Hovås Hockey Club

Välkommen till Hovås Hockeycafé

Följ anvisningarna….

Hovås Hockey Club
Förberedelser
- Att ta med:
Vardagar: Fikabröd (konditori eller hembakat), ca 10 bitar/pass + 1 pkt mjölk
Helger kl.8-12: Grova frallor (4-5 st, säljs i halvor) ersätter fikabrödet + 1 pkt mjölk
Helger, övriga pass: Fikabröd (se ovan) + 1 pkt mjölk. Ni som har lunchpasset, en av er - ta med
2-3 st frukt (se schema) !
-Hämta/lämna nyckel till caféet hos vaktmästaren i entrén.
- Ni som har första passet för dagen: Kom i så god tid att ni hinner brygga kaffet klart, ibland är det
match tidigt med gott om kaffetörstiga på plats.

Hovås Hockey Club
När ni kommer till caféet
-I kylen skall finnas en påse med bredda smörgåsar (till varma mackor) som föregående
pass skall ha förberett. Att grillas vid beställning.
-Lägg upp medhavt fikabröd, bred frallor, etc. Smör och pålägg skall finnas i kylen.
-Se efter så att det finns tinade korvbröd + bröd att göra varma mackor av (till nästa
pass). Påfyllning skall finnas i frysboxen utanför caféet.
-Sätt på varmt vatten + lagerblad till korv så fort ni kommer. Lägg i korv efter hand när
någon beställer (tips: de flyter upp när de är klara!).
-Värm upp smörgåsgrillen.
-Koka kaffe + tevatten
- Se till att det är fräscht i cafét. Är borden avtorkade, varor framme etc..

Hovås Hockey Club
Försäljning / Kassa
-Växelkassa finns i kassaapparaten. Runt 300 kronor
-I en pärm i skåpet mitt emot kassan finns blanketter för redovisning av kassan. Skriv in
ditt namn samt datum och passtid, växelkassans storlek
- Vid passets slut, räkna kassan, skriv in växelkassa som lämnas kvar. Lägg resterande i ett
kuvert. Skriv pass, namn och summa på kuvertet/påsen och lämna snarast till
caférepresentanten i ditt lag

Hovås Hockey Club
Städning
Övervåningen av ishallen hyrs av Hovås HC som ansvarar för den. Hovås HC har ingen anställd
personal som utför städningen, utan det faller på klubbens medlemmar att ombesörja detta.
Det är mycket viktigt för klubben och dess anseende att detta fungerar.
-Se på schemat vilken städuppgift som ingår i ert pass. Dörren bredvid cafédörren är till
städskrubben.
-Korridoren = Hela korridoren från samlingsrummet intill caféet, bort till trappan.
-Toaletter = Toaletterna vid caféet (ingång från samlingsrummet)
-Café = Själva caféet + Samlingsrummet
- Sopor = 2 behållare i köket, 1 behållare m lock utanför köket, 1 behållare halvvägs bort i
korridoren vid fönsterpartiet. Slängs i containern utanför ishallens västra kortsida. Sopluckan
är låst med hänglås, nyckeln sitter på cafényckelknippan.

Hovås Hockey Club
Vid passets slut
-Skall en brödpåse full med förberedda smörgåsar (till grilljärnet) ligga i kylen.
-Caféet och övriga utrymmen (enligt schemat) vara städade.
-Sopor tömda
-Kassan räknad, noterad i pärmen och omhändertagen.
- Nyckeln återlämnad till vaktmästaren (sista passet )

Hovås Hockey Club
Frysta varor skall märkas med upptiningsdatum.
Koka korv
Sätt på en kastrull vatten vid passets start med lite lagerblad i.
Låt vattnet koka upp, sänk värmen så att det sjuder
Vid beställning höj värmen och lägg endast i antalet beställda korvar
Toast
Ta fram ett paket bröd
Bred smör på skivorna, lägg på skinka och ost
Lägg tillbaka i påsen
Koka kaffe
Fyll på en kanna vatten
Ta ett filter och en påse kaffe i skåpet under toastjärnet

Hovås Hockey Club
Vad kan gå fel?
Kaffeautomaten fungerar inte
Kontrollera att timern är på
Kontrollera att kontakten är i
Diskmaskinen fungerar inte
Kontrollera att vattnet är påsatt (vred vid kranen)
Strömmen slås av
I städskrubben finns en panel med säkringar, se att alla står åt samma håll
Dörren går igen
Gå runt och öppna från utsidan, vrid om låsvredet med den lilla nyckeln
som finns på nyckelknippan

Hovås Hockey Club
Kontaktpersoner

När något är slut (fattas det varor) kontakta
Cilla Mannebratt mobil 0731-400432
Inköp finns det något du skulle önska fanns i caféet?
Skriv på ”Önskelistan”

Hovås Hockey Club
Önskelista
Vad vill du se i vårt cafe?
Önskan

Namn

Datum

Hovås Hockey Club
Caferepresentanter 2011-2012
U16 Calle Malmberg
U14 Håkan Hägerström
U13 Lasse Lundgren
U12 Per-Anders Krantz
U11 Martin Hilmersson tf
U10 Anna Månsson
U9 Gunilla Andersson

calle.malmberg@hotmail.com
team98@hovashockey.com Mob 0722-29 00 34
lars.lundgren@biner.se
Mob 0708 778040
per-anders.krantz@comhem.se Mob 0706-98 43 60
martin.hilmersson@gmail.com Mob 0709 277899
anna.mansson@mail.com Mob 0706-287762
gunillabandersson@telia.com Mob 0734-038915

Trådlösa nätverket namn hhcguest lösenord hovashc08

