
Kære klubmedlem 
 
Vi har brug for din hjælp i Loungen til World Cup p å Bagsværd Sø den 29.-31. maj 2015. 
Du kommer til at arbejde sammen med klubkammerater samtidig med at du ser spændende kajakløb i 
verdensklasse. Det bliver sjovt. Læs om hvilke opgaver du kan få og hvordan du tilmelder dig. 
 
Hvad er World Cup? 
Dansk Kano og Kajak Forbund er værter for 3. afdeling af forårets World Cup Sprint Regatta. Der kommer 
400 deltagere fra 20 forskellige nationer, og der dystes på distancerne 200 m, 500 m og 1000 m. De danske 
kajakroere med OL potentiale skal ro mod de bedste/værste konkurrenter. Sagt med andre ord. Det er 
verdensklassen, der stiller op. 
 
Hvad er Loungen? 
Loungen er et spisested i et telt, som bliver et 30x50 meter stort telt øverst på tribunen med udsigt over hele 
robanen. Vi forventer mange gæster, og de skal have en god oplevelse ”A Taste of Denmark” med mad og 
drikke samt servering i verdensklasse. Vi kunne tænke os, at medlemmer fra Sundby kajakklub og Hvidovre 
Kajakklub sammen bemander loungen. 
 
Hvad er opgaverne? 
Loungen skal bemandes fra morgen til aften fredag, lørdag og søndag. Vi har 4 forskellige arbejdsroller: 
Manager (A), Assistent (B), Runner (C) og Infomedarbejder (D) 
 
Manager (A) 
Sætte assistenter i gang ved vagtskifte 
Fordele opgaver i tilfælde af uklarhed 
Have overblik over salget og forberede spidsbelastninger 
Starte Loungen op 
Lukke Loungen ned  
Tælle penge op og aflevere i bank 

Assistent(B) 
Lave kaffe og the 
Stille varer frem og bestik mv 
Tage imod bestillinger og afregne 
Servere kage, sandwich, kanelsnegle og varm mad 
Servere kaffe, the, vand og fadøl 
Soignere området 
Bære affald ud i rette containere 
Hjælpe med at få sat bragte varer på plads 
 

Runner (C) 
Hente varer fra køkkenet i elbil 
Hente drikkevarer fra container 
Gå til hånde 

Infomedarbejder (D) 
Svare på diverse spørgsmål fra gæster, særlig de udenlandske 

 
 
I skemaet nedenfor kan du se hvilke vagter du kan vælge mellem. Du må meget gerne vælge mere end en 
vagt. 
 

Fredag 8 til 12 11.30 til 16 15.30 til 20  

Lørdag 8 til 12  11.30 til 16 15.30 til 20  

Søndag 8 til 12  11.30 til16 15.30 til 17  
 
MELD DIG SOM FRIVILLIG TIL World Cup PÅ BAGSVÆRD SØ DEN 29.-31. MAJ 2015. 
SKRIV EN MAIL TIL: hellestuart@gmail.com. Skriv dit navn, hvilke vagter du ønsker, hvilke 
jobfunktion(r) og et telefonnummer. 
 

FRIST: 1. MAJ. 
 
Vi glæder os til at se dig 
 
Kærlig hilsen 
Helle og Ulla Stuart 
 

 

 


