
Oktober

20161023 12:30             IBF Dalen  Holmsund City IBC                       Sporthallen Musköten 

Fika: Siri och Ella

Sekretariat: Anna och Julia

November

20161112 15:00             IBF Dalen  Röbäcks IF                                    Vildmannahallen

Fika: Emmy och Kajsa

Sekretariat: Matilda och Filippa S

20161126 12:15               IBF Dalen  Umeå City IBF/Blå                       Sporthallen Musköten 

Fika: Cornelia och Fredrica

Sekretariat: Filippa Å och Maja 

Februari

20170205 12:30                IBF Dalen  Gimonäs Umeå IF/Tomtebo      Sporthallen Musköten 

Fika: Tuva och Elsa

Sekretariat: Elina och Emma

20170211 12:30                IBF Dalen  Holmsund City IBC       Sporthallen Musköten 

Fika: Matilda och Ester

Sekretariat: Ada och Lisen

20170225 15:00                IBF Dalen  Obbola IK                                       Sporthallen Musköten 

Fika: Filippa Å och Filippa S

Sekretariat: Siri och Ella

Mars

20170326 15:15                IBF Dalen  Sävar IK                                          Sporthallen Musköten 

Fika: Elina och Maja

Sekretariat: Emmy och Kajsa



F-05 IBF Dalens matcher där vi ansvarar för fika och sekretariat

Precis som förra säsongen kommer vi ha lite enklare försäljning under matcherna för att det 

ska komma lagets kassa tillgodo. Det finns naturligtvis ingen hundraprocentig rättvisa för 

vilka som gör vad, men vi har försökt titta på hur ansvarsfördelningen såg ut under UFF och 

fördelat ansvar efter det.

De föräldrar som har ansvar för fikat ordnar termos med kaffe, mjölk, socker, färdigblandad 

saft, och en kaka. Det kan vara allt ifrån chokladbollar, långpannekaka eller ”köpebröd”. Här 

måste ni prata med varandra för att bestämma vem som gör vad. Bifogar lista med 

telefonnummer. Vi försöker börja sälja lite före matchen men framförallt i paus. Alltså 

behöver vi vara där samma tid som laget samlas.

Det kommer finnas en låda som tillhör laget med engångmuggar, skedar, servetter mm som 

man använder vid varje tillfälle. De som ansvarar för nästkommande fika är ansvarig för att 

se till att lådan kommer med till matchen. 

De i sekretariatet behöver också vara i god tid för att se till att all teknisk utrustning fungerar 

och se vad som förväntas av en där.

Har ni tilldelats datum där ni inte kan så måste ni byta med varandra inom laget.


