INSTRUKTIONER TILL VISBORGS OK: S STUGVÄRDAR SAMT
SOPPAKOKARE.

OBS. DET SKA STÄDAS OCH HÅLLAS SNYGGT AV
STUGVÄRDARNA ÄVEN DEN HÄR ÅRSTIDEN, SE MER INFO PÅ
SID 2 OCH SISTA SIDAN.
Januari, februari, mars gäller följande.
Den som har spårjour informerar stugvärdsansvarig att/om spåren är ok (åtminstone
ca 500 m upp på elljusspåret och tillbaks) och att uthyrning och öppethållande av
stugan är lämpligt. Spårjourlista finns i stugvärdspärm i köket och på hemsidan.
https://idrottonline.se/VisborgsOrienteringsklubb/foreningen/Stugvardslista.

Om det inte finns spår är stugan stängd.
Spårjouren tillser att information om öppethållande finns på hemsidan
https://idrottonline.se/VisborgsOrienteringsklubb/foreningen/infoomoppethallandevok-stugan

Om stugan och skiduthyrning ska vara öppet, är öppettider lördag och söndag 10
-16. Avvikande tider läggs ut på Hemsidan och Face Book. Vid träningar/tävlingar vid
andra tider, är det tävlingsledare/tränares ansvar att ordna bemanning i stugan.
Under vintern behöver vi din hjälp med skiduthyrning och service både till
medlemmar och allmänheten. Passar inte tiden, försök i första hand att byta med
någon annan, i andra hand kontakta din gruppansvarige. De personer vars namn är
understrukna är ansvariga för att det finns erforderligt med personal och att dessa
blir informerade i god tid och att de skall jobba. De är också ansvariga för kassaskrin
med växelkassa. Bemanning se stugvärdsistan som finns på hemsidan och i
stugvärdspärmen i VOK-stugan. Vid barmark, se längre ner i dokumentet. Hur ni
arbetar kommer ni själva överens om. Är det en fin vinterdag behövs 2-3 personer i
serveringen och 2-4 personer i skiduthyrningen, i varje fall när det är som mest att
göra. Personalen bör vara på plats och förbereda kl. 9.30

Servering
1. Häng ut skylt ”SERVERING” över dörren. Skylten står i skafferiet.
2. Gör upp eld på grillplatsen
3. Prislista finns uppsatt på skåpluckan bredvid disken.
4. Ta betalt med SWISH (123 480 3730) eller kontanter. Kortläsaren

användes där den bäst behövs. Instruktion vid dagens slut finns i pärm.
Blanda inte ihop pengarna med skiduthyrnings.
5. Koka kaffe, korv, och ta fram varor från skafferiet och kylskåpet.
6. Svara i telefon med ”VOK-stugan och ditt namn.

7. När någon av basvarorna tar slut, anteckna på tavlan bredvid skafferiet.

Anläggningskommittén handlar.
8. Färskvaror handlas av respektive stugvärd. Kontrollera med föregående.
9. Håll rent och torka av bord kontinuerligt.

Skiduthyrning
1. Prislistan sitter på väggen i skidboden
2. Lista för skiduthyrning finns i lådan i skrivbordet. Fyll i namn etc. enligt

blanketten
3. Ta betalt vid utlämnande av utrustning med SWISH (123 480 3730 ) eller

kontanter. Kortläsaren används där den bäst behövs. Instruktion vid
dagens slut finns i pärm. Bland inte ihop pengarna med Serveringens.
4. Vid behov hjälp till att valla skidor.
5. Lämplig sked –och stavlängd framgår av affisch i skidboden. På vissa av

skidorna står passande kroppsvikt antingen med svart tusch eller på en
liten lapp ( siffrorna sista raden till vänster)

Toaletter
Städa toaletterna och fyll på med toalettpapper. Städskåp finns i duschutrymmet
mellan dam-och herrsidan.

Kassaskrin/växelkassa
Det finns 2 växelkassor på vardera 500 kr. En för servering och en för skiduthyrning.

Inbetalning av pengar
Räkna kassorna varje dag. Håll isär servering och skiduthyrning.
Instruktion vid dagens slut finns i pärm. Mer info ring 072-5712199, Brita A

Nycklar
Nyckelgömma finns på verandan, koden får du av förra veckans stugvärdar.
Övriga nycklar hänger i nyckelskåpet på expeditionen.

Skidspåren
Spåren sköts av en spårjour. Lista finns i stugvärdspärmen. Snöröjning särskild
överenskommelse. Mer info ring Bosse Magnusson 070-3893211.

Skidmärken
Snöstjärnan och andra skidmärken säljs i serveringen. Märkena finns i särskild låda.
Skriv på en lapp hur mycket ni sålt för och lägg i kassaskrinet.

Om något går sönder m m

Kontakta Torbjörn Spång, tfn 072-5461855.

Räddningssläde att använda vid olycksfall eller sjukdom finns i
skoterboden.
Vid barmark och otjänligt skidföre
Det finns på lördagar en Långdistans-OL enligt särskild information på Hemsidan.
Det är Träningskommittén som ansvarar för den.
Vid frågor kontakta Anna Samelius tfn 073-8004527.

April, maj, augusti, september.
Vårens och höstens kursverksamhet.
Träningsbanor anordnar Träningskommittén med.
Soppkokare utses av Annika Österdahl, som anslår listan i stugan på anslagstavlan,
samt kontaktar ansvariga via tfn eller mail. Tfn 070-8187682.

PM för soppkokare
Varje tisdag när kursverksamhet pågår så kokas soppa av utsedda personer, se
ovan.
Utsedda personer ansvarar för att det finns soppa, smörgås med pålägg samt kaffe
och en liten kaka.
Det går bra att laga soppan hemma eller i VOK-stugan. Det går också bra med
pulversoppa.
Vi har vegetarianer, glutenallergiker och laktosintolleranta i klubben, så ta hänsyn till
det i minst en av sopporna.
Ca 40 personer äter soppa normalt, är det ändringar får ni information om det. Räkna
2 portioner per person.
Brödet sponsrar Jocke Ahrling med och antingen hämtar vi det i frysen eller kommer
han med färskt bröd. 7-8 limpor går det åt en normalkväll. ( Jockes tel. 0708-278166)
Övriga tillbehör köper soppansvariga, information om vad som ska köpas får ni från
den som har soppan veckan innan.

Pris för soppan 30 kronor för vuxen och 15 kronor för barn.
Nyckeln finns i en nyckelgömma på altanen, koden för den får ni av tidigare
soppkokare.
Vi diskar det mesta i diskmaskinen, ställ den på glasikonen så går det fort. Torka av
borden i lokalen och plocka undan i köket.
Medlemmarna kan swisha pengar direkt in på klubbens konto, de visar bara upp
kvittot i mobilen.

Låt pengar och kvitton ligga kvar i kassaskrinet. Kvitton på inköp ska lämnas.
Anteckna på kvittot om ni tagit kontanter för utläggen. Annars ange kontonummer för
insättning av beloppet. Hämtas av kassören varje onsdag.
Töm även kortläsaren enligt instruktion.
Vid hemfärd lås och lägg nyckeln i asken stäng och snurra på kodsiffran känn efter
att det är låst.
Ring eller maila nästa soppkokare och ge information .

Ha en trevlig soppkväll

Stugvärdarnas uppgifter under ”sina” veckor.
Tömma papperskorgar och torka golven i duschutrymmena. Görs efter varje
träningskväll.
Tisdagkvällar eller onsdagar och lördagar.
Dammsuga storstugan och torka av golvet i köket, tömma eventuella sopor.
Skriv upp om du ser att något fattas, eller meddela Torbjörn Spång tfn 072-5461855.

