
Har du lyst til at være en del af Sailing Aarhus Week 2021?  
 
Den 26. august til 5. september afholder Sailing Aarhus, i 
samarbejde med Aarhus Sejlklub, Marselisborg Sejlklub, 
Kaløvig Bådelaug og Sejlklubben Bugten, ”Sailing Aarhus 
Week”, som er en maritim festival der foregår i og omkring 
Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Formålet med 
festivalen er dels at bygge bro mellem Aarhus by og Aarhus Ø samt Aarhusbugten, og dels at 
sprede maritim glæde gennem sociale fællesskaber, samvær og forskellige events på vand og 
på land. 
 
I løbet af den maritime folkefest vil sejlsportsaktiviteter gå hånd i hånd med alt det, man 
forbinder med en rigtig festival – kølige forfriskninger, lækker mad, god musik, indbydende 
loungeområder samt festlige indspark.  
 
Datoer og opgaver  
For at den maritime festival kan lykkes søger vi nu hjælpende hænder til at løfte forskellige 
opgaver. Der vil være frivilligopgaver i perioden fra d. 24. august til d. 6. september, men de 
fleste vil være i weekenderne henholdsvis torsdag d. 26. august til søndag d. 29. august og 
fredag d. 3. september til søndag d. 5 september. Her vil arbejdstiderne være morgen, middag 
og aften.  
 
Opgaverne vil være opsætning (d. 24-25. aug.) og nedtagning af eventområde (6. sept.), 
forplejning og bespisning af sejlere og frivillige, bemanding af barer, billetkontrollører (kun d. 3 
sept. om aftenen) og ad hoc.  
 
Deadline for tilmelding er onsdag d. 18. august.  
 
Hvorfor er det fedt at være frivillig under Sailing Aarhus Week?  
Sailing Aarhus Week har fokus på maritime aktiviteter, fællesskab, underholdning og hygge. Du 
kommer som frivillig til at være en stor del af at skabe en forholdsvis ny festival og kommer 
helt tæt på sejlsporten og sejlerne. Derudover bliver du en del af et fantastisk fællesskab 
sammen med de andre frivillige omkring de forskellige aktiviteter.  
 
Når du er på vagt får du naturligvis fuld forplejning og på din første vagt får du udleveret en T-
shirt, som skal bæres under din vagt, fra start til slut.  
 
Ønsker du at være frivillig under vores Sailing Aarhus Week, så send en mail til Inge Kjærgaard 
på inge.sejlsport@gmail.com med dine ønsker for dage og opgaver. Kender du én eller flere 
som du gerne vil arbejde sammen med, så meld jer gerne på denne opgave sammen. Du 
modtager en bekræftelsesmail fra Inge, når hun modtager din mail.  


