kiosk (hvis ikke det er en 
påfølgende herrekamp, ta hånd om søppel. 
Set ut poser for søppel og pose eller kasse for flasker ved kiosken. 

Man registrerer alle kjøp på ipad, denne er linket opp mot kortterminal. Man velger der om 
kjøpet gjøres via vipps, kort eller kontant. 

Det kokes kaffe til containeren i kiosken er halvfull. Husk å fylle på ved behov. Sjekk at det er 
nok kaffe til pause i kampen. Ingen produksjon etter pausen. Hvis det er herrekamp etterpå 
overtas container med kaffe av nytt dugnadslag. 



KIOSK 
 
Kiosken settes opp utenfor lageret i hesteskoform. Se bilde.  
Kjøleboksen kobles til og kjølevarer plasseres i den. 
 

De som står i kiosken har ansvar for løpende å samle inn søppel i hallen.  

 

  

 

Bilde av rigget kiosk  

 
KJØKKEN 
 
 

 

 
Bilde av kjøkken. Vafler stekes på benken. 
Kaffekoker innerst på kortveggen til høyre. 
Går sikringen? Sikringsskap med 
automatsikringer er i en boks opp under 
taket ovenfor kaffekoker. Står et skaft i 
venstre hjørne som kan brukes for å nå 
opp. Problemer? Ring vakttelefonen. 

 
 
Alt utstyr vaskes og settes der det kom fra. Mat som ikke er solgt og som ikke kan lagres 
kan gis vekk til spillerne i hallen.  
 



AVSLUTNING 
Tribunene må kostes/ryddes for flasker og søppel – umiddelbart etter kampslutt.  
Man rydder kjøkkenet for det man har benyttet. 
Dette kan man gjøre i siste periode, slik at kjøkkenet er ferdig før kampen. 
Vask overflater i kiosk før evt dugnadslag til herrekamp overtar. Dersom det ikke er 
herrekamp rigges kiosken ned. 
Søppel tømmes i container på utsiden av hallen.  
Det laget som har dugnad tar med seg tomflasker, som kan brukes internt i laget. 
 
VAKTMESTER 
Både bord og stoler skal være booket av den som booker hallen.  
Alle henvendelser inkl avvik i forhold til det som er bestilt: ta kontakt med Tromsø 
Kommunes vakttelefon for idrettsanlegg: 416 31 000 


