Vaktliste Skistua vinter 2018/2019
En ny Skistua-sesong nærmer seg!
Driften av Skistua gir klubben viktig inntekt.
Vi er avhengig av dere alle for å ha åpen kafé de
fleste helgene i vinterhalvåret. Vi håper på snø
til jul, slik at første åpningsdag blir 3.juledag.
Hvis vakten deres blir avlyst p.g.a. snømangel må dere påregne annen vakt.
Søndag 3.februar er det Skistuadagen. Denne dagen er det ekstra mange som har vakt.
Nedenfor finner dere vaktlista for romjula 2018 og vinteren 2019.
Noen har kommet med ønsker som vi har forsøkt å innfri. Dersom helga ikke passer, er
dere selv ansvarlig for å skaffe stedfortreder. Alle bytter skal meldes til Hanna
Bratvold Solberg, Øverbyveien 32, tlf.61174337 eller mob. 98479004.
Hun har kassa med kontanter og må vite hvem som skal ha den!
Den som står først på hver vakt henter kassa hos Hanna Bratvold Solberg. Husk å
avtale tidspunkt for tilbakelevering av kassa.
Åpningstiden er fra 12.00 - 16.00. Møt opp i 11-tida og klargjør til åpning.
Det er viktig at åpningstidene overholdes selv på dager med dårlig vær og lite besøk.
Samtidig må vi være fleksible og holde åpent litt lenger på fine dager med mye besøk.
Ta med en kake/bakst (ca 30 stk) og 5 liter vaffelrøre per familie lørdag.
Dersom salget er stort, må dere lage ekstra vaffelrøre/kake til søndag. Sjekk eventuelt
om det er noe røre i fryseren. Blir det vaffelrøre igjen etter helga, frys den ned slik at vi
har reserve til hektiske dager.
Vi har utarbeidet en «huskeliste» dere finner nedenfor. Denne ligger også i permen
som følger med kassa. Det er flere nye medlemmer i klubben som ikke har hatt
kafévakt tidligere, og vi håper lista kan være til hjelp. De av dere som har drevet kaféen
i årevis føler sannsynligvis ikke bruk for denne, men vi ønsker at dere ser gjennom
punktene likevel. Noen prosedyrer kan være endret.
Hvis dere lurer på noe, kontakt Marianne Østerhus i Skistuakomiteen, mob.900 56 568.

Hilsen Skistuakomiteen v/ Marianne Østerhus, Gjermund Espeseth og Solfrid Høie.

VAKTLISTE SKISTUA 2018 – 2019
DATO

VERTSFAMILIER

27.12.2018
28. 12.2018

Fam. Solerød
Tommy Gullord
Ann Magritt Sande
Fam. Molstad/Malmgren
Arne Strandli
Ingvild Strandli
Åshild og Audun Strandli
Fam. Espeseth (1)
Fam. Høie (2)
Fam. Villa Kristiansen (2)
Fam. Ligarden (1)
Fam. Visted-Hansen (2)
Fam. Fossheim (1)
Fam Torseth (2)
Fam. Norman-Haavi (1)
Fam. Lien (2)
Margrethe Jøranlid

29. 12.2018
30. 12.2018
01.01.2019
5-6.januar 2019
12-13.januar 2019
19-20. Januar 2019
26-27. Januar 2019
02-03. februar 2019

Fam. Skistad (1)
Skistuadagen søndag Fam. Haave (1)
3.februar
Fam. Rime (1)
09-10. februar 2019
Fam. Terje, Kjersti og Erik Gullord (3)
16-17. februar 2019
Barbro Falck-Ytter
Arnfinn Pedersen
Fam. Hasli (1)
23-24 februar 2019
Synne Solberg
Fam. Sveum (1)
Familien Bergset/Skoglund (1)
02-03. mars 2019
Martin Øhman
Fam. Ødegård (1)
Erik Slettum
09-10. mars 2019
Fam. Aaslund (2)
Fam. Nygård (1)
16-17. mars 2019
Fam. Kravdal (2)
Fam. Kloppbakken (1)
23-24. mars 2019
Fam. Are Strandli (2)
Fam. Eide (1)
30-31. mars 2019
Fam Østerhus (2)
06-07. april 2019
Fam Bakke (2)

HUSKELISTE KAFÉDRIFT SKISTUA I SKISESONGEN

FØR VAKTHELG

• Eventuelle bytter av helg må gjøres av den enkelte og skal meldes til
Hanna Bratvold Solberg, Øverbyvegen 32, tlf. 61174337 eller 984 79 004.
Det er hun som har kassa med kontanter og hun må vite hvem som skal ha
den.
• Den som står først på hver vakt henter kassa hos Hanna Bratvold Solberg.
Avtal tidspunkt for tilbakelevering.
• Ta med en kake/bakst (ca 30 stykker) og 5 liter vaffelrøre per familie
lørdag. Dersom salget er stort, må dere lage ekstra vaffelrøre til søndag.
Sjekk eventuelt om det er frossen vaffelrøre i fryseren.
• Møt opp i 11-tida (Åpningstid er fra 12-16). Viktig at åpningstidene
overholdes uansett vær, og at vi er fleksible og holder åpent litt lenger på
dager med mye besøk.

VED ANKOMST

• Ved behov: måk snø foran inngangspartiet.

• Tøm parkeringskassa lørdag morgen (det kan ha kommet en del penger i
•
•
•
•
•
•

løpet av uka). Tell pengene og noter beløpet. Påse at det er nok billetter,
flere billetter ligger under serverings-disken.
Skru opp varmepumpe til 20 . Fjernkontroll på veggen.
Fyr gjerne opp i peisen. Mer ved i garasjen. Dersom det er mye aske,
vennligst fjern den først.
Skru på vanntilførsel til kaffetrakterne ved serveringsdisken. Stoppekran er
under benken. Her er automatisk vanntilførsel.
Skru på oppvaskmaskin. Sjekk at vanntilførsel er på.
Husk å kildesortere søppel.
Klargjør til åpning.

FØR AVREISE

• Hvis overskudd av vaffelrøre, frys den ned og skriv dato! Det står bokser
på lageret.
• Kjøkkenbenk og overflater rengjøres. Bord i storsalen vaskes.
• Vask kjøkkengulv.
• Tøm søppel og sett i nye avfallsposer. Avfallsdunker står utenfor.
• Følg sjekkliste for elektriske apparater og kryss av. Skjema ligger i blå perm
som følger med kassa.
• Sjekk varmekilder:
o Varmepumper i storsalen skrus ned til 16℃.
o Følgende panelovner skal stå på ved avreise: kjøkken 15 , toaletter
i kjelleren 15 og lillesalen 15 .
• Skru av vanntilførsel til kaffetrakterne.
• Skru av vanntilførsel til oppvaskmaskin.
• Fei/ vask gulv i storsalen ved behov på lørdager, og vask gulv før avreise på
søndag. Bruk Allrent rengjøringsmiddel. Husk rengjøring av toaletter i
kjelleren og påfyll av papir. Papirlager i skap i gangen innenfor kjøkkenet.
• Tøm parkeringskassa. Dette med tanke på tyveri. Noter beløpet på skjema
i blå perm.
• Oppgjør og telling av kasse. Se instruks i blå perm. Før gjerne egne oppgjør
per dag. Husk alltid 2000kr i veksel i kassa.
• Kjøkkenhåndklær og kluter tas med hjem og vaskes, leveres til neste på
lista. Eventuelt ta med egne hvis det er enklere.
• VIKTIG! Varemangel må fortløpende meldes til Linda Aaslund, 472 90 665.
• Slukk alt lyset, også i kjelleren. Utelys skal stå på.
• Lås BEGGE ytterdørene.
• Bag med pengekasse, blå perm, ipad m.m. tilbakeleveres Hanna B. Solberg
til avtalt tidspunkt.
Ved tekniske problemer, kontakt Per Kristian Borgli i Skistuas venner,
mob. 930 03 431
Ved andre spørsmål, kontakt Marianne Østerhus i Skistuakomiteen,
mob. 900 56 568.

TAKK FOR INNSATSEN OG GOD VAKT! 😊

Utarbeidet av Skistua-komiteen 2018-19 v/ Marianne Østerhus, Gjermund Espeseth og Solfrid D. Høie
Gjøvik 30.10.2018.

Forslag til oppskrift på vaffelrøre, 5 liter:
4 egg
2 kopper sukker
9 dl vann
½ l kefir
1 l H-melk
1,5 kg hvetemel
4 dl olje eller smeltet margarin
3 ts bakepulver
2 ts salt
3 ts vaniljesukker

