
Täfteå IK F-09 
 
Fikalista till kommande matcher: VT-19 
 

● Vi bakar för försäljning till publiken och fika till lagen efter avslutad match. 
(två långpannekakor el dylikt totalt på de som har fikaansvaret Man väljer själv 
om man vill baka eller köpa fikabröd) 

 
● Vi säljer kaffe, te, saft och kaka ev. även försäljning av macka  

 
 

● Fikaansvariga brygger kaffe hemma (tre termosar totalt) samt tar med 
mjölk och tevatten. 

 
 

● I fikabacken ska det alltid finnas växelpengar, tillbringare, vattendunk, 
socker, servetter, muggar, soppåse, saft, prislista, skylt med 
Swishnummer, kvitto till domare. Påfyllnad av muggar finns att hämta hos 
Åsa Sundberg, Kanotvägen 3. Vi ansvarar tillsammans för att se till att 
fikabacken är fylld, för att det ska fungera. Om man behöver köpa mer saft 
t.ex till backen tar man pengar ur växelkassan och ger kvittot till Åsa 
Sundberg.  

 
● De som sålt fika ansvarar även för att lämna fikabacken vidare, i god tid, till 

nästa grupp på listan. 
 

● Vid förhinder är du själv ansvarig för att kontakta och byta dag med någon 
annan på listan. 

 
● För att samordna fikaförsäljningen, prata gärna ihop er med de andra 

familjerna som ni säljer fika tillsammans med. Ansvariga agerar matchvärd, 
ansvarar för försäljning och betalar domare från fika kassan. 

 
 

OBS! Tänk på att alltid titta i kalendern då datum och tid för 
matcherna kan ändras. 

 
 
26/5  11.00      Täfteå IK F-09 - Spöland Vännäs IF F-09 (Konstgräs) 

Tyra, Nelia, Astrid  
 



9/6( Matchdatum kommer ändras)      Täfteå IK F-09 - Umeå Södra FF F-09 Gul 
(Konstgräs) 
                                 Lilly, Mina, Meja 

 
23/6 10.30        Täfteå IK F-09 - Ersboda SK  (Konstgräs) 

 Liv, Tea, Tea M, Ida 
 
 

Försäljning till lagkassa 
För att få in pengar till lagkassan har vi i föräldragruppen kommit fram till att laget 
säljer. https://www.spicydream.se/  
 
Om vi säljer 20 förpackningar per barn kommer förtjänsten bli 10000kr 
Mer information om försäljning kommer inom kort, kontaktperson för detta är Emma 
emmaselberg37@gmail.com (Leas Mamma).  
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