
Kioskverksamhet på Ilanda IP 2023 
 

Hertzögas kiosk drivs av ungdomssektionen med hjälp av ungdomslagen, allt överskott från kiosken går direkt 
tillbaka till ungdomssektionen. Kontaktföräldrar för respektive lag ser till att kiosken alltid är bemannad med 
personal under angivna öppettider. Under A-lagsmatch Dam och Herr skall det vara dubbel bemanning. 
Kiosken skall vara öppen 60 min före A-match. De ser också till att några ur laget bakar mjuka kakor så det 
räcker under veckan. 

 

För 2023 gäller följande, under april månad kommer kiosken att vara vid konstgräsplanen, där vi hade kiosken 
ifjol. Från maj (om inget händer) kommer vi flytta in i ”gamla” kiosken som ligger vid pojkarnas 
omklädningsrum.  

 

För 2023 har vi också en ny kioskansvarig, det är Emelie Lundberg 072 – 731 15 03 som tackat ja till att vara 
med och driva kiosken på Ilanda framöver. Det är till henne ni ska vända er till om innehåll och om ngt 
eventuellt tar slut. Emelie är med som ledare för F15 och P17. 

Vi fortsätter med endast Swish-betalningar i kiosken. 

 

Vardagar  17.00 – 20.00 (eller när match slutar) 

Lördagar  Enligt angivna tider från kansliet 

Söndagar  Enligt angivna tider från kansliet 

Tiderna för lördag och söndag får Ni, kontaktföräldrar, genom att kontakta HBK:s kansli eller att ni kollar i 
föreningens kalender på vår hemsida. Gör en sista kontroll torsdag veckan före er vecka och stäm av med 
Mathias vem som hämtar nycklar och ev ändringar som sker. 

Ilandakiosken 

1 Hämta nycklar 
2 Häng ut glassflaggor och vattna blommorna 
3 Ta ut chokladen ur kylarna 
4 Brygg Kaffe, kaffemjölk köps i början av varje vecka 
5 Ingen pant betalas ut. 
6 Domarna får hämta varsin dricka när de dömer 
7 När kiosken stänger tar man in det man tagit ut. (ej blomvattnet) 
8 Du som stänger kiosken ska . Lämna nycklar till dom som ska stå första passet dagen därpå. 

Se laglistan. 
9 Swishnumret är 123 272 03 40. Se att stjärnorna lyser så det inte är en kopia på någon 

annans betalning. Tryck på skärmen så förstår du. 

Kiosknycklar 

Hämtas på kansliet på måndagar innan första kioskpasset. Kansliet är öppet till 18.00 
 

Om varor tar slut, skriv en lapp och sätt på anslagstavlan i kiosken. 

Uppstår det problem som Ni, kontaktföräldrar, inte kan lösa så ring till kansliet. Vi ser fram emot en sommar 
med fint väder och mycket folk på Ilanda IP. Med allas hjälp kan vi få en ny trevlig säsong för Hertzöga BK 



Hälsningar 

Hertzöga BKs ungdomssektion 

 

Fördelning av kioskveckorna under 2023 

 

Vecka Lag Anmärkning 

April o 1/5 F15 Endast seriematcher, just nu 7 st 

18 F07 Endast öppet fredag-lördag och söndag 

19 P10 Öppet hela veckan from v.19 

20 F11 

21 P11 

22 F10 

23 P15 

24 P12 

25 F12 

26 F13  

31 P13 10-åringarnas cup 

32 P11 

33 P09 

34 F09 

35 F08 

36 F14 Endast matcher 

37 F14 Endast matcher 

38 P14 Endast matcher 

39 P14 Endast matcher, Genrepet 1/10 

Okt P09 Endast seriematcher just nu 3 st. 

 

Då vi tappat två åldersgrupper på pojksidan till årets säsong har jag tilldelat P09 och P11 dubbla pass I kiosken. 
De är största grupperna sett till antal barn och det borde gå bra. 


