
Checklista för entré, fikaförsäljning och klistermärken vid microsim 

 

Entré 
(1-2 personer behövs) 

Samling för medhjälpare kl 15.00   

Den som suttit i entrén går sedan vidare till fikaförsäljning eller klistermärken.  

Att göra: 

 Ställ fram bord 
 Växelkassa från kansliet 
 Sätt upp skylten ”Inträde 50 kr / familj” 
 Bocka för anmälda KSS-simmare när de kommer 
 Kommer mamma, pappa, syskon och tex farmor och farfar räknas det som 2 familjer 
 Ta betalt för inträde från 15.15 – 17.00 (ev 17,15 ofta kommer några sent).  
 Sista stunden behövs bara 1 person i entrén, och den andra kan gå vidare till fikaförsäljning 

eller klistermärken.  
 Plocka bort bord och stolar när entrékassan stängt 

 

Klistermärken 
(1-2 personer behövs) 

På plats inne i simhallen vid 17.00 när tävlingen börjar 

 Ta ett bord att sitta vid inne i simhallen innan det kommer för mycket folk. 
 Ta fram klistermärken, diplom och pennor 
 Hämta resultat listor i kansliet efter varje gren. 
 Att dra ett streck under de personer som klarat guld-, silver- och bronstid underlättar mycket 

när många barn står i kö. 

  



Checklista för entré, fikaförsäljning och klistermärken vid microsim 

 

Fikaförsäljning och funktionärsfika 
(4-6 personer behövs) 

Samling för medhjälpare kl 15.00 

Försäljning från kl 15.30 

Att göra: 

 Brygga kaffe 
 Koka tevatten 
 Blanda saft 
 Lägga upp kakor för försäljning 
 Ordna funktionärsfika till konferensrummet (ca 25 personer) och sekretariatet (5 personer). 

Klart senast kl 16:20. Fyll på så att det finns fika när funktionärerna har paus.  
o Kaffe, te och saft 
o Kakor (köpekakor om det är ont om hembakat 
o Kolla så att det finns muggar och servetter 

 Ställa fram bord för fikaförsäljning inne i simhallen 
 Lägg fram prislistor och swish-skyltar(OBS olika swishnummer för fika och badkläder) 
 Ta fram växelkassa (överta från entrén) och listor för ”bokföring” 
 Ta fram badkläder, simglasögon, tröjor, bars mm 
 Kopiera upp startlistor så fort de är klara. Ca 20 st till tränarna och ca 20 st till funktionärer. 

Kopiera även upp ca 10 st för försäljning. Säljs för 10 kr / st.  
 Skriv upp på listor för ”bokföring” hur mycket som betalas kontant och hur mycket som 

betalas med swish. En lista för varje kategori.) 

 

Efter tävling 
(kolla om din hjälp behövs innan du går hem) 

Att göra 

 Plocka in allt från fikaförsäljningen. 
 Ta in klädställningar med badkläder och annat som funnits ute för försäljning.  
 Diska av kaffetermosar 
 Snygga till i pentryt i kansliet. 
 Frysa in eventuellt överblivna bakverk 
 Tömma soppåsar inne i simhallen. Kasta sopor i container. 

  


