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Till dig/er som ska sköta Karlsnästipset och bingo 

 
Den svarta väskan finns hos ansvarig för servering/korvgrillning. 

 

Byte av veckans bana ska ske på söndagar. Kartorna, som ligger på skrivbordet till 

vänster på kansliet, läggs ut innan försäljningen öppnas, i den röda brevlådan på 

anslagstavlan vid spårcentralen. Tag in föregående veckas kartor. 

 

TV skärmen i receptionen ska alltid vara påslagen. 

 

Tips- och bingopromenaden, försäljning mellan kl. 9.30-12.00. 

 

1. Lägg fram underlägg, pennor och en låda för ifyllda tipslappar på bordet mitt         

emot receptionsdisken så att gästerna kan ta själva på väg ut och återlämna              

tipslappar på väg in till serveringen. 

2. Godis för vinster i blå back ställs i receptionen. 

3. Sätt upp kedjan för trappan till övervåningen. 

4. Sprita gärna händerna. 

Extra tipslappar finns i låda på golvet under receptionen. Fler bingobrickor och kaffe finns i 

jalusiskåpet i receptionen. Ytterligare kaffepaket finns i köket ovanför kaffebryggaren. Vi 

lämnar inte ut ekologiskt kaffe längre. 

 

Rättningsmallen tillsammans med frågorna och de rätta svaren finns i receptionen insatt i en 

pärm under dagens datum. 

 

Tipslapp kostar: 25 kr      Bingobricka kostar: 15 kr 

 

Vi tar inte emot en- och tvåkronor, då vi inte har möjlighet att växla in dem någonstans. 

 

På Bingobrickan vinner man ”godis”. En full rad ger en godispåse, chokladbit eller nötmix.  

Två rader ger två påsar. Två fulla rader i samma ruta ger ett kaffepaket alt. 2 godispåsar.  

Har man tre fulla rader i samma ruta får man presentkort på 100 kronor.  

 

Godiset finns i skåpet med nät som står nere i källaren, komplettera med godis från papplådor 

med godis som står i samma skåp i källaren om det behövs. Ett 50-tal vinster behövs. 

Presentkort 100 kr för tre rader i samma ruta finns i kassaskrinet för tips- & 

bingopromenaden. 

 

Vid rättning av tipset används hålmallen som finns i pärmen under dagens datum som läggs 

över tipsbrickan och det är på så sätt lätt att räkna antalet rätt. Extra uppsättning av frågor 

finns också i pärmen. 
 

Tipsvinsten, ett paket kaffe, en kaffebiljett eller två stycken Sverigelotter delas ut till 

pristagarna och samtidigt stryker man dem i protokollet på anslagstavlan. Informera vinnarna 

att tipsvinst måste hämtas ut inom tre månader. Vinst på Sverigelott kan lösas in på ICA, 

Coop och Willys. Om lotterna tar slut, var vänlig meddela Bennie Torstensson, 070-721 60 

85, som kan fylla på. 

 

 



 

 
 

 

2(2)  2023-03-29 

 

 

Tidigare protokoll med ej uthämtade vinster finns i en plastmapp i receptionen.  

 

Antal som gått tipset redovisas på blankett som finns i pärmen under flik 4. Blanketten läggs 

sedan tillsammans med alla de sorterade tipslapparna.  

 

Sortera tipslapparna genom att sätta ihop dem med 13 rätt med ett gem, dem med 12 rätt med 

ett gem, dem med 11 rätt med ett gem och dem med 0-10 rätt med ett gem. Tipslapparna med 

0-10 rätt behöver inte ligga i ordning. 

 

Lägg in blanketten och tipslapparna på skrivbordet på kansliet, som blir underlag för Ulrika 

som lottar och redovisar på hemsida och utanför entrén på Karlsnäsgården. 

 

Återställ och numrera nya tipslappar och bingobrickor. 

 

 

Swish 

 

Många vill/kan betala med Swish, vilket vi uppmuntrar, men de anger inte vad betalningen 

avser.  

 

Swish numret är 123 156 91 93. 

 

För att underlätta bokföringen är kassören tacksam om ni som tar emot betalning uppmanar 

betalaren att ange tips. 

 

Om möjligt, be dem använda den QR-kod som finns vid tipset. 

 

 

Redovisning 
 

Efter avslutad försäljning räknas kassan. Lämna kvar 300 kr (växelkassa) i kassaskrinet. 

Redovisning ska delas upp på tips/bingo och ev. övrigt. Se instruktion på köksdörren och i 

receptionen. 

 

Fyll i blanketten ”Redovisning tips/bingo” som finns i pärmen för tips/bingo.  

 

Den summa som redovisats på blanketten sätts in på Ronneby Orienteringsklubbs bankkonto 

7358 21 39026 alt BG 274 – 6964 och redovisning för insättning lämnas i kassörens fack inne 

på kansliet eller mailas till kassören, rok.kassor@gmail.com 

 

Det finns idag inget ställe att växla in mynt i Ronneby. 

Sedlar kan sättas in på eget konto i insättningsautomat på Kungsgatan 11.  

 

 

 

Tack för att du hjälpt till i vår uppskattade tips- och bingopromenad! 
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