
Period 3 

Våren 2020

 

Ansvarig från 

fikagruppen 

16.00 - 16.30

Caféförsäljning 

16.00 - 18.45 

Inskrivning: 

16.00 - 18.45 

Bakning: 

Bägge personer 

bakar ca 50st 

muffins/kärleksmums

8/1 Nobuko Thyreb Yoshida Elin Johansson Ella Finn 

15/1 Frida Somstedt Alexandra Ödman Olivia Kjellberg

22/1 Jannika Starå Edit Avinder Jenny Lindström

29/1 Amalia Aulisio Siri Gustafsson Miyabi Thurén

5/2 Vendela Hagberg Nellie Wetterlöv Tone Widell Forsén

12/2 Camilla Mikkelsen Zoé Curty Freddie Hagberg 

19/2 Linda Lindgren Märta Ingvarsson Ella Miller

26/2 Maria Johansson Nellie Mårtensson Aomi Thurén

OBS!  

1. Det är inte åkaren som ska stå i försäljningen utan anhörig.

  

2. Om utsatt datum inte passar så är det ert ansvar att byta inom schemat. Fyll även i era ändringar på 

schemat som sitter vid skridskoförådet så att alla vet vem som ska stå vilken dag.  

3. Skridskoskolan pågår 16.45-18.15 och många kommer gärna till caféet redan före skridskolskolan för en 

korv/fika. Det är därför viktigt att ni kommer i tid till ert pass så att allt hinner bli klart. 

Klubben tjänar en rejäl slant på att sälja fika och korv varje vecka i samband med skridskoskolan. Det är viktigt 

att vi alla hjälper till att dra in dessa välbehövliga extrapengar. 

Vi försöker se till att det alltid finns någon ansvarig från fika/ mat-grupp på plats som hjälper till att starta 

upp.

 

Både den som ska stå i caféet samt personen som ska sitta i inskrivningen hjälps åt att  plocka fram (allt finns i  

tränarrummet) samt hjälper till att plocka undan när skridskoskolan är slut. Diska det som behövs och ställa i 

ordning inne i konferensrummet. Ansvarig för inskrivningen sköter detta mellan 16.15 - 17.30.

Viktigt är att få igång korvvärmningen direkt, eftersom den tar längst tid. Viktigt också att inte sätta elplattan, 

vattenkokarna och kaffebryggarna på samma eluttag eftersom det går en säkring som släcker stora delar av 

hallen. 

Instruktion för vad som ska göras sitter på insidan av dörren på fikaskåpet i tränarrummet.


