
Rutiner och schema för Hockeycaféet Team 13 
Vid varje träning/match bemannar vi föräldrar KIK:s café enligt vårt caféschema.  
Vid samträningar så har team -13 ojämna veckor och team -12 jämna veckor.  
Vi har även möjligheten att bemanna cafét under hockeyskolan i början på säsongen, vilket är en bra 
möjlighet för laget då många åskådare är på dessa tillfällen.  
 
Caféansvarig har gjort ett schema (längst ner i detta utskick) för bemanning av cafét. Är det så att 
man inte kan ta den tid du har på schemat behöver du hitta någon annan förälder att byta med. 
Kontaktuppgifter hittar ni i schemat eller på my club sidan Team 13. Efter beslut på föräldramöte 
har vi tagit med alla föräldrar dvs även föräldrar som är tränare och har andra roller för laget. Under 
kommande år då belastningen ökar på dessa personer kommer de tas nytt beslut. 
De som står i caféet ansvarar för att ta med mjölk, smörgåsar samt hembakt/fika (undvik nötter). 
Smörgåsarna kan vara färdiga hemifrån eller så tar man med sig bröd, smör och pålägg och gör dem 
efterhand. Vårt skåp i caféet är laddat med dricka, kexchoklad, chokladbollar, kaffe, te, muggar, 
socker, servetter. I frysen finns färdiga toast med ost och skinka som bara är att ta fram och köra i 
mackjärnet när kunden beställer.  
  
Kaffefilter står klubben för och det finns i skåpet ovanför kaffebryggaren. Vatten hämtas i 
klubbrummet och fylls på genom luckan uppepå kaffebryggare, startar gör du på de två knapparna på 
bryggaren. När vi tar över caféet från andra lag brukar vi få överblivet kaffe från dem, och kommer 
det lag efter oss gör vi såklart samma sak. Är det match efter vår träningstid så har det laget tillgång 
till caféet 30 min före matchstart. Vid egna matcher bjuder man bortalagets ledare på kaffe. 
 
Vid stängning av cafét så inventerar man och meddelar Camilla Gillholm status på vad som finns. 
  
Nycklar till både caféet och vårt skåp finns i vårt lilla svarta nyckelskåp inne i materielrummet nere 
vid isen där ledarna även hämtar tröjor, bredvid sliprummet där man kan få skridskorna slipade av 
lagets materialare. Är rummet låst, be någon av ledarna att öppna. KODEN TILL NYCKELSKÅPET ÄR: 
2013 
  
Denna rutin samt prislista och Swish-nummer och en liten mugg med kontanter finns i vårt skåp i 
caféet. I skåpet ligger även papper och penna för att kunna göra en logglista, fyll gärna i vad som sålts 
under ert pass. Detta i syfte att bättre veta vad som går åt, eftersom vi nu är lite nya på denna 
verksamhet. Efter ett tag kan vi tipsa lite på hur mycket smörgåsar/kakor som kan vara bra att ha 
med till sitt pass. 
  
Vi städar efter oss och byter sopsäckar vid behov. Städmaterial och sopsäckar finns i klubbrummet. 
Slutligen drar vi ner jalusier och låser dörren efter oss. Strömmen går på timer, men se till att du 
dragit ur sladden till toastjärnet och stängt av kaffebryggaren. 
  
Om något tar slut eller behöver fyllas på att kontakta caféansvariga Camilla Gillholm 0709-82 77 59  
 
 


