
Cafeteriemanual 

Sådan gør du cafeteriet klar på din vagt 

1. Lys 

Kontakterne findes på væggen under chips poserne samt i gangen til 

venstre for døren ind til selve cafeteriet. Husk at slukke igen når der 

lukkes ned. 

 

2. Rullepersienner 

Er persiennerne ved disken lukket ved ankomst, åbnes disse ved at 

dreje på nøglen til højre for det hvide køleskab inde i selve køkkenet. 

 



 

3. Overflader 

Tør gerne disken og bordpladen af i køkkenet. 

 

4. Kaffemaskine 

Til 10 kopper: Fyld vand i beholderen. Find kaffen i skabet ovenover i 

den røde eller gennemsigtige beholder. Til kaffen bruges 4 strøgne 

skefulde med den hvide ske. Den hvide ske ligger i den gennemsigtige 

dåse markeret VIF fodbold. Stil gerne kaffe + kopper frem på disken til 

fri afbenyttelse. 

2 kander er tilstrækkeligt. Lav mere ved behov. 

 

5. Pølser + brød 

Start med at tænde ovnen på 170 grader. Heri varmes brød. Tænd 

dernæst pølsevarmeren på 3 (begge termostater). Læg pølser på 

stanniol på pølsevarmeren. Alt ekstra tilbehør (f.eks. lommer til fransk 

hotdogs, pølsebakker, servietter, ketchup) findes i enten køleskabet 

eller skabet ovenover mikroovnen.  

*NB. Mangler der tilbehør til pølser, findes dette på lageret ude på 

gangen lige før trappen ned til spilleromklædning). 

 

6. Byttepenge 

Ved større arrangementer ligger der 500kr i byttepenge i skuffen med 

labelet ”Byttepenge”, men som hovedregel har vi et pengeløst 

cafeteria. Der er i stedet mulighed for at betale via MobilePay på: 2186 

0183. 

Såfremt der er byttepenge skal disse inkl. Indtjening lægges ind på 

kontoret i modsatte ende af cafeteriet. Nøglen til kontoret hænger bag 

døren lige når man kommer ind. Pengene lægges i dueslaget (vilkårlig 

hylde). 

 

7. Cafeterieskilt 

Skiltet finder du i køkkenet. Stil det gerne udenfor så det er synligt 

både for folk der kommer fra P-pladsen og fra banerne. 

 

8. Opvaskemaskine 

Tøm evt. maskinen for rent service, hvis opvaskemaskinen er fyldt før 

beskidt service fyldes i. 

Opvasketabs findes i skabet under håndvasken. Brug 1 pr. opvask. 

Når drejeknappen står helt lodret, skal den drejes én gang til højre. 

Dernæst tryk på start på den grønne knap. 



Når maskinen er færdig kan åbne lågen ved at trykke på knappen med 

nøglen. 

Uanset om maskinen er helt fyldt når cafeteriet forlades, skal den altid 

sæts i gang så de næste ikke møder ind til beskidt service. 

 

9. Sodavand + øl 

Såfremt der mangler, kan disse finde i baglokalet i forbindelse med 

køkkenet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tjekliste ved lukning af cafeteria 

 

 Tøm termokander og resterende kaffe i kaffemaskinen 
 Sæt brugt service i opvaskeren og tænd. Se brugsanvisning i manualen 
 Smid alle rester ud 
 Tøm skraldespande ud i den store container udenfor indgangen til 

klubhuset 
 Læg byttepenge ned på kontoret 
 Let rengøring af køkken og bordet i cafeteriet: tør gerne samtlige 

bordplader af med sæbevand 
 Oprydning: har cafeteriet var brugt i løbet af vagten skal der samles 

affald sammen og stolene sættes rigtigt på plads 
 Tag cafeterieskiltet tilbage i køkkenet 
 Sluk lysene i køkken og cafeteria 
 Fyld gerne køleskabet op med sodavand og øl, hvis der mangler mange 
 Luk rullepersiennerne ned 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kære frivillig 

 

Vi takker dig mange gange for din hjælp i cafeteriet! 

Når du møder ind (30 minutter før kampstart) vil træneren have låst op ind 

til cafeteriet og køkken. Træneren låser af når alle spillere har forladt 

klubhuset. Frivillighedskoordinatoren vil senest 3 dage inden din vagt have 

angivet mødetidspunktet. For at vi kan lykkes med at holde cafeteriet åbnet 

ofte, har VIF/SVIF følgende ønsker og forventninger til den frivillige.  

VI FORVENTER: 

 Du møder 30 min før kampstart 

 Du har givet vores frivillighedskoordinator de fornødne 

informationer til at kunne notere dit barns navn ifm. Differentieret 

kontingent 

DINE OPGAVER: 

 Salg af slik, chokoladebarer, chips, øl og sodavand 

 Lav popcorn i mikroovn 

 Salg af pølser og brød ved større begivenheder 

 Salg og udskænkning af fadøl ved større begivenheder 

 Lave slikposer, såfremt vi har ”Bland-selv” tilgængeligt 

 Simpel rengøring og oprydning 

 Opfyldning af flere varer om nødvendigt 

DU KAN FORVENTE: 

 Et cafeteria der er klar til brug 

 Ved salg af pølser ligger disse klar i køleskabet 

 Et velassorteret udvalg af slik, chokoladebarer, chips og sodavand 

 Hjælp til: hvor ligger hvad? 

 Overskuelig prisliste og prismærker på slik 

 

Såfremt der opstår problemer eller udfordringer på din vagt i cafeteriet, 

modtager vi meget gerne RIS & ROS eller forslag til forbedringer. Skriv gerne 

til Maria Thomsen på mariathomsen@mail.com eller SMS 4035 9973 så alle 

kan få en god oplevelse! 

mailto:mariathomsen@mail.com

