
På arbetspasset - lagets arbete i 
cafeterian 
Här är en checklista med aktiviteter på arbetspasset. Den som är 
huvudansvarig för ert lags insats i cafeterian ansvarar för att alla får den 
information de behöver och att sysslorna fördelas under era pass.
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När du kommer till klubbstugan - Vem gör vad? När?
Gå in via huvudentrén Detta är dörren mot ”baksidan”, dvs. dörren mot 

dagiset. Lås upp och gå in.

Larma av • Håll larmbrickan mot knappsatsen på larmcentralen 
som sitter till höger om ytterdörren när du kommer 
in.


Om larmet skulle utlösas så kontakta

• Anders Svensson, 0768-430502

När du börjar passet
Lås upp köket och öppna 
luckorna

Nyckel till köksdörren finns i nyckelknippan. Luckorna 
är reglade med en sprint.

Kassaskrin och växelkassa Kassaskrinet finns i kassaskåpet. 

• Ta fram kassaskrinet och se till att alltid ha det 

under uppsikt. I skrinet ska det finnas en 
växelkassa på 200 kr.

Wan i klubbhuset och vid 
omklädningsrummen

Kolla att det finns toalettpapper på WCn. Om inte så 
fyll på. Toalettpapper finns i skåpet vid entrén. Kolla 
att WCn i omklädningsrummen är upplåsta och att 
det finns toalettpapper även där.

Mer att tänka på vid A-lagsmatcher - Fler besökare och mer att göra!
Grillen ska tändas i tid Tänd grillen ca 60 minuter innan matchstart.

Hamburgare och grillkorv 10-15 st hamburgare bör vara färdiga 20 min. före 
matchstart, sedan 10-15 st inför pausen. Anpassa 
kvantitet efter vädret - använd sunt förnuft och 
tidigare erfarenhet.

Korv med bröd och dricka till 
bollkallar seniormatch

Bollkallar till seniormatcher får korv och dricka efter 
matchen.

Läsk till seniorlagen Hemma- och borta-lagen ska ha 20 läsk var. Ställ in 
dem i deras omklädningsrum.

Dricka till domare seniormatch Domare tal seniormatcher får kaffe och läsk.
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Förberedelser för försäljning
Kaffe och te • Koka kaffe och tevatten och häll upp på termosar.


• Använd den stora kaffekokaren till höger. 

• Kaffe och filter finns i skåpet undertill. 

• Där finns även termosar. Använd rätt termos för tevatten 

(termosen är märkt för detta).

• Ställ fram tepåsar på försäljningsdisken. 

• Packa även ner tepåsar i kärran om ni ska sälja varor ute på 

bollfälten.

Tillbehör till kaffe 
och te på disken

• Ställ fram pappersmuggar, tepåsar, socker, teskedar och ev. 
mjölk i en liten kanna på disken.

Korv och 
korvbröd

• Ta fram korv och korvbröd och tina, vid behov. tina i 
microvågsugnen. Korv och korvbröd finns i frysen i köket.


• Starka korva att grilla finns i frysen klubbstugan. Korvgrillning är 
upp till laget att bestämma om man vill göra. 
Kvantitet efter uppskattning (dag, antal matcher, väder etc.)

Gryta till korvarna • Förbered en gryta med vatten till korvarna. 

• Lägg i korvar i lagom mängd och fyll på efter behov.

Kanelbullar och 
kakor

• Ta ut bullar ur frysen, tina dem och ställ fram på 
försäljningsdisken. 


• Ställ fram småkakor på försäljningsdisken

Kanelbullar finns i frysen. Det finns mikrovågsugn för att tina 
snabbare om det behövs. Kakor (t.ex. chokladbollar) finns i lådan 
till vänster om spisen.

Dricka • Fyll på dricka i kylen vid försäljningsdisken efterhand.

Lager finns i utrymmet bakom köket.

Tillbehör på 
försäljningsdisken

• Ställ fram servetter, senap och ketchup på disken.

Hamburgare Grilla om laget vill. Hamburgarna finns i frysen i klubbstugan. 
Hamburgerbröd finns i frysen i köket. Nyckeln hänger i köket.

• Ta fram och tina hamburgare (efter behov).

• Skär tomat, lök, sallad och gurka och lägg i skålar.

• Ställ fram grönsakerna vid grillen.

• Ställ fram senap, ketchup och rostad lök vid grillen.

Frallor • Kolla om det finns ost och korv i frysen, ta fram efter behov och 
tina. Är det slut i frysen så ta fram ost och korv från kylen.


• Bred frallor med ost och korv. Serveras i halvor.

Toast • Bred smör på formfranska. Lägg på ost, tomat och kalkon på en 
brödskiva och lägg en andra uppe på. Grilla efter hand.

Godis • Ställ fram godis, choklad och chips på försäljningsdisken.
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Att tänka på kring försäljningen
Använd cykelkärran för 
försäljning

Vid matcher på eller bollfältet eller konstgräsplan kan 
cykelkärran användas. Lasta kakor, kaffe, tevatten 
och tepåsar, mjölk, plastmuggar och servetter samt 
en skräppåse.

Mer försäljning vid matcher - 
”alla” handlar i halvlek

Speciellt vid A-lagsmatcher köper fler från caféet. Är 
det mycket publik kan man ha provisorisk 
kaffeförsäljning.

Hyllieledare som har match 
under dagen får gratis kaffe

Personal i cafeterian får gratis 
kaffe och kaka vid 
tjänstgöring

Informera om något tar slut Om någon vara tar slut, meddela ansvarig för ert lag.

Nyckel till frysboxen Nyckeln hänger i köket, mellan köksdörren och 
försäljningsdisken. Den ska alltid hänga där!

Håll uppsikt på kassan Ha alltid uppsikt över kassan.

När du avslutar passet
Plocka undan varor och 
redskap

• Ställ tillbaka varorna på sina platser. 

• Ost och skinka som ligger i öppnade förpackningar 

måste läggas i plastpåsar eller plastfolie så att de 
håller till nästa försäljningsdag. Om arbetspasset är 
det sista för veckan så lägg osten och skicken i 
frysen.


• Släng flaskor och burkar om det nästan är helt slut i 
dem.


• Diska och ställ tillbaka utrustning på sina platser.

Våttorka golv i kök • Golvet våttorkan när sista passet för veckan är klart 
samt vid behov.

Handdukar och disktrasor • Kansliet ansvarar för att byta handdukar och 
disktrasor efter varje veckopass. Om ni behöver 
byta under er arbetsvecka så finns rena handdukar 
i förrådet bakom köket. (Släng använd handduk i 
tvättkorg i förrådet. Nya handdukar finns bredvid.)

Kontrollera att frysboxen är 
låst

• Se till att frysboxen i stora lokalen är låst och att 
nyckeln hänger på sin plats i köket.

Dra för luckorna och lås 
dörren till köket

• Se till så att luckorna är låsta.

Lås WC vid omklädningsrum Se till att WC vid omklädningsrummen är låsta.
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När du lämnar klubbstugan
Återställ lokalen • Återställ möbleringen i lokalen till ursprunglig 

möblering.

Se till att båda dörrar ut mot 
A-plan är låsta

Se till att du är sist Medlemmar som har egen nyckel till klubbstugan får 
vara kvar (ej i köket, där ska du alltid låsa när du går 
för kvällen)

Lämna lokalen via 
huvudentrén

Larma och lås 1. Tryck på det svarta huset på larmcentralen

2. Sätt till larmbrickan

3. När det börjar pipa gå ut och lås

Om larmet skulle utlösas så kontakta

- Anders Svensson, 0768-430502

Lämna nyckeln Bestäm hur ni hanterar nyckeln under er arbetsvecka.

Redovisning
Redovisa försäljningen • Lämna 200 kr (växel) i kassaskrinet till nästa pass. 


• Redovisa försäljningen i ett kuvert med den totala 
summan, datum samt lag.


• Lägg kuvertet i kassaskåpet tillsammans med 
kassaskrinet 


• LÅS kassaskåpet noga.


