Til skistuevertene sesongen 2018-19
Denne sesongen har vi flere nye på vertskapslista, og skistuekomiteen setter veldig pris på at dere er
positive til å ta en trivelig dugnadsjobb som er til glede for mange! Det er også mange på lista som har
vært med i flere år, og vi vil nok en gang takke for at dere velvillig stiller opp år etter år
Håper datoene dere har fått tildelt passer, og at dere får til å bytte innbyrdes dersom det ikke gjør det. Dere
kan evt skaffe stedfortredere selv, eller ta kontakt med Guri Storhaug som har en del på reserveliste. Gi
uansett beskjed om bytte til Guri.
Vi håper stadig på å få til mer aktivitet på Skistua for å få enda flere til å komme dit. Ett tiltak kan være at det
skjer noe der i tillegg til kafeen på søndagene, eksempelvis natursti, flaskehopprenn, kaste på blink e.l.
Dersom dere får til noe av dette er det flott Vi har en pose med buffer fra Sparebank1 liggende som kan
brukes som premier, og flere premier kan skaffes fra sponsorene til TIF.

Kuldegrensa for å holde Skistua åpen er 15 kuldegrader. Det er temperaturmåleren på Svarttjønna som
gjelder, og denne finner dere på www.tynsetturlag.org. Gi beskjed før kl. 11 til Guri hvis dere ikke holder
Skistua åpen pga kulde, slik at informasjon om dette kan legges ut.
Forhåpentligvis kan Skistua holdes åpen de aller fleste søndagene, og da er det fint om dere legger ut bilde
og tekst på Facebooksida på morgenen for å minne folk på at det er åpent, og friste flest mulig til å ta en
tur
Informasjon om åpningsdager ligger på Skistua sin side på tynsetidrett.no og Turlaget.

Før åpningsdag:
Vannkanner, nøkler og pengeskrin hentes på kontoret til TIF i Tynsethallen. Dette må hentes innen kl. 15
torsdag før søndagsåpent, evt gjøre avtale med daglig leder Gro Røsten Oldertrøen (91870493) om henting
av utstyr.
Åpningstida for Skistua er kl. 12-15. Det er lurt å være der en times tid før for å fyre opp og gjøre det klart til
åpning.
Vi ber om at dere tar med vaffelrøre og noe bakst (kake, kringle, boller, muffins etc) for salg. Dersom dere
bruker vaffeloppskrifta under pleier det å være rikelig.
VAFFELRØRE (ca 7-8 liter)
500 g margarin
4 egg
4 l H-melk
1 l skummet kulturmelk
4 ts vaniljesukker
4 ts bakepulver
4 ts kardemomme
Ca 2,5 kg hvetemel

Dette skal gjøres når dere kommer til Skistua:

 Ta aske ut av ovnene og peisen før dere fyrer opp. Askebøtta står under sittebenken på kjøkkenet.
 Alle tre ovnene på Skistua er nå skiftet ut. Det er enkelt å fyre opp i ovnene på kjøkkenet og i
restauranten, men vi har hatt problemer med ovnen i salen, så unngå å fyre der. (Det er sjelden det er
så mye folk at det er behov for å bruke salen. Propanovnen kan evt flyttes dit hvis salen skal brukes).
 Det er lurt å sette på en stor kjele med vann med en gang.
 Slå på aggregatet i uthuset bak doene. (Bensin står i en av bodene, dersom det er behov for påfyll.)
Instruks for bruk av aggregatene henger på veggen i aggregatrommet. Hvis problemer: Ring Bjørn
Moen.
 Slå på solcellebryteren på veggen på kjøkkenet.
 Gassovnen i stua brukes ved behov. Den hjelper til med å få det raskt varmt, men kan antagelig slåes
av etter hvert. Ekstra gassbeholder står i boden.
 Heis opp vimpelen.
 Rydd på utedoen – pass på at det er dopapir og våtservietter der.
 Kok kaffe (kjele eller trakter), kok opp vann til saft og kakao, stek vafler. OBS: Trakter og ett vaffeljern
kan brukes samtidig, men ikke to jern og trakter.
 Syltetøy, rømme, sjokolade og saft i plastkasse i kjelleren.
 Ekstra vaffelrøre (dersom dere går tom) finnes også i kjelleren. Blandes med vann og flytende
margarin.

Før dere forlater Skistua:















Vask bord, benker og disk.
Kost gulvet, vask dersom nødvendig (eks. saftsøl).
Fyll opp vedkassene.
Dersom det er igjen vann: Sett kannene i kjelleren, og skriv på oppgjørsskjemaet hvor mye.
Slukk stearinlys.
Slå av solcellepanel.
Slå av propan.
Ta ned vimpelen og heng den til tørk over stanga i salen.
Skriv på oppgjørsskjemaet om noe må handles til neste gang.
Sett opp døra mellom rommene.
Stans aggregat.
Sjekk uthus og lås.
Husk at ene doen skal stå ulåst.
Dagens omsetning telles opp og skrives inn i oppgjørsskjemaet som ligger i pengeskrinet. Pengene
(minus 700 kr i veksel) settes inn på konto angitt i oppgjørsskjemaet. Innskuddskvitteringen festes til
oppgjørsskjemaet. Vannkanner, nøkler, pengeskrin og oppgjørsskjema leveres tilbake på TIF-kontoret i
Tynsethallen.

Dersom dere har noen spørsmål, kontakt en av oss i Skistuekomiteen.

Da ønsker vi lykke til med jobben! Vi håper vi på mange fine Skistuesøndager i vinter, og
sier nok en gang:
TUSEN TAKK FOR INSATSEN
Hilsen Skistuekomiteen
Bjørn Moen

tlf 90115810

Silje Kvalvik Eidsvåg

tlf 48113804

Kjell Bjarne Mikkelsen

tlf 9076893

Guri Storhaug

tlf 90539844

