
 

Gødvad Håndbold på JYLLANDSRINGEN 
 
 
 
Information om vores arbejde på jyllandsringen. (med de nye retningslinjer) 
  
Hvad skal man lave: 

 Stå i bod. Det vil sige sælge pop-corn, is, burgere, pølser øl og sodavand og lignende 
o Herunder også at tilberede tingene, primært burgere og pølser 

 Enkelte gange bliver vi også bedt om at hjælpe ved nogle arrangementer for køreteams, sponsorer med videre 
o Her er det typisk anrette buffet og lignende 

 
Hvilke kvalifikationer skal man have: 

 Ingen som sådan. MCK team 98 benytter sig altid af frivillige, det vil sige at kunder og arrangører er fuldt klar over 
at det er frivillige og alle tager de kiks der vil komme, med et smil. 

 For at stå i boden skal man være 16 år, og for stå forrest og håndtere øl skal man være 18.  
 
Hvad får Gødvad Håndbold forening ud af det: 

 550Dkk pr person pr dag. Dvs. at en weekend på Jyllandsringen med 15 frivillige begge dage er 16.500DKK 
 Med 5 løbs weekender kan dette være 60-80.000 til klub kassen. 
 Klubben kan ikke overleve uden disse penge, beløbet er over 30% af ALLE indtægter i klubben  

 
Hvordan er det at have en vagt: 

 Vagten er fra 9.30 til 18.00. Der er ekstra i boderne så man kan skiftes til pauser. Nye regler gør at vi ikke længere 
kan have halve vagter! 

 Der er typisk travlt imellem løbene, men god mulighed for pause og strække ben mens der er løb 

 Alle siger at en vagt er super sjov og hårdt på den gode måde. 
 Grill-boderne bemandes hvis muligt med folk fra samme forening, der er 6-10 i hver bod. 

 
Hvem må komme med: 

 Vi sørger for fri indgang for dem som er frivillige. 
 Dem vi arbejder for har lavet regler omkring at der IKKE må være børn i boden. Der er børnenes sikkerhed og 

forsikringsregler der ligger til grund. 
 Så selvom der er gratis adgang, generelt, for børn under 12 år, så skal det indskærpes at de IKKE lige må gå ind til 

mor og far.  
 Så prøv at arrangere at børnene bliver passet den dag. Evt. koordinere med andre forældre der skal derud.  

Evt. tage børnene MED på jyllandsringen som almindelig gæster med 1 eller 2 voksne.  
(men husk de IKKE må komme i boden, forældrerne kan gå over til der hvor børnene er når der er pauser) 

 
Hvornår er det?: 

 U12 piger og drenge:   1. – 2. juni 

 U10 piger og drenge:   15. – 16. juni 
 SG damer og herrer:   24. – 25. August 
 U14, U16, U18 piger og drenge  14. – 15. september 
 U4, U6, U8 mix   28. – 29. september 

       
I år forsøger vi at gøre det holdvis. Dels for at styrke sammenholdet og 
det sociale netværk blandt spillere og i klubben og dels for at minimere 
antallet af datoer man skal forholde sig til. 
 
Der er altså kun 1 – ÉN – dato i år. Vi vil sætte pris på om I vil gøre en 
indsats for at holde den weekend fri og give en hånd til klubben. Hvis I 
gør det, så skal jeg ikke bede om assistance til andre weekender   

 
 

Stemningsbillede  


