
Fika/sek 18/19 Pojkar 03-04 Innebandy 

Vi fixar fika till hemmamatcherna 
Passar inte fördelningen får man själv försöka byta med någon! 
I fikapåsen finns saft, socker, the, servetter, soppåsar, prislista och kassa. I innebandyn bjuder vi inte 
spelarna på fika efter matchen. Kaffe finns på hallen, det står innebandysektionen för. Fördelningen 
i fikalagen ser ut som följer: 

Nr 1. Säljer fika på hallen under matchen.  
Kommer i lagom tid till hallen och ser till att kaffe kokas på plats.  Ordnar fikabröd motsvarande en 
långpanna (25-30 bitar). Tar med mjölk till kaffet. Ni som säljer fika tar emot Swish betalningar. 
Sen efter försäljningen skickat man över försäljningsbeloppet till Linda. Undantagsvis (om ingen i 
familjen har Swish) kan man lägga upp Lindas swishnummer direkt.  
Linda har nummer 070-526 35 63. Domaravgift betalas ur fikakassan Obs olika domaravgifter i div 
4 och div 5. 

Nr 2. Sitter i sekretariatet 
Hämtar fikapåsen från 2:an i föregående fikalag. Ser till att det finns växel till nästa match. För in i 
kassaboken hur mycket pengar som kommit in. Övriga pengar lämnas till Linda G som är kassör, 
om hon inte är på plats kan pengarna ligga kvar till nästa match. Tar hand om påsen till nästa fikalag 
hämtar (handlar saker till fikapåsen om den behövs fylla på, skriv upp i kassaboken – spara 
kvitton!).  

Nr 3. Sitter i sekretariatet  

Hemmamatcher 18/19 

Div 4 
Sön 21 oktober, matchstart kl 11 
Täfteå Ik - Umeå City IBF/vit2 
Nr 1. Elias 
Nr 2. Imre  
Nr 3. Christoffer 

Div 5 
Sön 11 november matchstart kl 11 
Täfteå IK - Hörnefors   
Nr 1.  Noah 
Nr 2. Rasmus 
Nr 3. Hugo 

Div 4
Lör  24 november, matchstart kl 15:00 
Täfteå IK - Vindeln   
Nr 1. Måns  
Nr 2. Elias  
Nr 3. Alvar 



Div 5 
Sön 16 december, matchstartKl 14:00 
Täfteå IK - Sävar IK  
Nr 1. Isak G 
Nr 2. Rasmus 
Nr 3. Imre  

Div 5
Sön 13 januari, matchstart kl 11:30  
Täfteå IK - IBF Dalen 
Nr 1. Christoffer  
Nr 2. Alvar 
Nr 3. Måns 

Div 5
Sön 10 februari, Matchstart kl 10:00  
Täfteå IK - Håknäs 
Nr 1. Hugo  
Nr 2. Isak G 
Nr 3. Noah 

Div 5
lör 23 februari, matchstart kl 14 
Täfteå IK - Holmsund City IBF  
Nr 1. Imre 
Nr 2. Måns 
Nr 3. Rasmus 

Div 4
sön 24 mars, Matchstart kl 11:00  
Täfteå IK - Umeå City 
Nr 1. Alvar 
Nr 2. Noah 
Nr 3. Christoffer  

Var på plats ca 30 min före matchstart, ta med egen penna. Kolla hallschema innan: är det ingen 
match eller träning innan våra matcher så är det troligt att sarg ska upp. Var då gärna på plats vid 
samling 60 min innan matchstart och hjälp tränarna att sätta upp sargen.  
Är du ny på sekr.jobb? Besök gärna en match i sekr. o kolla vad som ska göras, eller hör efter med 
någon som gjort det förr. Det är trevligt och välkomnande om speakern hälsar välkommen samt 
läser upp spelarna i varje lag och ev. läser upp vilka som gör mål och assisterar m.m. 
Ni ansvarar även för att se till att det är snyggt i hallen, slänger skräp osv. samt ser till att det är 
snyggt på toaletterna och i omklädningsrummet. Kolla att det finns toalettpapper (finns i 
städskrubben) och töm papperskorgar efteråt om det behövs.  

Med vänlig hälsning/Peter Ameln  


