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Hej alle 
 
Vi er blevet spurgt, om vi har lyst til at fungere som officials ved to begivenheder - Live Event Aarhus' 90'er 
fest denne lørdag 26/8 og terrænløb ved Vilhelmsborg i september. 
 
I kan læse om 90'er-arrangementet her:  
https://www.facebook.com/events/445836652439755/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7
B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22p
age_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_sour
ce%22%3Atrue%7D 
 
Vagterne til det første arrangement er følgende - de vil gerne have lange vagter, så de længste tidsrum 
forventes delt op i to (eks. bar, spotter og trafikcrew 9-17.30 og 17-01): 
  
Trafikcrew: 4 stk fra kl.09.00 til 01.00 
 
Entre: 17 stk Scannere/visitation 09.00 til 16.00 
16 stk Scannere/visitation 15.30 til 22.00 
 
Spottere: 4 stk fra kl. 09.00 til 01.00 

Bar: 
5 stk redbull bar kl.09.00 til 01.00 
10 stk VIP bar fra kl.09.00 til 01.00 
35 stk FOH bar kl. 09.00 til 17.00 
15 stj FOH bar kl. 16.30 til 01.00 
 
Desuden skriver arrangøren: 
 

Der er et frivillig-område på pladsen, hvor de frivillige kan gå hen og få vand, sodavand, kaffe/the, 
chokolade og frugt.  

  

Derudover får de frivillige udleveret madbilletter, så de kan få varm mad i løbet af dagen.  

  

De frivillige har adgang på pladsen før eller efter deres vagt, hvis de gerne vil høre noget musik.  

 

Jeg bliver nødt til at understrege, at betalingen til klubben for dette er lavere, end vi er vant til (65 kr. i 
timen), så derfor vil vi ikke opprioritere dette. Men hvis nogen er vilde med 90'er-musik, skal de da have 
muligheden for at høre det og samtidig tjene en skilling til klubkassen (og til egen "konto", hvis de har 
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været official allerede). 
 
Det andet arrangement er tærrenløbene Xtreme Mandehørm og Ladies Mud Race i september.   
 
Løbene finder sted den 16 september på Vilhelmsborg, Bedervej, 8320 Mårslet. Arrangørerne skal bruge 
omkring 50-60 hjælpere.  
 
De skriver:  
 
Vi skal bruge lidt hjælp både torsdag den 14/9, fredag den 15/9, lørdag 16/9 og søndag 17/9 til forskellige 
opgaver som opsætning og klargøring, under selve løbet samt oprydning og nedpakning m.m.   

 

Igen må jeg understrege, at betalingen er den samme, lave pris som hos LEA, men hvis nogen gerne vil 
have oplevelsen, skal de bestemt ikke snydes - og jeg har lovet at spørge. 

 

Er nogen interesserede i at byde ind på officialtjanser på et af disse arrangementer, kan man skrive til mig 
på tsr@textminded.com med angivelse af det tidsrum, man kan dække. Så skal jeg videreformidle til rette 
vedkommende. 

 

Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, officialkoordinator 


