
REGATTA 

Instruks for landarrangement på klubbhuset 

De som arrangerer onsdagens regatta, har også ansvar for bevertningen på land. Samlingen på 
klubbhuset etter seilas er svært viktig for det sosiale miljøet blant seilerne. Vi oppfordrer derfor 
mannskapet til å investere kreativitet og innsats i serveringen.  Beste arrangement premieres. 
Gi gjerne beskjed til regatta.tsf@gmail.com innen mandag lunsj dersom det planlegges noe ekstra, 
slik at regattakomiteen kan ta det med i markedsføringen av arrangementet. Eller bruk TSFs 
facebook-side. 
 
Oppmøte 

 Den som har ansvar for bevertningen på land, må møte senest kl 17. Regattakomiteen låser 
da opp skap, boder og tappeanlegg og overleverer pengeskrin og kortterminal før seilasen. 
Nøkkel til husboden på lageret ligger i pengeskrinet. 
Dersom det ikke er mulig å møte til kl 17, må det gjøres forhåndsavtale med hussjef om 
åpning og rigging. 
 

Åpningstid 

 Serveringen må være klar til båtene kommer tilbake fra regattabanen. Hold kontakten med 
de som er ute i arrangørbåten for å vite når siste regatta startes.  
Beregn ca. 45 min. til vaffelsteking og kaffetrakting. 

 Klubbhuset bør være åpent så lenge det er ønsket, men det er lov å kaste ut folk om klokka 
passerer 22. Det er tross alt arbeidsdag på torsdag.  

 Pass på at huset låses før det forlates, av f.eks. en person fra regattakomiteen, styret eller 
hussjefen. 
 

Bankterminal 

 Hvis det er mer enn 1 mnd. siden sist terminalen var i bruk, må den avstemmes først. 
Slå terminalen på, trykk meny – velg avstemming – OK  

 Kort instruks til bankterminalen: 
o Slå på: Trykk på grønn knapp 
o Slå inn beløp: Trykk beløpet direkte + OK 

 Alternativt: Trykk meny – velg kjøp – tast inn beløp – OK 
o Slå av: Gul knapp + punktum (holdes inne samtidig) 

 Når alle transaksjoner er gjennomført, må terminalen avstemmes. Først da kommer 
pengene inn på konto. Legg kvitteringsutskriften i pengekassa. 

 
Koke kaffe 

 Kaffe finnes i gjennomsiktig plastbeholder på kjøkkenet. Mer kaffe står på lageret i husboden. 

 Kaffefilter står ved trakteren. Flere filter finnes på lageret i husboden. 

 Bruk 1 kopp filtermalt kaffe per kanne. 

 Mål opp vann med stort målebeger. Fyll opp til tusj-merke for max. 

 Kaffe traktes rett i kanna. Høyden på trakteren reguleres ved hjelp av hjulet til høyre på 
fremsiden. 

 
Steke vafler 

 Toro vaffelmiks finnes i husboden på lageret. 

 Flytende margarin, rømme og syltetøy finnes i kjøleskapet eller i husboden. 

 Dobbelt vaffeljern finnes i hjørneskapet under kjøkkenbenken. 
Alternativt til å steke vafler, kan hjemmebakt kake og/eller annet spiselig medbringes. 

mailto:regatta.tsf@gmail.com


Grillen 

 Tønnegrillene står ute på fremsiden, eller i «jollegården» sammen med bøyene. 

 Grillkull og tennvæske finnes på lageret 
 
Brus og lettøl 

 Regattakomitéen låser opp kjøleskapet. 

 Mer brus for etterfylling finnes på lageret i husboden. 

 Kasser for tomme brusflasker står på lageret. 
 

Øl 

 Det er kun medlemmer som får kjøpe øl.  

 Øl serveres i engangsbeger eller glass. 

 Når ølfatet nærmer seg tomt, settes nytt ølfat klart i husboden på lageret.  

 Hussjefen eller regattakomiteen hjelper til med påkobling av nye fat til tappetårnet. Tomt fat 
settes på lageret. 

Instruks for tappeanlegget henger på veggen over gassbeholderen. 
 

Rydding og vasking 

 Før lokalet forlates må kaffekopper, glass og fat vaskes. Oppvaskmaskinen kan kjøres etter 
hvert som den fylles opp. Oppvaskmaskinen bruker 10-15 min på å varme seg opp før bruk. 
Instruks for oppvaskmaskinen henger på innsiden av overskap over maskinen. 

 Bruk en fuktig klut og litt Jif kjøkkenspray til å tørke over bord og benkeplater (fjerne kaffe- 
og øl-ringer). 

 Kast søppel i søppeldunk som står utenfor klubbhuset. Sett ny søppelsekk i beholderen på 
kjøkkenet. 

 
Takk for innsatsen! 


