
 
 

Arbetsbeskrivning – Grill 
Bemanning: 4 funktionärer (varav 1 arbetsledare) 

 
Inför försäljningen 

• Funktionärer på plats kl 16.30. 

• 2 funktionärer hjälps åt: Ställ i ordning för grillning och börja grilla 
(se längre ner för beskrivning var man hittar allt) 

o Ta fram gasol och stekhällar från container och placera ut på 

angiven plats i tältet 

o Vrid igång gasoltuberna (anvisning finns på vredet), tänd 

brännarna med tändaren och vänta in att stekhällarna blir 

varma 

o Den ena stekhällen ska enbart användas för att grilla 

vegoburgare + värma bröd 

o Den andra stekhällen är till för att grilla hamburgare och 

parisare 

o Rengör stekhällarna vid behov med redskapen  

o Ta fram gryta för varmhållning.  

o Olja in hällarna med raps-/matolja 

o Börja grilla, så snabbt som möjligt! Många kommer tidigt och 

vill köpa en hamburgare. 

Att tänka på:  
Grillningen behöver komma igång relativt snabbt. Många 

bingospelare kommer tidigt och vill köpa en burgare.  
Kl. 19 när bingot startar lugnar det ner sig, ta då en paus. 

Inför bilbingots paus, ca kl. 20.30, behöver det återigen finnas ett 
lager av olika burgare. 



 
 

o Grilla direkt upp ett lager om ca 80-100 hamburgare för 

varmhållning i grytan men sälj av eftersom besökarna 

kommer.  

o Grilla parisare på förfrågan inledningsvis.  

o Grilla vegoburgare på förfrågan. Tina upp ca 4 st från frysen.  

 

• 2 funktionärer hjälps åt med resterande: 
(se nedan för beskrivning var man hittar allt) 

o Skölj och hacka sallad (5 salladshuvuden), lägg i märkt hink 

med kallt vatten. 

o Ta ut grill-låda/lådor med redskap och servetter etc, står i 

köket i klubbstugan, och placera innehållet på angiven plats. 

o Ta ut tillbehör till hamburgare o parisare (bröd, ketchup, 

senap, dressing, bostongurka, lök).  

o Häng upp soppåsar för pant, använd gärna de genomskinliga 

sopsäckarna 

 

• Arbetsledare öppnar kassan i Teampay (se separat Instruktion 

Teampay öppna och anslut, steg 1)  

• Övriga funktionärer ansluter till kassan (se separat Instruktion 

Teampay öppna och anslut, steg 2) 

Under kvällen 

• Varva arbetsuppgifter. 

• Fyll på varor från klubbstugan 

• Kom ihåg att förbereda ett lager om ca 100 burgare och 5-10 

parisare inför pausen som börjar ca. kl. 20.30.  



 
 

Avslut av försäljning 

Efter pausen avslutas försäljningen. 

• Arbetsledaren räknar kontanterna i 

kassan 

• Arbetsledaren stänger kassan i 

Teampay och anger de kontanter som 

finns i kassan  

• I försäljningsrapporten i Teampay 

framgår det belopp som förväntas finnas 

i kontanter  

• Arbetsledaren fyller i ”Kassajournal”  

• Arbetsledaren lämnar in kassa och 

Kassajournal till kvällens ”BingoGeneral” 

 

Övriga funktionärer plockar undan: 

• Diska redskap, skålar etc och lägg i avsedda grill-lådor. Ställ 

tillbaka i förrådet i klubbstugan. 

• Överblivet hamburgerbröd, burgare kastas 

• Rengör stekhällar och ställ tillbaka på angiven plats 

o Olja kan hällas i avsedd plåthink 

• Torka av borden, rengöringsmedel och trasor för rengöring finns 

under diskbänken (borden står kvar mellan bingokvällarna) 

• Töm soptunnornas sopsäckar i stora svarta soptunnan framför 

sporthallen, sätt i nya. 

• Sätt in säckarna med pant i klubbstugan. 



 
 

Ta fram:    Finns i: 

Gasoltuber – 2 stycken + 1 i reserv   Container 

Stekhällarna – 2 stycken   Container 

Tändare med långt skaft – 2 stycken  Grill-låda 

Grillvantar    Grill-låda 

Matolja för stekning    Kyl i hallen 

Plåthink för spillolja    Grill-låda 

Rengöringstillbehör – borste, skrapa, hushållspapper Grill-låda 

Aluminiumfolie    Grill-låda 

Stor gryta med lock (för hambugare)  Grill-låda 

Tänger – 4 stycken    Grill-låda 

Stekspadar – 2 stycken   Grill-låda 

Gaffel – 4 st    Grill-låda 

Durkslag/sil (att ösa salladen med)   Grill-låda 

Hambugerfickor    Grill-låda 

Servetter    Grill-låda 

Dressing (1 hink fördelas i 2 hinkar)   Kyl vid skrivare/kopiator 
+ 6 skedar med långt skaft   Grill-låda 

Sallad     Kylskåp, ska hackas 
+ hink + lock, förvaring   Grill-låda 
+ 3 små tänger + blå platsbyttor   Grill-låda 

Lök      Köket, upptinad i durkslag 
+ 2 skedar + 2 hinkar m lock   Grill-låda 

Ketchup – 1 flaska    Kyl i hall 

Senap – 1 flaska    Kyl i hall 

Bostongurka     Kyl i hall 
+ 1 sked + 1 liten skål   Grill-låda 

Parisare    Kyl i kök  

Hamburgare    Frysbox skrivare/kopiator 

Hamburgerbröd    Köket, upptinade 

Kalla drycker    Kyl i kök 



 
 

 

Slutligen, tänk på att bilbingot finansierar hela ABKs verksamhet. 
Bemötandet av våra kunder måste vara på topp och vi vill att ni har 

träningsvärk i ansiktet när ni kommer hem efter en heldag med idel leende. 

 

Alla funktionärer får gratis fika och hamburgare. 

 


