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Sailing Aarhus Week 2022! 
 
 

Har du lyst til at være en del af teamet bag Sailing Aarhus Week 2022? 

 
Fra den 26. august til 4. september afholder Sailing Aarhus, i samarbejde med Aarhus Sejlklub, 

Marselisborg Sejlklub, Kaløvig Bådelaug, Sejlklubben Bugten og Aarhus Windsurfing Klub, ”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. 

 
For at vi kan afvikle denne maritime festival succesfuldt, har vi brug for hjælpende hænder både 

før, under og efter festivalen, og derfor håber vi, at du vil give en hånd med. 

 
Opgaver, datoer og tidspunkter er følgende:  
 

Morgenmad og smør-selv-frokost 
 
Uden mad og drikke duer helten ikke. Opgaven består i at sørge for, at der morgenmad og smør-

selv-frokost til frivillige og sejlere. Det indebærer opdækning, opfyldning, oprydning og opvask af 

service. Bespisningen foregår i Sejlsportscenteret. 

 

Dage du kan melde dig på denne opgave: 
 

• Lørdag d. 27. august kl. 6.00-11.00: Morgenmad og smør-selv-frokost. 3 personer 

• Søndag d. 28. august kl. 6.00-11.00: Morgenmad og smør-selv-frokost. 5 personer 

• Lørdag d. 3. september kl. 6.00-11.00: Morgenmad og smør-selv-frokost. 4 personer 

• Søndag d. 4. september kl. 6.00-11.00: Morgenmad og smør-selv-frokost. 3 personer 

Bemanding af mad og drikkevare boder 

Vi åbner en salgsbod, så det er muligt for vores gæster at købe lidt mad og drikke – som i rigtig 

festivalstil. Opgaven består i at sørge for, at salgsboden hele tiden er fyldt op og at sælge lækre 

varer til glade gæster. 
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Dage du kan melde dig på denne opgave: 
 

• Lørdag d. 3. september kl. 10.30-17.30: Bemanding af salgsbod. 1 person 

Familie folkefest på havnen 

I begge weekender under Sailing Week holder vi familie folkefest på havnen, hvor vi disker op med 

diverse aktiviteter for små og store legebørn. Opgaven består i at hjælpe med at sætte 

aktiviteterne frem, forklare hvad aktiviteterne går ud på, hvis gæsterne er i tvivl og rydde op, når 

dagen slutter. Vi håber på godt vejr og masser gæster, så det forhåbentlig bliver en vaskeægte 

folkefest. 

Aktiviteterne er opdelt i fire områder, hvor de frivillige står sammen to og to. Aktiviteterne er bl.a. 

fiskedam, ærteposekast, store sæbebobler, tur-bingo og skattejagt. 

 
Dage du kan melde dig på denne opgave: 
 

• Lørdag d. 27. august kl. 9.30-16.30: Opsætning, hjælpe gæster, oprydning: 8 personer 

• Søndag d. 28. august kl. 9.30-16.30: Opsætning, hjælpe gæster, oprydning: 8 personer 

• Lørdag d. 3. september kl. 9.30-16.30: Opsætning, hjælpe gæster, oprydning: 8 personer 

• Søndag d. 27. september kl. 9.30-16.30: Opsætning, hjælpe gæster, oprydning: 8 personer 

Klargøring til Pink Cap Party (Arrangement med pil-selv-rejer og Gin & Tonics) 

Denne opgave består i at stille borde og stole op, pynte op i bådhallen og dække borde til Pink Cap 
Party. 

Dage du kan melde dig på denne opgave: 
 

• Fredag d. 2. september kl. 10.00-15.00: Borddækning/Op-pyntning til Pink Cap Party. 5 pers 

Servering, opfyldning og oprydning af spise-arrangement ”Pink Cap Party” 

Opgaven består i at sørge for, at de spisende gæster hele tiden har brød, aioli og pil-selv-rejer på 

bordene, afrydning af tomme reje-skaller, og oprydning efter de spisende gæster, når 

arrangementet slutter kl. 21.  

Arrangementet har 450 spisende gæster 

Dage du kan melde dig på denne opgave: 

• Fredag d. 2. september kl. 16.30-22.00: Servering, opfyldning og oprydning: 8 personer 
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Opstilling, servering og afrydning til Sailors Dinner  

Opgaven består i at stille borde og stole op til Sailors Dinner, pynte området, dække borde, 

servere under middagen og efterfølgende rydde op. 

Sailors Dinner for ca. 250 personer  

Dage du kan melde dig på denne opgave: 
 

• Lørdag d. 3. september kl. 17.00-21.30: Klargøring, servering og oprydning: 1 person  

 
Bar tjans til Sailors Dinner 
 
Opgaven består i at sælge drikkevarer til Sailors Dinner gæsterne. 

Opgaver du kan melde dig på: 

• Lørdag d. 3. september kl. 16.00-22.30: Klargøring, servering og oprydning: 3 personer 
 
 

Nedtagning af eventområde 
 

Endnu en gang får du mulighed for at arbejde i de naturskønne omgivelser på Aarhus Ø. Opgaven 

består i at hjælpe med at tømme diverse arealer, pakke ned og tilbagelevere materialer, så vi får 

ryddet pænt op. 

 

Dage du kan hjælpe med denne opgave: 
 

• Mandag d. 5. september kl. 8-16: Nedtagning af eventområde. 3 personer 

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 ved Sailing Aarhus Week til, at være en stor del af, at skabe en maritim 

festival og komme helt tæt på sejlsporten og sejlerne. Derudover bliver du en del af et fantastisk 

fællesskab sammen med de andre frivillige omkring aktiviteterne på land, får en spændende 

oplevelse og ikke mindst sørger vi for, at du får god forplejning under din vagt og en T-shirt, som 

skal bæres, når du er på vagt. 
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Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil være med som frivillig? 
Ønsker du at være en del af teamet, så send en mail til Inge Kjærgaard på 
inge.sejlsport@gmail.com med dine ønsker for dage og tidspunkter samt oplys din t-shirt 
størrelse og eventuelle madallergener af hensyn til bespisning. Kender du én eller flere, som du 
gerne vil arbejde sammen med, så meld jer gerne på den specifikke opgave sammen.  
Du modtager en bekræftelsesmail fra Inge, når hun modtager din mail.  
 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
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