
Hjælp din klub 
 
Arrangement Dato 
Chr. mil 1 4/4 
Tårnby Games 7-8/5 
Chr. mil 2 16/5 
Chr. mil 3 13/6 
Chr. mil 4 4/7 
Chr. mil 5 8/8 
UP-stævne 1/9 
Chr. mil 6 5/9 
Chr. mil 7 3/10 
Lysstævne (dato endnu ikke fastlagt men bliver en fredag 

aften I oktober) 
 

Beskrivelse af tjanser: 
Chr. mil: ca. 17:30-20:00 (man er mere end velkommen til at møde tidligere ind og hjælpe med 
opsætning osv) (16:30 ved løbet i oktober, da vi starter en time tidligere grundet lys) 

- Opsætning af al materiale (pavilloner, borde, kilometer-skilte, tavler osv) 
- Startnummer/sekretariat – modtage tilmeldinger på dagen, give præmier ud efter løb, 

indskrive tilmeldinger på computer 
- Madbod – give vandflakser og frugt efter løb 
- Tidtagning/mål/start – hjælpe med ure ved mål 
- Rutevisning (flag på ruten, forreste cykel, bagerste cykel) – vise vej på ruten 
- Nedtagning af al materiale (de fleste plejer at blive efter de har haft en af ovenstående 

opgaver og hjælpe med at nedtage det hele) 
 
Tårnby Games/UP/Lysstævne:  

- Opsætning af al materiale (allerede fredag for Tårnby Games) 
- Dommer/hjælper til øvelser 
- Sekretariatet (MEGET VIGTIG – vi mangler en speaker om lørdagen, da vores all-time 

amazing speaker Helle Klok desværre ikke kan deltage lørdag. Som speaker byder man 
velkommen, deler medaljer ud, annoncerer når nye øvelser begynder, giver generel info om 
køb af mad osv) 

- Hjælper løb 
- Nedtagning af al materiale 

 
Specifikt for Tårnby Games: 

- Madbod (Enten lørdag formiddag, lørdag eftermiddag, søndag formiddag eller søndag 
eftermiddag – man kan også være der en hel dag hvis man ønsker) 

- Grill (Enten lørdag formiddag, lørdag eftermiddag, søndag formiddag eller søndag 
eftermiddag – man kan også være der en hel dag hvis man ønsker) 

- Sørge for morgenmad til de klubber der overnatter på Løjtegårdsskolen 
 



Specifikt for lysstævne: 
- Kaffe/Kakao/Kage bod 


