
Referat fra Kjøkkenkomiteen 2015 

Vårspretten i Rakkestad/Skjeberghallen 6-8 mars. 

Mange foreldre meldte avbud på dugnad denne helgen, vi måtte be om kaker forhånd som kunne 

fryses. Det ble servert dommere 3-4 ganger. Rakkestadhallen lørdag gikk bra. 

Søndag hadde vi fullbemanning, men trafikk med internasjonale klasser ble ikke så travelt. 

Skjeberghallen med masse rekrutter ble derimot en veldig travel dag, hvor ikke alle kom på dugnad 

som vi hadde planlagt. Det var forskjellige årsaker til dette, men de som ble forespurt i hallen stilte 

opp på strak arm og reddet kiosken denne dagen. 

 

Oppvisning for gymnaster 22. april 

Dette var en uoffisiell oppvisningsdag hvor alle kunne melde seg på for å vise sitt program. 

Vi hadde litt kiosk og solgte hamburgere fra grill utenfor døra. Dette var et hyggelig treff hvor det 

kom og gikk folk hele tiden. Vi hadde overrekkelse av gavesjekk fra Eidsberg Sparebank. 

 

Sommershow juni  

Vakter settes inn med fult trykk, 8-10 stk. som selger unna hele tiden. Vi har mest brus, kaffe og 

kaker. 

 

Regions samling i Skjeberghallen fred 18-sønd 20.sept. 

Det var ca. 130-140 stk. som skulle serveres mat. Hamburger på fredag, taco på lørdag som middag. 

Vi handlet billig på Prior. Vi satte ut et fantastisk bord med smootie og frukt til alle på lørdag. Vi 

serverte 6 måltider og frukt.  

Kiosken var oppe, men ikke hele tiden. Vi var greit bemannet hele helgen.  

 

Høst/kretskonkurranse  

Et mindre arr.som vi klarer oss med kiosk ute i kantina og en kiosk inne i hallen. 

 

Christmascup/Juleshow 

Lørdag: 

Dette krevde kiosk i hall A og ute i kantina. Det var handball i hall B på lørdag. Vi måtte ha hjelp fra 

folk som ikke var satt opp til dugnad ved flere anledninger. Dette for å produsere fruktkurver, 

rundstk og toast. Vi hadde grøt til dommere og solgte resten etterpå. Det var en 14- timersdag på 

lørdag og vi prøvde å fylle på til dommere hele tiden. De siste gutta i kiosken hadde 8-9 timers 

vakter. Vi reiste fra hallen 2200. 

 



Søndag: 

Dagen startet rolig men det var også arr. I hall B, innebandy noen timer. Dagen vår var over kl. 1400. 

med Christmascup. Vi gjør om i kiosken for juleshow.  

 

Juleshow søndag: 

Vi hadde10 stk. som hele tiden ekspederte, og det blir et veldig trykk i pausene. Masse kaker kom fra 

foreldre, Vaffelsteking foregikk hele tiden under showet. 

 

Det har vært et travelt år og mange har hjulpet til. Det omsettes mange enheter til 10 og 20 kroner 

slik at det vises på omsetning at det er mye å gjøre i kiosken.  

Takk til alle som har vært med å laget mat, kaker jobbet osv. 

 

Fra Kjøkkengruppa 2015 

Nina Gripenberg (Sluttet etter vårspretten) Ann Kristin Nilsen og Anne Østby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


