Velkommen som barvagt på Hjortshøj Festival 2022!
Mødested: Frivillighuset (Sneglehuset)
Mødetid: Kom 15 minutter før din vagt begynder, så du kan tale med din forgænger i jobbet
og om, hvad du skal lave.
Tilholdssted:
Der er 2 barer:
- Petersborgscenen
- Søscenen
Opgaver: salg af fadøl, sodavand, vin mm.
Info:
Når man står i bar, er det vigtigt at være parat og udadvendt – der kan være meget travlt i
perioder, især mellem optræden og omkring spisetider ved petersborg baren. - I travle
perioder er det godt at lave en opgavefordeling, hvor én for eksempel tapper fadøl og en anden
tager imod betaling.
Fustager og andre drikkevarer bestilles ved barrunner eller kan hentes i lageret (se på kortet)
alt afhængig af, hvor travlt I har det.

Barrunner telefon: 81 93 13 50
Der sælges:
Fadøl:
4 fustager monteres på tappe udstyret (få instruktion ved din forgænger i baren eller ring til
barrunner (81931350) eller Jonathan Carl (tlf. 27618563) eller Søren Mosberg (53605628).
Oplever du at fadølsanlæget ikke virker ordentligt (Skummer eller trykket ikke er godt)
kontakt da hurtigt en af ovenstående.
Øl fustager, Sættes i skygge for at holde dem kølige
Sodavand – flere slags - sættes i køleskabet
Vin:
Rosé vin i boks opbevares i køleskab
Pant:
Der er 1,50 kr pant på sodavand - dette er inkluderet i prisen.
Flasker kan returneres til baren, og pant kan trækkes fra næste køb. Alternativt udbetales
kontant.
Flasker samles i kasser - send dem med barrunner til opbevarings-stedet, hvis de fylder for meget.

Der sælges ikke krus uden indhold!

Priser for alle drikkevarer: Se prisskilt.
Kunstnere, frivillige og særlige gæster: Tag imod kuponen, streg den over og læg den i kassen.
Sørg for, at der er nok byttepenge og aflever kontanter, når kassemesteren kommer forbi.
Det er muligt at benytte sig af Mobilpay i baren nummeret er 942010 og er opslået flere steder
i baren. Husk at tjekke kundens kvittering på telefonen om, at betalingen er gennemført.

Nedlukning af Bar
Bartender med de sidste tjanser hjælper med at lukke baren ned for natten - sammen med
Jonathan eller Søren. Det indebærer flytning af fadølsanlægget samt varerne til et sikkert sted
for natten.
Aftal nærmere med Jonathan Carl/Søren Mosberg.
Giv gode råd fra din tjans videre til din efterfølger.
- Skiftning af fustager – kan drille en gang imellem
- Reducering af ølskum ved at nedregulere på CO2 blandingsgrebet på ølmaskinen og så
opregulere langsomt, indtil I mener det er godt igen. Det er vigtigt, så tapning og servering kan
gå hurtigt og der reduceres spild.
- Hvor kan man hente øl / sodavand mm i tilfælde af, at bar-runneren er optaget? Der ligger et
kort på hvert bord, hvor depoterne ligger.
Baropsætning til at starte dagen - Tjansen udføres sammen med Jonathan (27618563)
Fadølsanlæggene stilles op ved at bære dem ud til de respektive steder – sætte strøm til –
opsætte barbord med skilte osv. Start med baren ved Søscenen. Begynd at fylde op med
drikkevarer.
Hvis du har andre spørgsmål eller har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte
frivilligkoordinatoren på tlf. 91873458
God fornøjelse!

