Side 1 af 2

ARBEJDSBESKRIVELSE – BAREN:
I baren arbejdes i teams, der består af 7 personer, som udgangspunkt 4 i forbaren og 3 i
bagbaren.
En af de 7 bliver af byfestudvalget udpeget til teamleder, og deltager i et infomøde fredag før
damefrokosten. Teamlederen sikrer at beskrevne regler i baren overholdes.
•
•
•
•
•
•
•

16.30: Teltet åbnes
16.45: Gratis udskænkning starter
– der gives kun plastkrus til pigerne. Kander er kun til serveringspersonalet.
17.00: Damefrokosten starter
20.00: Gratis udskænkning stopper
– dvs. fra kl. 19:30 gives ikke kander mere, men 2 øl pr. mand (0,3 L plastkrus)
20.00: Teltet åbnes for gæster udefra
02.00: Musikken stopper (de fleste barer lukker)
2-3 udvalgte barer fortsætter til kl. 02.30

Bagbar
Forbar
ARBEJDS BESKRIVELSE – FORBAR
 Betjening af kunderne/gæsterne
o Vær meget opmærksom - ingen kunder må vente på betjening
ARBEJDS BESKRIVELSE – BAGBAR:
 Servicere kolleger i forbar
o Herunder opfyldning af fadøl i krus, samt hente ønskede drikkevarer m.m.
•
•
•

Man drikker ikke alkohol under vagten (gerne vand, kaffe m.m.)
Toiletter bag ved køkkenteltet.
Hvis man har behov for at gå – så sig til, så vi ikke pludselig mangler hjælpere…!

Side 2 af 2

Priser / betaling:
ØL – VIN – VAND er gratis for pigerne kl. 16:45 til 20:00
Derudover findes ”gratis” ikke – overskud går til klubberne (UG-VUH-Alsia)
Gennemgå prislisten, så du kender udvalget og priserne!
• Alt hældes op i plasticbæger – Dog udleveres hele vin-/sprutflasker, samt vandflasker!
• Ved Jagerbombs – hæld kun redbull i til kanten og gem resten til næste…
• ”ØL-kort” skal lægges i kassen, de tæller som ”indtægter”.
• Der kan KUN betales kontant i teltet! Desværre INGEN MobilePay!
• Der kan hæves med Dankort i campingvognen - lige udenfor teltet.
Drinks-bar:
Der er 2 barteams der blander drinks! ”Opskrifter” findes på bardisken!
Pantflasker:
Sorteres i anviste kasser
(Vandflasker, Sodavandsflasker, Redbull (dåser) Mokai, Sommersby osv.
Vin & Sprutflasker er IKKE GENBRUG – de spande skal tømmes jævnligt – ud i containeren.
Oprydning:
Almindelig rengøring / oprydning for egen del af baren, gøres løbende under vagten
• Bardisk holdes ren (spand med varmt vand + klud hentes i bagtelt)
• Skraldespand m.m. tømmes
• Pap/plastik/flasker fjernes
• Ryddeligt ved vagtskifte - alle hjælper med oprydning!
Ved varemangel - kontakt:
• Sodavand, Cider, Mokai, Vin = Skafferne (henter i containeren)
• Spiritus, byttepenge, bæger o.s.v. = Bar ansvarlige (Alice, Erik, Jette, Anette)
Sikkerhed.
I til fælde af brand:
• Gå ud – Ikke LØB - (Teamleder: tag pengekasser med ud)
• Nødudgange er i begge ender af køkkentelt og i midten.
• Brandsluknings materiale findes i begge ender, samt på scenen.
Ved skader:
Samaritter findes på pladsen (syd for teltet) henvis til dem.
Ved optræk til optøjer/uro:
Kontakt Byfest-udvalget, som kontakter ”vagterne”.

Andet - så spørg dig frem…..god vagt☺

