
 
 

Instruktioner Café & 
Matchvärdskap 

 

Förberedelserna börjar hemma! 
 

1. Varje lag ned till Blå nivå (ålder 9 år) kommer att tilldelas 1-2 lördagar per 
säsong att bemanna caféet i Bodals Bollhall. 

2. Företrädesvis så skall schemat vara upplagt så att värdlaget även har 
hemmamatch samma dag 

3. För de lag med spelare som fyllt 11 år så kan helgen då man har café 
ansvar även innefatta matchvärdskap vid Herrlagets hemmamatch 

4. På IBIS kan lagledaren se i förväg (under fliken Förening / Matcher) under 
vilka tider som caféet skall vara bemannat. Öppning sker 45 minuter innan 
första match och stänger under andra alternativt sista perioden i sista 
matchen för dagen 

5. Som ansvarig ledare tänk på att två personer (spelare/förälder) behövs för 
att bemanna caféet och 6-8 spelare behövs till förberedelser inför och 
arbete under herrmatchen 

6. Det vore önskvärt om ALLA lag tog med sig hembakt bröd till caféet - så 
mycket trevligare och alltid uppskattat av publiken! 

 

Vid öppning av Café 
1. Borsta bort löv/skräp utanför och i entrén vid skohyllorna, ställ ut flaggan 

med IBF Offensiv skylten utanför dörren och placera den lilla bänken tvärs 
över gången (vid toaletten) som skogräns. 

2. Öppna caféet med nyckeln (blå boll) som återfinns i förrådet. Öppna och 
fäll tillbaka fönsterluckan i fullt läge. 

3. Till kaffekokaren, spisen och smörgåsjärn/mikrovågsugn finns det tre olika 
TIMERs på väggen. När dessa slås på lyser det en liten röd knapp. 

4. Ställ ut de två borden, soptunnan och pantstationen 
5. Häng upp den tryckta duken med lagbilder på café väggen mittemot 

läktaren 
6. Tag fram kassaskrinet (i hörnskåpet) för eventuell kontantbetalning / 

SWISH nummer återfinns på prislistan 
 

 



 
Försäljning 

1. Allt som behövs skall finnas på plats i skåpen, kyl alternativt frys 
2. Kaffe, filter, te och socker finns i skåpet ovanför spisen. En termos finns 

fylla på och ställa ut på bardisken. Glöm inte att stänga av varje bryggare 
innan nytt kaffe sätts på och att timern måste vara på hela tiden. 

3. Laktosfri mjölk finns i kylen och kan ställas fram även det till höger på 
bardisken. 

4. Korv finns i frysen att värma försiktigt på kastrullen. Korvbröden återfinns 
likaså i frysen och kan tinas (defrost, *) i mikrovågsugnen. 

5. Ketchup och senap finns i kylen och kan ställas fram på ett av barborden 
med servetter 

6. Färdiggjorda smörgåsar att värma i smörgåsjärnet finns i frysen. Små 
tallrikar i papp finns för servering av korv/smörgåsar. 

7. Kakor, kexchoklad, hembakt bröd kan alla presenteras på olika fat/brickor 
på bardisken. 

8. En av varje läsk, smoothie eller fruktdryck kan också vara skyltexemplar. 
Glöm inte att fylla på kylen från de kartonger med läsk som står i lådor på 
golvet. 

9. Om någon dagligvara tar slut så får inköp ske under dagen från lämplig 
matvaruaffär. Kontanter tas ur kassaskrinet och kvitto läggs även där. 

 

Vid stängning av Café 
1. Häll ut överblivet kaffe och släng (skänk bort) eventuell överbliven korv. 
2. Diska ur kastrull, fat, knivar, termos och kaffekannor 
3. Ställ in allt i kyl och frys 
4. Tag in möbler, men ställ ut soptunnan med skräp bredvid trappan (på 

övervåningen) 
5. Soppa rent golvet och torka av arbetsytor 
6. Lås och häng tillbaka nyckeln i förrådet. Ingen avräkning behöver ske då 

de flesta transaktioner sker via SWISH. 
7. Glöm inte att ta in IBF Offensivs flagga utanför hallen och ställ den i 

förrådet. 

 

Övrigt 
1. I caféet finns på väggen en första förbands station  
2. Det finns en mindre brandsläckare av typ ABC upphängd på insidan 

väggen under fönstret/vid ingången 

 

 



 
Domararvoden 

1. Domarna får betalt med SWISH men kan inte få det förrän ett matchkvitto 
är presenterat med matchdetaljer, address och underskrift 

2. Varje lagledare som har hemmamatch får lösa SWISH betalningen för att 
sedan lämna in kvitto till kassör för återbetalning (SWISH) 

 

Matchvärdskap 
1. Laget samlas 1 timme innan matchstart för Herrlaget och bygger upp 

sargen. Matchstart är allt som oftast kl 12:00 dvs samling kl 11.00. Ta ut 
de två matchmålen som finns i förrådet närmast inhägnaden för sargen. 

2. Spelarna i ansvarigt lag ges en gul väst (på nedersta hyllan i förrådet) 
som det står MATCHVÄRD på. 

3. Inför och under matchen har man ansvar att entrén är städad och skorna 
står på skohyllorna. 

4. Samla ihop bollarna efter de båda lagens uppvärmning cirka 5-7 minuter 
innan matchstart. 

5. Under match skall i varje hörn skall sitta en / två spelare som bygger upp 
sarg om den rörs ur läge (efter avblåst spel) / hjälper spelare att leta boll 
om den går över sargen  

6. Det skall finnas en handduk för att torka av golvet om domaren / spelare 
ger tecken 

7. Tag fram TRUMMAN. För de spelare i laget som inte har direkta 
arbetsuppgifter så är man HEJARKLACK! 

8. Lägg tillbaka västar och handdukar efter matchens slut 

 

 

 


