
Senast uppdaterad 28/6 2022

Information inför anmälan till
Cafeteriagruppen 22/23

Här är information till dig som vill stå i cafeterian. Läs igenom hela innan du anmäler dig.
Hör av er till cafeteriaansvariga vid frågor.
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Anmälan

Krav för att få anmäla dig
● Vara medlem i klubben (det blir du när du betalat den årliga medlemsavgiften).
● Vara född tidigast 1998 och senast 2013.

Lottningen
● Anmälan öppnar den 30/6 och stänger den 31/7 2022.
● Anmäler sig gör man via google-formuläret “Anmälan Cafeteriagruppen 22/23”.
● Det finns totalt 17 platser.

● I början av augusti sker lottningen. Lotterna dras av stora styrelsens ordförande Teresa
Palmquist.

● De som anmält sig kommer att delas in i två grupper: en för de som följt med
cafeterian på ridläger förut och en för de som inte har det.

● Det dras 6 namn från vardera grupp, dessa kommer med i årets cafeteriagrupp.
● Därefter blandas de två grupperna och resterande 5 platser går till personer som

antingen varit med i en cafeteriagrupp förut eller inte har det. Dessa kommer också
med i årets cafeteriagrupp.

● Därefter drar vi resterande namn där ordningen noteras. Dessa blir reserverna, som
hamnar i cafeteriagruppen om någon skulle tacka nej till sin plats eller hoppa av.

● Det är de som är med i cafeteriagruppen precis innan vi åker på ridlägret som följer
med på ridlägret.

● De som kommer med i cafeteriagruppen (ej reserver) blir i början av augusti inbjudna
till ett uppstartade cafeteriamöte via den mejladressen ni anger i anmälan.

Reserver
● De som anmält sig inom tiden för anmälan hamnar högst upp på reservlistan, läs mer

under “Lottningen”.
● Finns det färre än 10 namn på reservlistan efter att lottningen skett öppnas anmälan

igen för reserver. Den som anmäler sig efter att anmälan stängt hamnar längst ner på
reservlistan.
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Så här går det till
Eventuellt kan vissa detaljer komma att ändras.

Allmänt
Cafeteriagruppen är den grupp som hjälps åt att driva klubbens cafeteria. Det är
ungdomssektionens styrelse som ansvarar för den, med stöd av klubbens stora styrelse.
Cafeterian är öppen varje lördag (ej röd) samt på klubbtävlingar. Cafeteriagruppen kan även
komma att hjälpa till med aktiviteter på Överjärva Gård eller bakning inför några av klubbens
återkommande aktiviteter (tex Lucia).

För cafeterian 22/23 är det Tilda Moodysson (070 740 73 05), Ebba Drugge (076 396 96 21)
och Saga Gidlund (076 025 46 24) som har huvudansvaret i ungdomsstyrelsen. Kontakta
styrelsen via mejl (useksfrk@gmail.com) vid generella frågor eller frågor kring anmälan.
Cafeterian är ett stort projekt som engagerar hela styrelsen, men det är viktigt att komma ihåg
att vi gör mycket annat för dig som inte vill, kan eller kommer med i årets cafeteriagrupp.
Håll utkik inför loven! Kom också ihåg att hela ungdomsstyrelsens och stora styrelsens arbete
är helt ideellt och att vi gör detta på vår fritid.
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Våra förväntningar på dig
Datum och tider

● Cafeterian startar så tidigt på höstterminen som möjligt, innan dess kommer det vara
ett obligatoriskt cafeteriamöte där vi går igenom allting som gäller. Både du och en
förälder förväntas delta, helst på plats, men det går även bra att ansluta via Zoom.
Mötet sker någon gång i augusti, vi återkommer mer exakt när det börjar närma sig.

● Ni är 20 stycken som står i cafeterian indelade i 4 grupper.
● Varje grupp står i cafeterian i klubbis var fjärde lördag och står i nya cafeterian (den i

nya ridhuset) på var fjärde klubbtävling (oftast söndagar), det brukar bli ca 2 tävlingar
för varje grupp per termin.

● Grupperna kan dessutom komma att hjälpa till med aktiviteter på Överjärva Gård eller
bakning inför några av klubbens återkommande aktiviteter (tex Lucia).

● Följande tider gäller:
○ Lördagar: 9.00 - 16.35
○ Klubbtävlingar: En timme innan första start - ca en halvtimme efter sista start

(oftast 9 till 13 - 14)

● Om du inte kan på något av de tilldelade datumen måste du försöka byta datum med
någon annan. Detta gör du enklast genom att i god tid ställa en fråga i
facebookgruppen eller vända dig direkt till någon i en annan cafeteriagrupp.

● Blir du sjuk får du inte stå eller baka till cafeterian, meddela detta så snart så möjligt
så löser vi det.

Kommunikation
● Kommunikation sker via Facebook och WhatsApp.
● På Facebook har vi en sluten grupp som fungerar lite som en anslagstavla. Här kan du

bland annat ställa frågor till alla andra grupper och hitta information om t.ex. rutiner,
ridlägret och vilken grupp som har cafeterian vilken vecka.

● På WhatsApp har varje grupp sin egna chatt. Här kommunicerar ni inför varje gång
vad ni ska baka, så att inte alla bakar samma sak. Du kan även ställa andra frågor till
gruppen och hitta information som gäller bara din grupp.

● Du kan även alltid ringa eller skicka ett SMS direkt till någon av oss i
ungdomsstyrelsen.

Ansvar
● Följ instruktionerna från de som är ansvariga för cafeterian, alltså vi i

ungdomsstyrelsen.
● Handhygienen är otroligt viktig, tvätta hellre händerna en gång för mycket.
● Bemöt kunderna och dina kamrater som du själv vill bli bemött. Hjälp varandra och

lämna aldrig någon ensam.
● Tänk på att vi utan kunderna inte kan åka på ridläger, var artig och hjälpsam.
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● Turas om att ta kunderna, torka borden, brygga kaffe och diska.

● Inför varje gång du står i cafeterian ska du baka. Läs mer under “Bakning”.
● Blir du sjuk får du inte stå eller baka till cafeterian, meddela detta så snart så möjligt

så löser vi det.
● Om du inte står i cafeterian, oavsett om du blivit sjuk med kort varsel eller bytt med

någon, ska du meddela det.
● Ska du vara med och rida på klubbtävlingen när du skulle stå i cafeterian? Kontakta

den som är ansvarig för din cafeteriagrupp senast 48 timmar efter att anmälan
publiceras. Om flera är borta måste ni se till att cafeterian aldrig är obemannad.
Kontakta därefter den som är ansvarig för tävlingen och se om de kan anpassa start-
och funktionärslista, så att du är borta så lite som möjligt från cafeterian. Är
anpassningarna inte möjliga måste du byta bort din cafeteriagrupp. Du ska även baka
extra.

● Du får inte ha ridkläder på dig i cafeterian.
● Undvik att gå in i stallet och om du måste - tvätta händerna ordentligt efteråt!
● Du som rider, när du ska stå i cafeterian, är borta så kort tid som möjligt, byter kläder

och tvättar händerna noga efteråt. Du ska också baka extra.

● Det kan lätt bli långtråkigt på lördagarna, ta gärna med lite plugg eller en kortlek,
glöm inte bort att hålla koll på om någon kund kommer. Vill du till exempel gå ner till
macken måste du säga till din grupp först.

● Du behövs mest vid öppning och stängning. Det är viktigt att du kommer i tid och att
ni hjälps åt. Behöver du gå tidigare - byt med någon annan eller kontakta någon av oss
i ungdomsstyrelsen så kan vi kanske lösa det på ett annat sätt.

● Du får när som helst hoppa av, säg bara till i god tid innan ditt nästa datum.

● Tänk på att göra till allra bästa, ju mer vi säljer desto längre ridläger kan vi åka på!

Bakning
● Inför varje gång du står i cafeterian ska du baka ett bakverk. Av det mesta innebär det

en sats, men bakar du t.ex. småkakor eller chokladbollar måste du göra fler.
● Varje gång du går iväg för att rida, när du ska stå i cafeterian, måste du baka ett extra

bakverk.
● Den som handlar behöver bara baka en kladdkaka.
● Vi vet att det är svårt att frakta sånt med topping på, så ta gärna med allt du behöver

och lägg på toppingen på plats.
● Vissa saker säljer bättre än andra. Generellt säljer saker som ser bra ut bättre än sånt

som faktiskt är godare att äta. Detaljer som bär, strössel eller glasyr på toppen gör stor
skillnad.

● Några saker säljer dåligt. Följande saker får du inte baka
○ Sockerkaka, Tigerkaka, Kakmix eller liknande
○ Pepparkakor
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○ Småkakor
○ Kolakakor
○ Chokladbollar
○ Kladdkaka (Får endast bakas av den som handlar)

● Några saker säljer riktigt bra. Här är några exempel på det som vi tycker att du ska
baka:

○ Cupcakes
○ Morotskaka
○ Ryttarrutor
○ Kärleksmums eller Silviakaka
○ Cheesecake med bär
○ Muffins med tex bär eller choklad
○ Stora chocolate chip cookies (typ tredubbel sats)
○ Äppelkaka
○ Bullar
○ Brownies
○ Säsongsbak t.ex. Lussekatter till Lucia eller Saffranskaka till jul

● Fråga gärna efter recept i till exempel facebookgruppen om du har svårt att komma på
vad du ska baka.

Pricksystemet
● Till cafeteriagruppen använder vi ett pricksystem. Det betyder att du kan få en prick

om du gör något som du inte borde ha gjort eller inte gör något du borde ha gjort.
● Det är vi i ungdomsstyrelsen som fattar beslut om vad som ger en prick eller inte samt

hur man ska bli av med pricken. Till exempel kan det handla om att stå en extra gång
eller baka extra.

● Vid två prickar får du inte längre vara med i cafeteriagruppen, det betyder att du får
göra fel en gång, men inte mer än så.

● Du har 14 dagar på dig att bli av med din prick från att en cafeteriaansvarig kontaktat
dig angående pricken.

● Gör du något som verkligen, verkligen inte är okej, eller om du upprepat samlar på
dig och blir av med prickar kan vi också plocka bort dig från cafeteriagruppen.

● Du får inte ha några prickar när det är dags att åka på ridlägret. I så fall får du inte
följa med.

Ridläger
● Som tack för att du hjälper till åker vi på ridläger tillsammans sommaren 2023.
● På ridlägret gäller ridlägrets regler, även om det är annorlunda från Solna. Du

förväntas lyssna på dina ledare, både de från ridlägret och de som följer med från
Solna. Gör du inte det kan du få åka hem innan lägerveckan är slut.

● Ibland har vi nästan, men inte riktigt, råd att åka på det vi har bokat. Då kan det
behövas lägga till några hundra kronor.

● Mer information om vart och när vi åker kommer så fort vi har bokat, det brukar vara
någon gång runt höstlovet.
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Våra förväntningar på dig som förälder
Läs gärna igenom “Våra förväntningar på dig” först så att du vet vad som förväntas av ditt
barn/ungdom.

Datum att passa
● Under året kommer det att vara en del cafeteriamöten, då förväntas även föräldrarna

delta. Det första är i augusti.
● Det är lätt att datumen krockar med annat och det är inte alltid som barnet/ungdomen

har koll på det. Kolla gärna igenom datumen i god tid innan så att de hinner byta
datum med någon annan.

● Påminn gärna när det är dags att baka och stå i cafeterian.

Kommunikation
● Kommunikation sker via Facebook och WhatsApp.
● På Facebook har vi en sluten grupp som fungerar lite som en anslagstavla. Eftersom

det är åldersgräns på Facebook förväntas du som förälder hålla koll på uppdateringar
här om ditt barn/ungdom inte är gammal nog.

● På WhatsApp har varje grupp sin egna chatt. Här får du som förälder gärna vara med i
chatten.

● Du kan även alltid ringa eller skicka ett SMS direkt till någon av oss i
ungdomsstyrelsen, telefonnummer finns längre upp i dokumentet. Vid icke-akuta
frågor ber vi i första hand om kontakt via mejl (useksfrk@gmail.com).

Ditt ansvar som förälder
● Vissa barn/ungdomar behöver visserligen mer stöd än andra, men vi vet att de

tillsammans klarar sig utan hjälp från vuxna. Vet du att ditt barn inte klarar av
uppdraget i cafeterian, utan dig som förälder, får ni vänta med att anmäla barnet tills
att barnet är moget nog.

● När barnet/ungdomen står i cafeterian får du inte vara där och hjälpa till. Detta då
personer över 15 år, som i föreningen har nära kontakt med barn, enligt lag ska
uppvisa ett registerutdrag från Polisen.

● Till cafeteriagruppen använder vi ett pricksystem. Pricken är en varning. Har ditt
barn/ungdom inte blivit av med sin prick inom 14 dagar, fått mer än en prick
samtidigt, upprepat samlat på sig och blivit av med prickar eller gjort något som
verkligen inte är okej kan ditt barn/ungdom bli bortplockad från cafeteriagruppen.

Ridläger
● Ibland har vi nästan, men inte riktigt, råd att åka på det vi har bokat. Då kan det

behövas lägga till några hundra kronor.
● Mer information om vart och när vi åker kommer så fort vi har bokat, det brukar vara

någon gång runt höstlovet.
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