
Fikalista hemmamatcher  

Obs! Flyttas en match så följer fikaansvaret med till nytt datum, håll koll i kalendern. 
Är ni bortresta eller inte kan vara med någon match, se till att byta med någon i samma grupp 
(grupperna kan ses i kalendern) eller ordna ersättare.  

 

Hemmalag Bortalag Daum och tid Plats Fikaansvarig 
Piteå IF FF lag 1 Södra United 2018-06-13   17.30 Nordlunda Charlie och Frank 
Piteå IF FF lag 2 Hedens IF lag 2 2018-06-13   19.00 Nordlunda Hugo och Jack 
Piteå IF FF lag 1 Öjeby IF 2018-06-20   17.30 Nordlunda Eddy och Kevin F 
Piteå IF FF lag 2 Rutviks SK  2018-06-26   17.30 Nordlunda Tobias och Viggo 
Piteå IF FF lag 1 Storfors AIK 2018-07-04   17.30 Nordlunda Kevin N och Edvin 
Piteå IF FF lag 2 Älvsby IF 2018-07-04   19.00 Nordlunda Loke och Adrian 

När resten av matcherna kommer ut så uppdateras fikalistan! 

De som är ansvariga för fikat hämtar fikalådan hos Frida Antonsson (Ugglegatan 6, Tel: 070-335 99 
53). I fikalådan finns muggar, festis, servetter, sop-påsar och en växelkassa. Säg till Frida om ngt 
börjar vara slut så hon kan fylla på till nästa hemmamatch. De ansvariga har till uppgift att koka kaffe 
och ta med i termosar (minst två stora termosar var) samt baka (eller köpa går lika bra!!) ex ca 25 
chokladbollar och en långpannekaka, det vill säga en sort var! Ta även med mjölk till kaffet.  

Då några hemmamatcher kommer att spelas samma dag får ni kommunicera sinsemellan så att 
materialet finns på plats! 
 

I växelkassan finns ”domarkvitton”. Dessa skall skrivas på och 150 kr per match betalas ut till 
domaren. Spara kvittot i växelkassan, detta lämnar vi in till kansliet och får tillbaka pengarna. Viktigt 
att ni fyller i personnummer och namn på den som dömmer. 
 

Prislista: 
Kaffe 10 kr 
Festis 10 kr 
Kaka 10 kr.  

 


