Instruktioner för ishallstjänst
Varje söndag när skridskoskolan har träning säljer klubben utrustning, skridskoskolemärken
och finns till hands för ev frågor från medlemmarna.
Vad ska du göra?
Covid-19 anpassning
•

Vårdnadshavare/föräldrar eller andra medföljande får ej följa med in i hallen,
skridsko och ombyte skall ske ute i entrén närmst fönsterna. OBS detta gäller ej islek som har föräldrar med på isen och Funki som har medföljande assistenter.

Uppstart
•
•
•
•
•
•
•

•

Tagg och nyckel finns i sliprummet i ett nyckelskåp, fråga tränarna efter pippinyckeln
eller ring vaktmästaren, numret står på dörren, de öppnar dörren.
Spärra av med band mitt i entrén, vi ska hålla oss närmst de stora fönsterna.
Lägg ut de långa grå mattorna till ingången in till B-hallen, finns i sliprummet
Ta ut lådorna med de mindre blå mattorna och ställ så att de kan ta dessa när de
kommer, finns i sliprummet
Ta ut vagn med skridskor, finns i sliprummet
Bord ställs upp vid lilla trappan upp till läktargången
Öppna alla tre plåtskåpen inne i hörnet i B-hallen, i plåtskåpet till vänster finns
tränarvästar och skyltar till skridskoskolan. I det mindre plåtskåpet till höger inne i Bhallen finns all utrustning och märken som ska säljas. Vit pärm som du ska ta med ut.
Ta fram några artiklar till bordet så det är tydligt vad klubben säljer. Glöm ej
handspriten!
När det är Funki Skate, söndag sista passet:
o skruva ihop 3 st skridskostöd
o spärra av för omklädning vid bänkarna vid utgången (mot busshållplats) innan
kl.10. Lapp finns vid hjälmarna. Glöm inte ta bort när slut. (Behövs ej under
Covid-19)
o sköta utlåning och återlämning av skridskor och hjälmar, de brukar ta själv

Försäljning
•
•

I pärmen finns det papper, dagskassa, som man behöver fylla i noga, instruktioner
finns på lappen. Låt pappret sitta kvar i pärmen.
Ta emot skridskor för slipning efter träning, en namnlapp i varje sko. OBS! Blanda ej
slipade och oslipade skridskor. En slipning ingår i terminsavgiften för skridskoskolan,
övriga slipningar 80 kr, swishbetalning, vid inlämning. Vagn tas ut innan passet och
körs in efter.

•

Görs försäljning andra dagar än ishallstjänsten skall dagsrapport skrivas och behandlas
enligt ovan.

Avslut
•
•

Lägg tillbaka allt på sin plats
Glöm inte att hänga tillbaka nycklarna och släck i sliprummet.

