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ANVISNINGAR
FÖR SERVERING, TIPSPROMENAD OCH BINGO
Eksjö Skidstuga
2014-2015
Öppethållande

Serveringen öppnar på söndagar kl 10:00 och stänger kl 14.00
Tipspromenaden börjar 10:00 och sista ”utsläpp” är kl 12:00

Väskan

Väskan innehåller nycklar 4 st (Skidstugan, bastubyggnaden, hänglåset
till skåpet i stora källarrummet och arkivet där flaggorna hänger),
2 växelkassor á 300:-, presentkort till de som vunnit, stämpelkort,
kuvert, plastfickor.
Innan du lämnar väskan till nästa veckas ansvarig skall du kontrollera
att allt finns med. Väskan lämnas till nästa helgs ansvarig så snart du
kan.

Inköp

Din företrädare meddelar vad som finns. Tänk på att ha glutenfritt
också.

Serveringen

Efter serveringen: Det som är upptaget ur frysen får inte frysas om, var
därför lite sparsam när du tar upp matvaror. Det finns en mikrovågsugn
att tina bröd i. Märk allt du lägger i frysen med datum och vem som
bakat.
Meddela din efterträdare vad som finns i frysen till nästa vecka.
OBS Om något saknas ring Berit 61 13 56 eller Jenny 17469

Bastu,
omklädningsrum

Omklädningsrummen öppnas och låses . Bastun har timer två timmar
som ska startas, se anvisningar i entrén herrarnas omklädningsrum.

Flaggor

Flaggorna finns hängande på stänger i taket i arkivet i källaren. Hissas
på morgonen och tas ner när serveringen stänger.

Frågor och
skiljefråga
Bingo

Rätta när du har tid men tala inte om några svar eller resultat.

Stämpelkort

De aktuella bingonumren finns på facit i pärmen.
1 full vågrätt rad på brickan ger bingo = valfri vinst bland de erbjudna t
ex kaffe, godis eller fika för 30 kr. 2 fulla rader = dubbelt pris
Full bricka = 200 kr från kassan.
.
OBS! Det är lista 2 med utökning av nr 79, 88 och 90 som ska
användas
I väskan finns s k ”stämpelkort” till tipspromenaden, dessa säljer du för
30 kr styck. Det gäller att gå 10 promenader under säsongen för att få
vara med om utlottning av presentkort.
De som köper stämpelkort bjuder vi på en gratis fika bestående av kaffe
och smörgås eller bulle o kaka. Signera kortet vid fika tillfället.
Sista försäljningsdag är 2014-01-19 och dragning sista tipspromenaden
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Bingobrickor 5 kr, tipskuponger vuxna 15 kr och barn 5 kr.
Stämpelkort till tipspromenad 30 kr.
Du har 2 olika sträckningar att välja mellan – Qvensåsrundan eller
Skrotrundan.
Sätt upp vägvisning från Skidstugan och snitsla vid avtagsvägar.
Skylta vid trappan om dagens vägval.
Räkna hur många vuxna som deltagit och multiplicera med 15 kr =
Vinstfördelning
vinstsumman. Ca 40% av vinstsumman ska användas till priser. Hälften
av prissumman går till de som har många rätt och andra hälften lottas ut.
Alla barn som deltar får välja en liten present - inga presentkort till
barnen.
Presentkort köps på Sahlgaards. Den minsta summa för att köpa ett
Presentkort
presentkort är 50:-. Du betalar med de pengar du fått in under
promenaden, tar ett kvitto till redovisningen.
Presentkorten lägger du i kuvert (finns i väskan eller skåpet) med
vinnarens namn, adress och datum påskrivet. Lägg kuvert med
presentkort i väskan för avhämtning nästa söndag.
Kaffe, godispåsar och barnpresenter finns i källaren, meddela annars
Berit 61 13 56 om det fattas.
När du är färdig för dagen räknar du kassan och låter 300 kr ligga kvar
Redovisning
som växelkassa i svarta väskan till nästa vecka.
Resterande pengar noteras på redovisningsblanketten. Även vinst från
tipspromenad och bingo skall redovisas här.
Har du köpt något mot kvitto, skriv upp det på blanketten.
OBS: Lämna pengar och redovisning av tipspromenad, bingo, servering
och närvarolista till Berit Nilsson Tjädervägen 22 tel: 611356.
SmålandsTidningen Fyll i blanketten till Smålands-Tidningen innan du lämnar Skidstugan
och lämna den på Smålands-Tidningen när du åker hem.
och
Om du vill kan du maila in motsvarande uppgifter till SmålandsESOK:s hemsida
Tidningen på adress eksjored@smt.se Samma information som lämnas
till tidningen skickas via e-post till kjersti.fyhr@gmail.com så publicerar
hon resultatet på ESOK.s hemsida. Vid frågor ring Kjersti 0707-403096.
OBS! Det är viktigt att få in svaren i tidningen och på hemsidan.
Förra säsongen var det många som frågade varför vi inte hade resultaten
på vår hemsida efter varje söndag.
Om något i stugan behöver lagas eller om det fattas något ringer du
Felanmälan
Berit 61 13 56 eller 076-1314345.
Efter genomförd tipspromenad och servering skall golven sopas och
Städning
moppas. Rengöringsmedel och städutrusning i städskrubben och i
källaren.
Golvet i storstugan göres rent med den platta mikromoppen. Bord och
bänkar torkas rena.
Diskmaskinen töms för vatten och el-kontakt och vattenkran stängs.

Priser på brickor
etc
Vägval

LYCKA TILL
OCH
TACK FÖR DIN INSATS

