
 
 
Cafébordet  

 
Café F10  
Det finns en tradition i Näsets SK att ordna Café vid lagets hemmamatcher. Förutom att det 
är trevligt att kunna fika vid planen är detta ett bra sätt att få in pengar till lagkassan och 
skapa utrymme för att vara med på fler cuper och ordna gemensamma aktiviteter för laget 
etc. Alla intäkter från Caféet går oavkortat direkt till laget och våra tjejer i F10.   
  

Praktisk info:   
Vi försöker vara föräldrar från 2 lagtjejer som fixar fika och säljer per gång. Caféet kommer 
vi ha vid samtliga matcher tjejerna spelar på hemmaplan. Är man sjuk och inte kan jobba 
sitt pass så är det ert ansvar att hitta en ersättare och meddela Emma Sagrell vem som tagit 
ert pass. Vi går enligt laglistan A-Ö på tjejernas förnamn.  
  

Varje fikagrupp skall ha med sig/fixa:   
2-4 termosar med kaffe (Kaffet kan bryggas i klubbstugan på 2:a vån, termosar och filter 
finns men köp kaffe.  
• 1 termos med te-vatten   
• 1 liter mjölk   
• 2 liter färdigblandad saft enklast i PET-flaskor eller bubbelvatten-dryck  
• Korv och bröd med ketchup. (kokplattan finns i F-10 lådan) Kastrull finns i klubbhuset 

eller ta med egen.  
• Mackor (ost och skinka) Polarrundor är populära. Plasta in mackorna.  
• Fika   
• Frukt  
• Frivilligt "smoothie"  
• Frivilligt Yoghurt 1l tex vaniljyoghurt med müsli/frukt (kräver kylväska)  
• Frivilligt "Bars"  
• Vi säljer inte godis  
• Nötter är förbjudet    

 
"Försök att tänka nyttigt och hälsosamt"  
Mängden av utbudet varierar självklart och kan vara svårt att beräkna. Väder, vind och 
antal matcher spelar in.   

 

Är muggar/förbrukningsartiklar mm slut så kontaktar ni Jenny Zetterberg,  
0760-344430,  jenny_zetterberg@ yahoo.com                                                                             



Ersättning 
Det ni tar med till caféet skänker ni till laget eller så drar ni av inköpskostnader på 
försäljningen och sätter in vinsten till F10 lagets konto. Pengarna skall efter match snarast 
möjligt Swishas till 0702-335080 (Christina Wallberg) eller sättas in på lagets konto 
Nordea 3124 21 66653 som Christina Wallberg har ansvarar för.  
 

Prislista finns i F10 lådan 
 
Prislista:   
Kaffe/Te: 10:-   
Festis/Loka 10:-  
Saft: 5:-   
Frukt: 5 :-   
Fikabröd: 10:-   
Macka/ Halv fralla: 10:-   
Korv med bröd 15:-  
Smoothie 15:-  
Yoghurt i mugg 10:-  
 

Inom laget finns en låda med diverse förbrukningsartiklar. (tag hand om soporna efteråt). 
Lådan kommer att finnas under trappan i klubbhuset, står F10 på lådan.   
Det finns hopfällbara bord att låna i containern vid Stavdal. Tränarna har nyckel till 
containern eller så hänger nyckeln i nyckelskåpet i klubblokalen.   
  

Ansvarig för Cafélistan 2018/2019 
Emma Sagrell 
 
 

 


