Inför hemmamatcher …
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SCHEMA
Schema för fika (+ körning) finns under dokument på laget.se. Om du inte kan köra eller ha fikat så
får du byta med nån annan. Samlingstid och plats meddelas av tränare inför varje bortamatch.
KIOSK
Man bidrar med fikabröd (gärna hembakat – det är uppskattat och märks av i kassan) och om matchen
är på kvällen, gärna korv och bröd eller nån macka. Det är frivilligt vad man vill sälja, men alla pengar
går direkt till tjejerna. Lådan får man gärna (frivilligt) fylla på med godis/ kakor eller annat som vi kan
sälja åt tjejerna.
Det finns en låda med…
* Engångsmuggar, servetter, plastskedar
* Bitsocker, ketchup, senap
* Prislista
* Spritpenna, papper, tejp
* Swish ”lapp” för både kiosk och lotter
* Växelkassa
* Redovisningslista
Man kan välja att brygga kaffe på termos hemma eller så finns det kaffebryggare på plats. Tag då med
kaffe och filter, samt mjölk till kaffet. (Obs detta gäller inte på konstgräset i Forsheda)
Tag också med saft (och kannor), eller festis/ annan dricka. Det finns inte vatten i alla kioskerna så det
kan man få hämta i respektive klubbhus. Tränarna ser till att kiosken är upplåst i god tid.
LOTTERIFÖRSÄLJNING
På hemmamatcherna kommer det att finnas lottringar för att kunna sälja Halva Potten lotter. Finns det
småsyskon eller andra som vill hjälpa till med detta så hör av er till Kajsa eller Camilla. Som ”lön” får
man fika ☺.
BETALNING
Fika Sätt din egen swish att betala till när du säljer fika. För att enkelt hålla reda på hur mycket som
sålts redovisas det per match. Så när man sålt klart:
* Fyll i redovisningslistan
* Den swishade försäljningen räknas samman och beloppet swishas märkt ”Fika och datum” till
070-422 20 02 Camilla Bolmenius.
* Lämna lådan (inklusive växelkassan) vidare till den som ska ha matchfika nästa gång.
Lotter Swisha 070-422 20 02 Camilla Bolmenius, märkt ”Lotter”.
Kontant försäljning av lotter lämnas till ”kiosken” som redovisar och räknar in den i växelkassan för
kioskförsäljningen. Vinst dras i halvlek och delas ut kontant till vinnaren.
MATCHBLAD
Affisch sätts upp i mataffärer mm i Bredaryd, Reftele, Tallberga, Lanna och Anderstorp.
Tomma matchblad fylls i sätts upp (och tas ner) av ansvariga spelare på respektive ort.
MATCHENS SPELARE
På ”Derby-hemmamatcherna” kommer matchens spelare att utses, både i motståndarlaget och i
hemmalaget så priser till detta tas tacksamt emot. Kontakta Kajsa eller Camilla.
Hör gärna av er om det är några frågor Kajsa 070-373 79 98 eller Camilla 070-422 20 02.
Vi hoppas på en fantastisk säsong! Heja RÅs LB!
Väl mött önskar ”Kiosk Kommittén”,
Kajsa & Camilla

