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Om å være vertskap på Vulusjøhytta  

  

  

Kafédriften på Vulusjøhytta er skiavdelingens viktigste inntektskilde. Ved å stille dere til 
rådighet som vertskap bidrar dere til en kjempedugnad som mottas med takk fra alle 
medlemmene. Samtidig synes alle brukere av Malvikmarka at Vulusjøhytta er et flott turmål 
og setter ditto pris på tilbudet en åpen hytte med servering representerer.  Dette er en fin 
anledning til å treffe mennesker fra bygda og nabobygdene.  

   

Vi har laget en liten huskeliste, da det stadig stiller opp nye folk som ikke er kjente med 
rutinene for denne oppgaven.  Driften av Vulusjøhytta avhenger av at vi alle bidrar og tar 
initiativ når det trengs. Derfor anmoder vi alle om å hjelpe oss i styret ved aktivt å spre 
informasjon, varsle hverandre og gi tilbakemelding om alle ting som angår denne oppgaven.  

   

Hytta er åpen fra kl.10 til 16.00 i februar og mars.  Når det fortsatt er mørkt tidlig i sesongen 
vil man kunne stenge kl.15 dersom det mørkner og gjeste strømmen tilsier det.  
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Vertskapslista  
Styret setter opp liste over vertskap og reserver blant klubbens medlemmer/medlemmenes 
foreldre før sesongen starter.  Her prøver vi etter beste evne å ta hensyn til evt. ønsker om 
helg.  Denne blir sendt ut på e-post og bekjentgjort på nettsidene våre. Dersom det ikke passer 
for dere å være vertskap/reserver når dere er satt opp - ta da kontakt med noen andre på 
lista, ev andre medlemmer, og bytte. Dersom dere ikke lenger er aktive i klubben eller ser 
andre navn på lista det gjelder for, ta kontakt med styrets hytteansvarlig slik at vi får vertskap 
på plass.  

   

Bemanning  
Det anbefales på det sterkeste å være minimum to ”voksne” som betjener hytta. Spesielt 
gjelder det noe ut i sesongen da vi av erfaring vet at det blir stort ”trykk” fra midt på dagen. 
Det bør være minst én som betjener publikum og én som kan stå for logistikken (lage røre, 
steke vafler, hente vann, fyre, mv).  

   

Vertskapsveska   
Dere får levert ei veske av den som var vertskap før dere. Veska skal inneholde nøkler til hytta, 
vekslepenger (kr.1500), bomveis- /parkeringskort, vertskapslista og denne instruksen. 
Kontroller veskas innhold og lever den til nestemann på lista senest 24 t etter endt arbeidsøkt 
på søndager og umiddelbart etter på lørdager.   Dersom du står for tur til å være vert må du 
også være offensiv i forhold til å få tak i veska, dvs. kontakte din forgjenger og koordinere 
overtakelsen.  

   

Transport til hytta og parkering  
Man må selv sørge for å komme seg inn til hytta. Dersom man benytter bil kan parkering skje 
ved Skjeltjønna (ved informasjonstavla) eller i svingen lenger opp mot hytta, der skiløypa 
krysser. Husk da å legge bomveis- /parkeringskortet godt synlig i bilen.  

   

  

Vertskap bes ta med:  

• 30 pølser på lørdag (30 
søndag), brød/lomper  

• Vaffelrøre (8l lørdag/8l 
søndag)  

• Ost, rømme, og smør   

• Ei skuff kake eller andre 
bakverk. F.eks kanelsnurrer 
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Vertenes gjøremål før åpning:  
• Sett deg tidlig godt inn i oppgaven og finn ut om du har alt du trenger av 

kunnskaper og informasjon. Dersom det er noe du lurer på kontakter du en av de 
hytteansvarlig i styret.  

• Planlegg med god tid for å komme deg opp til og på plass i hytta. Dersom det 
er veldig kaldt bør du beregne ekstra tid for å få varmet opp hytta.  

• Åpne skiltet på parkeringsplassen på Hønstad som forteller at hytta er åpen (det 
står plassert til høyre ved innkjørselen).   

• Fyr opp i hytta.  (På mildere dager bør det  

Være tilstrekkelig med vedfyring, gassvarmen koster litt…).  

• Gjør deg kjent med aggregatet.  Etterfyll bensin ved behov - fortrinnsvis fra den 
sorte tank-kanna (den grønne er å betrakte som reserve).  

• Åpne propantanken ved å slå over den svarte ”hendelen” på toppen av tanken.  

• Dersom dere må borre hull i isen er det bor i vedskjulet (ofte tilfelle på 
lørdager).  

• Varm opp mye vann.  

• Heis vimpelen.  

• Skriv dere inn i hytteboka med dagens vær og temperatur.  

• Sjekk utedoen og fyll evt. opp med toalettpapir.  

• Stek vafler – det anbefales å ta med ferdig røre på flasker   

• Sett frem salgsvarene, fint om alle vareslagene settes fram    

• Sett ut skiltene ved løypetraseene.  

  

Hytta skal være åpen fra kl 10:00.   

   

  

  

Strømaggregat  
Klubben har et GEBE PM 5500 GL strømaggregat for å få strøm til vaffeljernet.  Aggregatet og 
tilhørende bensinkanne står i vedskjulet. Pass på at aggregatet står slik at eksosen kommer ut 
hullet i veggen på skjulet.  

  

Se eget vedlegg for start/stopp prosedyre for strømaggregatet 

Merk: strømaggregatet har elektrisk start 
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Administrative tips/erfaringer/føringer  
Erfaringsmessig må man starte min. kl. 09:00 med å varme opp vann. Vannet hentes i 
Vulusjøen og skal koke før det settes til side.  Det kan være godt å ha en stor reserve til rushet 
begynner ved tolvtiden. Vær- og føreforhold avgjør hvor mye ferdigblandet drikke det er 
nødvendig å ha klar. Her må man bare prøve seg frem.  

  

For kald drikke som selges, bør vannet være kokt på forhånd og avkjølt.  Om det blir tomt for 
kokt vann, bør gjestene gjøres oppmerksom på at det drikkes på eget ansvar. La besøkende 
blande drikken selv.  

  
På godværsdager må man være forberedt på at det til tider blir stressende å være husvert. 
Dess bedre forberedt man er, jo mindre stress blir det. Sørg derfor for å gjøre klar mest mulig 
på forhånd. Uansett stress; vi forventer at alle besøkende møtes med et smil.  

I tillegg til nystekte vafler skal det serveres kaffe, buljong, nudler, rett i koppen, kakaodrikk, 
solbærtoddi/varm saft og sjokolade.  Vi anbefaler at alle drikker settes helt i enden på benken 
slik at gjestene kan forsyne seg selv etter å ha betalt.  Dette er viktig for å få køa til å gå i travle 
og hektiske stunder.  

  

Vaffelrøre, smør, rømme og ost i tillegg til pølser må vertskapet ta med selv, da det ikke kan 
lagres pga. frost.  Syltetøy skal finnes på hytta. Varene kan tas ut på Bunnpris Hundhamaren, 
si i kassen at du er fra Malvik Ski. Dersom det forbrukes store mengder kan kompensasjon for 
dette tas direkte ut av dagens omsetning. Den enkelte vert vurderer selv dette.  Skuffkake 
eller andre bakverk setter gjestene stor pris på.   For sikkerhets skyld er det lagt opp noen 
reserver slik at vaffelrøre også kan mikses på stedet dersom man går tom, men dette er ment 
som en back-up.  Øvrige varer finnes i hyttas kjøkken.   

   

Priser  
Se egen meny – oppdatert Januar 2016.  Av varme drikker, serveres kaffe, te, kakao, buljong 
og saft. Kalde: Saft og vann (vannet tar vi ikke betalt for). Pølser uten brød: kr.20  

  

Prisene på salgsvarene skal være slik at vi tjener på virksomheten, men det skal ikke være 
urimelige. De faste salgsvarene prissettes nedenfor. Dersom vertene tar med varer som ikke 
er nevnt her, fastsettes de ift. de faste salgsvarene iht. den enkelte verts egen vurdering.  
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MERK:   

  

Vulusjøhyttas Æresmedlemmer (primus motorer bak utvidelsen i 2012) får gratis bevertning 
«på livstid» – drikke og vafler/kake.  Bildet nedenfor viser 5 av dem.  De har fått beskjed om å 
gi seg til kjenne ved besøk.   

    

  

• Oddbjørn Aune  

• Erling Pettersen  

• Roar Nøsen  

• Gunnar Nøsen  

• Peder Solem  

• Armand Valstad  

• Øistein Leistad  

  

  

  
  

  
  

  
  

Vertens gjøremål etter stenging  
  

Hytta skal stenges tidligst kl. 15:00 i januar og kl. 16:00 fra februar og ut sesongen. Etter 
hvert som dagene blir lengre bør man vurdere å holde åpent enda lenger, da det ofte kommer 
folk helt til det blir mørkt.  

   

• Hent inn skiltene fra løypetraseene.  

• Steng propantankene!  

• Bær inn ved for nestemann.  

• Gjør klar til å fyre opp i ovnene.  

• Sørg for å rengjøre vaffeljernene når de er ferdig brukt.  

• Rydd og vask over kjøkken/utstyr.  

• Vask gulvet.  

• Dersom søppelsekkene er fulle, knyttes de igjen og settes i vedskjulet. Heng opp/sett i 
ny søppelsekk.  

• Fir vimpelen.  
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• Trekk for gardinene og lås døra. Forlat hytta slik du ville ønske å finne den da du kom.  

• Dagens omsetning overføres /settes inn på konto nr. 4218 59 62886 i SMN  F.eks settes 
inn på automatene i SMN sine filialer. 

• Fyll ut varebeholdningsskjema til neste vertskap, inkl. hvor mye bensin som gjenstår 
på kannene (5l,10l og 20l) 

• Lever vertskapsveska til neste mann på lista.  La det være kr.1500 igjen i vekslepenger.  

• Meld fra til hytteansvarlig i styret om ting som må kjøpes inn, evt. kan rettes 
opp/forbedres på hytta.  

   

  

Evt. spørsmål om det å være vertskap på Vulusjøhytta rettes til hytteansvarlig i styret. Vi setter 
også stor pris på tilbakemelding på denne instruksen og generelle momenter som kan bidra 
til å gjøre tilbudet på Vulusjøhytta bedre.  

   

Lykke til og takk for innsatsen! Vi håper dere får en fin dag.  

   

Mvh 
Jakob Krogsrud - Mob: 957 58 359 

 

  


