
År Vecka 21
Veckodag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Söndag

Tid att bemanna: 18:00-20:00 18:00-20:30 18:00-20:00 18:00-20:00 12:30-14:30 18:00-20:30
23-maj 24-maj 25-maj 26-maj 27-maj 28-maj 29-maj 29-maj

Match Ungdom Match Ungdom Match Ungdom
Planerade aktiviteter Träning F-09/10 Träning Kristihimmelfärds Inga matcher Inga matcher F-11/12 P10

Kl. 19.00 - 20.30 Kl. 13:00-14:30 Kl. 18:30 - 20:30

Kassa + kiosk Ebba D Lilly Ester  -  -  - Ebba JL Elina 

Baka + kiosk Ida Alice Alva 

Kiosk Tuva Lea  -  -  -  -  -

Baka Nina Nina  -  -  -  - 

Baka + grill  -  -  -  -  -  -  -

Grill  -  -  -  -  -  -  - 

Grill  -  -  -  -  -  -  -

Reserver under veckan

Veckoschema Kiosken 
Liko Arena

F2008

2022

Rebecka D
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Öppet :

Vid behov av påfyllning i kiosken? Leta ordentligt! Vid akut behov, gör ett uttag ur kassan, m.h.a. Teampay och handla på ICA Sörbyhallen samt spara kvitto.

Kiosk:
Kiosk betyder att man står i kiosken under den angivna tiden.

Fullständiga instruktioner för kiosken och kassasystemet Teampay finns på www.alviksik.se .
Om man inte kan stå i kiosken under tiden man har blivit tilldelad så byter man själv med någon i laget eller ersätter med någon annan.

Grill:
Grill betyder att man förbereder grillen, hackar lök och sallad, tar fram bröd ur frysen och grillar/säljer
under den tid man har blivit tilldelad.

Övrigt:

Baka:
Baka betyder att man bakar en långpanna med fikabröd 

Bemanning:

Normala öppettider: måndag - torsdag 18:00-20:00.

Vi håller öppet vid samtliga matcher.
Vid ungdomsmatcher öppnar kiosken 30 minuter före matchstart.

Se fullständig instruktion för information om bemanning av kiosken.

Vid seniormatcher öppnar kiosken 60 minuter före matchstart.
Grillen har öppet vid sammandrag och seniormatcher.

Det betyder även att man står i kassan i kiosken under den tid man har blivit tilldelad.

Kassa:
Kassa, betyder att man har ansvar för att kassan och nyckeln hämtas/lämnas till nästa kassaansvariga.
Första personen med kassaansvar hämtar nyckeln på kansliet och sista personen med kassaansvar lämnar kassa samt nyckel på kansliet.

Fredag, lördag och söndag är kiosken endast öppen i samband med match. 
Öppettider kan vara uppdelat på för- och/eller eftermiddag.

Lagets kioskansvarige håller koll på planerade matcher genom att kolla planbokningen, ändringar kan ske med kort varsel. Deadline för schemaläggning av matcher är fredag veckan innan, 
samtliga matcher som bokas in efter det bemannas av arrangerande lag. Preliminärt kioskschema inom lagen skall skickas ut så fort som möjligt.

Vid seniormatcher: 2 långpannor
Träningar och enstaka ungdomsmatcher: 1 långpanna
Flera matcher: 1 långpanna per 2 matcher (2 långpannor = 4 matcher osv.)
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