
Vem bjuds på fika? 

• A-lagsmatcher: 

– Motståndarlagets lagledare 

– Domare 

– Sekretariat 

– Sjukvårdare 

• Juniormatcher 

– Sjukvårdare 

– Domare 

• Övriga matcher 

– Ingen café-utskänkning  
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• Motståndarlagets lagledning 

– Kaffe/dricka samt ett fikabröd per 

person (valfritt) ska finnas tillgängligt 

inför match och under match 

(pauser). Detta ska finnas tillgängligt i 

klubbrummet. Det kan behövas flera 

kannor kaffe. 

• Domare / sekretariat / sjukvårdare 

– Kaffe/dricka samt ett fikabröd per 

person (valfritt) serveras en gång vid 

match. 

Alternativt kan korv & bröd serveras.  

Vad bjuder vi på? 



            Så här fungerar det för oss alla ! 

• Om man INTE kan ta sitt tilldelade pass i caféet så ringer man 

ALLTID in en ersättare från listan. Dyker man inte upp på sitt 

pass så debiterar klubben en avgift för uteblivet pass. 

• När man jobbar på sitt pass så betalar man alltid för det man 

konsumerar. 

• När passet är slut gör man iordning i både köket och runt 

caféområdet. Man lämnar det alltid snyggt till nästa pass 

• Caféverksamheten är en otroligt viktig inkomstkälla och vi har 

alla ett ansvar i Bäcken HC att caféet ska fungera på bästa sätt. 
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                           CAFÉRUTINER 

• Häng upp flaggan! 

• Sätt på kaffe- en påse KAHLS kaffe till en kanna vatten 

• KORV - sätt på korvvärmaren (vattnet ska täcka elementet på botten) 100 

grader.Fyll korvhållaren till hälften med vatten+kryddor.När korvvärmaren blivit 

het sänk till 75 grader.Lägg i några korvar som finns i frysen.Glöm inte att ta 

fram korvbröd. 

• BULLAR: sätt in plåtar med bullar , går med 3 st samtidigt. 

• TOAST:finns färdiga i frysen. Grilla ca 4-6 min.Om du har tid får du gärna 

förbereda fler toast och lägga i frysen. 

• Plocka fram varorna, izettle och padda ur skåpet. 

• Saknas några frysvaror som finns det i stora frysen i klubbrummet! 

• Om det är något som tar slut – messa gärna Åsa/Lotta efter ditt pass. 
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                           STÄDRUTINER! 

• Alla varor ska ställas in i högskåpet – lämna inga varor framme! 

• Allt material som står framme skall läggas i på rätt plats. 

• Diska alla använda kärl, termosar, bestick etc. 

• Alla bänkar ska vara tomma och avtorkade. 

• Glöm inte att stänga av kaffekokare, korvvärmare och andra maskiner som har 

använts! 

• Sopa eller moppa av golvet både i köket och ute på caféytan. 

• Alla skräpkorgar inne och ute i caféet ska tömmas varje kväll och det ska 

sättas i nya påsar. Inga sopor får lämnas kvar! 

• Släng alla soppåsar sedan i rätt kärl i soprummet dit cafényckeln passar 

• Glöm inte att släcka ljuset och lås efter dig! 

• Lämna nyckeln hos vaktmästaren – om han inte där så lägg nyckeln i IOFF-

brevlådan! 
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                       CAFÉKONTAKTER 

• ANSVARIGA 

• Lotta Nyström-Sjöberg   0733-873282 

• Åsa Lindblom   0702-711071 

• A-POJK Jan Hultman, lagledare 0707-734470 

• B-POJK 06 - Åsa Grundström 0702-616652 

• B-POJK 07-  Eva Grennfelt   0704-624032 

• C-POJK 08 - Linda Pettersson 0730-237614 

• C-POJK 09 - Mimmi Rosenkvist 0708-189669 

• D-POJK 10- Anna Johnsson 0709-726479 

• D-POJK 11- Vakant 
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                             INFO IZETTLE 

• Ladda hem appen Izettle till din telefon 

• Slå på bluetooth på telefonen 

• Välj parkoppla 

• Håll inne den gröna knappen på dosan 

• Släpp, kolla telefonen 

• Bekräfta med grön knapp på dosan 

• Se till att det står parkopplad på telefonen 

• Logga in med uppgifterna bak på dosan och nu är du redo att ta 

betalt med kort 
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                  ENTRÉ A-LAGSMATCHER 

• Bemanning: Entrékassan ska vara bemannad 60 min före 

matchstart och fram till mitten av 2:a perioden. 

• Betalning: Alla betalar entréavgift, dock ej spelare, ledare och 

övriga funktionärer. Ej heller de spelare/tränare/materialare 

som ska träna före eller efter match. 

• Fribiljetter: Bäckens medlemmar har fri entré vid uppvisande av 

medlemskort som finns digitalt på ”cardskipper”.Övriga 

medlemmar är  spelare och ledare som betalt medlemsavgift. 

• Stödmedlemmar har analoga medlemsbevis. 

• Vid frågor ring Peter Wallén 0709-347262 eller Lars Sabel 0708-

219027. 
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                      NYHETER I CAFÉET 

• Menypriserna är borttagna 

• Prislistan är uppdaterad 

• Kontantfritt, man kan betala med kort eller swish.Helst med kort 

eftersom vi har en avgift för varje swishbetalning. 

• Minimigräns för swish är 25 kr. 

• Korv med bröd säljs bara på helgerna samt på matcher på 

vardagarna. Detta pga stort svinn på korv. 

• Ingen nyhet men försök minska på svinnet på korv och bullar 

 

 

 

 
Månad År Editor 8 


