Söndagscafé VSS Våren 2022
Kod till köket samt landträningsrummet där försäljningsmaterialet finns är:
1412.
Som de flesta av er känner till finns det varje söndag under simskoleverksamheten en
cafévagn uppdukad i simhallen. Det är tävlingssimmarnas familjer som turas om att hålla i
caféet, då intäkterna därifrån är ett sätt att hålla våra avgifter nere. Som cafévärd har man fyra
uppgifter:
•

Baka:
- Baka brödet som säljs (gör upp detta med den ni delar söndag med). Det går åt 40-50 bullar
och 2 plåtar kärleksmums eller dylikt.
Det finns gluten och laktosfria kakor i ett av skåpen och bullar i frysen i köket och det är
samma pris som vanlig fika.
- Förbered ca 10-15st ostsmörgåsar (brödet finns i frysen, smör och ost i kylen) och fyll på vid
behov under em/kvällen. Serveras under lock på tårtfat, plastfolie om varje smörgås, finns på
kansliet)
- Brygga kaffe, duka vagnen och stå sedan inne i simhallen och sköta försäljningen.

•

Handla:
- Köp 1 liter Laktosfri mjölk och en gurka, paprika eller annan grönsak till smörgåsarna.

•

Försäljning:
- Försäljning av träningsmaterial, badmössor, vattenflaskor, simglasögon etc.

•

Städa:
- Spola duscharna regelbundet under eftermiddagen.
-Städa simhallen, omklädningsrummen och kansliet.
Tränare får ta en gratis fika!
Du bör vara på plats vid ca kl 14.30 för att ha vagnen klar till kl 15.00.
Runt 20.00 brukar allt vara färdigt. Fullständiga rutiner finns i blå pärmen ovanför mikron på
kansliet. Två familjer ansvarar varje söndag och det är alltid en van familj tillsammans med
de nya simmarnas föräldrar (detta kan ju förstås ändras då ni föräldrar byter söndag med
varandra). Viktigt att ni tar kontakt med varandra i god tid innan.
Nycklar får ni av Linn. Vagnar till Caféet finns i tävlingsförrådet, innanför
landträningsrummet.

OBS: Får man förhinder måste man själv ordna
ersättare/byta dag med någon!!!
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Bojen ansvarig Ulrika Sundell 070-653 49 54, kontakta vid ev. frågor.
Lycka till!
PS. Den 8 & 15 maj har vi extra träningstillfällen för simlinjen för de tillfällen vi behövt ställa
in denna termin. Då är det märkesförsäljning samt städning som behövs. Sälj gärna kaffe, te
och saft samt ev. fikabröd från frysen.

