
OV HBG
KÖRSCHEMA FÖRSÄLJNING GA-HALLEN 

Kom 1½ h innan match start. 
Ni behöver vara 4 st vuxna. 
Det är inte tillåtet att hantera kontanter om man är under 15 år. Detta är en ny regel fr.o.m. 
säsong 2015/16. Blir det en kontroll kan vi få dryga böter och stänga ner verksamheten.
Kunderna kan betala kontant eller Swish (se särskilt papper). 
Fördela elektrisk utrustning på olika uttag då det annars är risk att propparna går.

Före försäljning:

 Kioskinventarier enligt ”inventeringslista GA-hallen” körs till GA-hallen av OVs 
personal och är på plats minst 1,5h före matchstart.

 Öppna ett paket korv resp bröd i taget. Allt öppnad kastas efter matchen. 
 Växelkassa kommer OVs kanslipersonal med. 
 Koka kaffe direkt.
 Sätt på vatten till korven direkt. Vattnet ska hålla 70 grader. Använd värmeplattorna; 

en att koka på och en att hålla de kokta varma.
 En bricka med kaffe, kaka, mjölk, socker och vatten (8 personer) göras till tekniska 

mötet 1h innan matchstart.
 Ev. ska en bricka till journalisterna göras i ordning till pausen med kaffe, kaka, socker 

och mjölk (4 personer).

Efter försäljning:

 När ni plockar undan efter försäljningen var noga med att lägga varorna i god ordning 
så att de går att bära ut till OV bilen. Hjälp till om så behövs att bära ut.

 Diska och städa upp. Kiosken ska torkas. Lämna allt i samma skick som ni vill finna 
det.

 Grovstäda läktaren, plocka bort allt skräp. Bra uppgift för spelarna i ert lag. 
Sopsäckarna från försäljning och städning kastas på avsedd plats.

 Spara tomburkar för pant till den egna lagkassan.
 Om det finns korv/ korvbröd kvar meddela OV ansvarig (gäller oöppnade 

förpackningar).
 Lämna pengarna till samma person som kom med pengarna från kansliet.

Uppmana alla att baka till försäljningen ca 100 bullar eller dylikt

Telefonnummer till oss:
Anna Holmqvist   0732 610 441
Annika Jenemark   0731 820 888
Katarina Lückander   0705 749 432

2017-09-24


