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Rutiner for dugnadsvakt- kafe og heis 

 

Viktig informasjon før oppstart av vakten: 
 
Husk at man må følge med på radiosambandet under hele vakten. Sjekk 
radiokontakt med heisvakt før heisen startes.  
Dersom heisen stopper i løpet av vakten må man sjekke om kontakten ved 
heisens topp er dratt ut eller om noen har rørt nødstoppen. Dersom det ikke er 
hindringer for heisen setter man støpselet på plass og kontakter deretter 
heisen med beskjed om at heisen kan starte.  Dersom det er ulykke i bakken 
er det også svært viktig at vaktene svarer på anrop på radioen.  
Ved spørsmål kontakt Mari Færevaag på mob: 975 91 851 

 

 Finn nøkkel i nøkkelsafe, kode xx, lås opp toalett og kafé. Nøkkelsafe 
henger inni elskap på yttervegg ved dør til toaletthus. Kode til 
innbruddsalarm i kafe (og garasje) er xxxx. Lysbryter er i gangen, rett 
innenfor døra til kjøkkenet samt ved vinduet ved kioskhylla. 

 Lag kaffe og kok tevann. Kaffefilter og kaffe finnes i skap over vask. 
Bruk vannmugge til å fylle vann på trakteren (ikke kaffekolbe).  

 Sett på vaffeljern 

 Vaffelrøre står i kjøleskapet eller må lages. Vaffelmix og olje finnes 
enten på lageret eller på benken. Lag alltid en porsjon vaffelrøre på 
slutten av dagen slik at kafevakt dagen etterpå har røre når senteret 
åpner. Oppskrift på røre står på skapdøren over benken. Stek vafler. Ta 
kundene etter hvert som de kommer. Kundene er viktigere enn 
vaffelstekingen. 
 
Bruk av KASSA/ BANKTERMINAL: 
Se egen instruks/ manual lenger bak. 
 
NB får du opp spørsmål på kassaapparatet om å ta tidligere 
dagsoppgjør. Trykk da ok. 
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     Salg av DAGSKORT:  

Kortene ligger på benken ved kassa, datoklistrelapper er i konvolutt. 
Datomerket settes på kortet. Dagskort slås inn på kassa (dagskort 190,-/ 
kveldkort 140,-). Hoppkort slås inn på egen kode på kassa. Husk å slå 
inn heiskortpant dersom kunden ikke har med eget kort.  Når kunden 
retunerer kortet slås pantheiskort i retur og kunden få 10 kr i retur for 
kortet. 
 
Det kan alternativt benyttes lapper fra A4-ark dersom det er tomt for 
kort. Husk da å signer lappen. 
 
MEDLEMSSKAP:  
Medlemskap i VSF registreres på nett. Se egen bruksanvisning/ link til 
Rubic på nettsiden vangski.no. Medlemsskap registreres også direkte 
via sesongkortkjøp.  
 
Salg av ÅRSKORT:  
Nytt i år: 
Sesongmedlemsskap selges kun via nett i sesongen 2019-20.  
http://www.vangski.no/alpint/priser-og-apningstider/ 

 
Kunden må velge ønsket produkt og fylle ut etterspurt informasjon. 
Priser familie med medlemskap 2500,-/ enkelt 1350. 
 

     OPPGJØR av kassa: 
Oppgjør føres i eget skjema. 
Tell opp alle penger i kassen. Dette føres inn på kassaapparatet (se 
instruks lenger bak). Noter også beløpet på kvitteringsblokk. 
Behold nøyaktig 1000 kr i kassen. Overskytende beløp-inkludert mynt 
legges i gjennomsiktig brødpose. Gjenpart av kvittering legges også i 
pose. Denne knytes igjen og legges i safe.  
  
NB vi legger ikke lenger penger i bankpose.  
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         AVSLUTNING av vakt 

Rydd søppel og tørk av bordene. Sett stolene i orden. Hvis 
søppelsekker er fulle byttes disse. Fulle sekker hives i kontainer bak 
klubbhus. 
 
Vakter med mandag/onsdag/ lørdag:  

 Vasker benker og bord i kafe etter hver vakt 
 Støvsuger onsdag 
 Vasker gulv på kjøkkenet hver vakt 
 Vasker toaletter lørdag 

 
Onsdag: se over varelager. Fyll ut skjema bakerst i permen og send på 
sms til 95218241 (Katarina Nordtun Ruud) 
 
Vakter med tirsdag/torsdag/ søndag:  

 Vasker benker og bord i kafe etter hver vakt 
 Støvsuger torsdag 
 Vasker gulv på kjøkkenet hver vakt 
 Vasker toaletter søndag 

 
Kaffetrakter renses siste mandag i måneden. Kvitter for renset 
kaffetrakter på innsiden av skapdør over vasken. 
 
Gjør klar kaffitrakter til morgendagens vakt. Lag vaffelrøre dersom det 
ikke er nok røre igjen. Merk røre med dato. 
Vask benker og vask opp utstyr som har vært brukt. Legg vaffelutstyr 
ved vaffeljern slik at neste vakt finner dette lett. Vask kjøkkengulv/ 
støvsug 1 gang pr ukevakt eller ved behov. 
Det benyttes engangskluter. Husk hygiene og bytt disse ved behov i 
løpet av vakten.  
Sjekk at kaffitrakter er slått av, vaffeljernkontakt er trukket ut og at evt 
pølsekoker er tømt og kontakt er slått av. 
Slå av lys og sett på alarm (samme kode som ved å slå av). Begge 
dører skal låses. Slå av lys på toaletter og lås kafehus, toaletthus og 
garasje. Treningsgruppene skal låse klubbhuset selv. 
 
Rutiner for heisvakt henger ved vinduet sammen med heisnøkkel. 



 
 

HAMAR ALPINSENTER, LIERBERGET 
 

                                                   Hold deg oppdatert på www.vangski.no 

 

Manual for KASSA-APPARAT: 

Åpningsvindu på kassa ved oppstart: Dette vinduet kommer opp når du åpner 
kassa. 

 

Dobbeltklikk på PC- symbol: Kassaprogrammet starter. 
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Registrer personalkortet: Dette må registreres for å kunne bruke kassa. 

Du får et spørsmål om å godta veksel. Kontroller at det er 1000 i veksel. Godkjenn 
veksel. 
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Åpningsside på kassa: Hovedkategoriene kommer opp som egne faner. 
Underkategorier kommer frem når du trykker på knappen. 

 

NB. Får du spørsmål om å ta tidligere dagers dagsoppgjør? Trykk ok. 

 

Avslutning av kassa:  

Trykk på fanen «funksjoner» nederst på siden. 
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Trykk på 1- Avstem terminal. Ta vare på lappen som printes ut. 
Trykk på «telle kassa». Tell opp, noter antall sedler/ mynter. Noter 
totalbeløpet. Trykk lagre. 

  
Trykk på 2- Dagsoppgjør. Ta vare på lappen som skrives ut. 
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I permen i kafeen finner du oppgjørsskjema  
Du noterer dato/signatur og teiper inn: 

1. Avstemmingslapp 
2. Dagsrapport 
3. Gjenpart av kvittering til pengepose. 

 
 


