Veiledning for serveringsvaktene på Ringdalshytta
Vi planlegger normalt å åpne for sesongen første søndag i september, og holder
oppe så lenge vær- og føreforholdene tillater det utover vinteren.
I barmarkssesongen holder vi oppe fra kl. 11.30 – 15.00 på søndager.
Når skisesongen er i gang, vanligvis etter nyttår, holder vi oppe både lørdager og
søndager kl. 11.00 – 15.30.
For de som ikke har vært med før, og til repetisjon for "veteranene", følger et kort
resymé av hva som skal gjøres av betjeningen på en vanlig dag på Ringdalshytta:
1. Det settes normalt opp to vakter som betjener hytta i høysesongen, slik at en kan
steke vafler og koke vann, mens den andre serverer. Om høsten er det én vakt.
2. Møt fram på hytta i god tid før åpning. På kalde dager trengs det minst en times
fyring før det er behagelig i hytta.
2. Nøkler til hytta, aggregathuset og vegbommen i Gjerdrum, vekslepenger, iPad,
kortleser og oppgjørsskjema leveres til den som skal ha vakt (lørdagsvakten i
skisesongen) på forhånd av Hyttekomiteen.
3. Med mindre noe annet er avtalt, fraktes varer og vann inn av løypegjengen eller
hyttekomiteen. Nøkler, vekslepenger, iPad, kortleser og dagens omsetning
leveres videre til søndagsvakten av lørdagsvakten, og til Hyttekomiteen hvis det
er søndag.
4. Begynn med å fylle tanken på, og starte aggregatet, dersom ikke løypegjengen
allerede har gjort det.
La døren til aggregathuset stå åpen for ekstra ventilasjon når aggregatet går.
5. Oppvarming av hytta gjør du raskest ved å tenne propanovnen samtidig som du
fyrer i vedovnen. Følg bruksanvisningen for propanovnen! Sett også på den
elektriske vifteovnen ved behov. Ved ligger i vedkassa inne (fyll opp kassa før du
drar og lag litt opptenningsved). Det er et vedlager utenfor hytta, under
presenningen langs nordveggen av hytta. Tenn lys på bordene.
Gi beskjed dersom det er færre enn 3 sekker ved igjen!
6. Det skal alltid være ekstra propanbeholdere tilgjengelig.
Gi beskjed hvis du begynner på den siste!
7. Det er gasskomfyr på kjøkkenet. Husk å lukke sikkerhetsventilen på
gassbeholderen før du forlater hytta. Ikke ta løs sikkerhetsventilen fra flaska!
8. Ekstra gassbeholdere står i kjøkkenavdelingen og monteres til komfyr eller
varmeovn med hurtigkopling. Se egen veiledning hvis du er usikker.
9. Kok vann i kjelene etter behov. På dager med mye besøk kan det lønne seg å
blande ferdig solbærtoddy i den store «termo-kaggen». For øvrig blandes
solbærtoddy, kakao, te, kaffe og buljong med varmt vann rett i drikkekruset.
10. Vi forsøker å ha passe stort varelager. For at vi til enhver tid skal ha det vi
trenger, må vi ha hjelp av vaktene til å fylle ut varerubrikkene på
oppgjørsskjemaet.
www.skedsmoskiklubb.no

05.11.2013

11. Vi skal selge varm drikke og saft, vafler, sjokolade og en kakevariant/muffins. Det
er hyggelig dersom vaktene har mulighet til å ta med seg en kake. Varer for salg
settes fram på benken. Husk å rydde alle varene tilbake i skapet etter stengetid.
Ikke noe skal ligge fremme, dette gjelder også pappkrus, servietter o.l. Salg av
andre varer som f.eks pølser og mineralvann skjer bare ved spesielle
arrangementer. Hvis du tar med kake du selv har laget, kan du ta ut kr. 100,- fra
kassa. Dette skal føres opp på oppgjørsskjemaet.
12. Fra høsten 2013 ser vi gjerne at alt salget registreres i kassefunksjonen på
iPaden du har fått med. Med den og den medfølgende kortleseren har vi mulighet
til også å ta betaling med kort. Kontantuttak er begrenset til kr. 200,For at kassefunksjonen skal fungere må ice.net-ruteren over disken være skrudd
på. Omsetning med bankkort har eget oppgjør, og telles ikke av hyttevakten.
13. Prisene står oppslått ved disken. Kasse for vekslepenger ligger i den øverste
skuffen under disken.
14. Den som er hyttevakt kan forsyne seg med vafler eller kald/varm drikke gratis.
Ved kjøp av andre kioskvarer får hyttevakten 50% rabatt. (Ikke kart/klubbeffekter.)
15. Ved organiserte treninger i Skedsmo Skiklubb (i Aktivitetskalenderen) får trener
og treningsgruppedeltagere gratis drikke.
16. Etter stengetid ryddes hytta. Gulvet tørkes av. Sjekk utedoen, det skal alltid være
toalettpapir på do. Søppel legges i plastsekk i plastbeholderen ved døra.
Brennbart søppel kan brennes i ovnen. Sjekk søppelkassene ute, og skift pose
om nødvendig. Søppelsekkene knytes sammen og settes i mellomgangen.
Søppelet blir fjernet av løypegjengen eller hyttekomiteen.
17. Sjekk at alle gassventiler er stengt før du låser hytta! Slukk alle lysene!
Aggregatet stanses og aggregathuset låses. Skru av ice.net-ruteren.
Det er alltid en trivelig opplevelse å tilbringe en dag bak disken på Ringdalshytta.
Hvis det er rolig, ta det som en avslappingsdag. Tips: Ta med en god bok. Radio og
kortspill finnes på hytta. Er det noe dere lurer på, ta gjerne kontakt med oss i
hyttekomiteen på epost ringdalshytta@skedsmoskiklubb.no.
En liten praktisk opplysning til slutt. Mobildekningen er ikke den beste, men den lille
høyden øst for hytta er erfaringsmessig et lurt sted å prøve hvis omverdenen må
kontaktes.

GOD VAKT !

Ringdalshytte-komiteen
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