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400.000 GÆSTER

SMUKKE SKOLESKIBE

4 DAGES FOLKEFEST
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VELKOMST FRA RÅDMANDEN
Tak fordi du er frivillig til The Tall Ships Races 2019
Det er din indsats og hjælp der gør, at vi have kan events som
The Tall Ships Races i Aarhus. Store begivenheder samler mange
mennesker. I forbindelse med The Tall Ships Races forventer vi op
mod 400.000 gæster og skibe fra 19 forskellige lande. Jeg glæder
mig når mennesker mødes og er sammen om oplevelser. Det er en
måde at lære nye mennesker og kulturer at kende på, det er sådan
nye venskaber og partnerskaber opstår.
I er som frivillige en del af et stærk fællesskab. Jeg håber, at I
sammen får en masse gode oplevelser og møder nye venner.
Du er som frivillig med til at skabe den gode stemning for de mange
besøgende og øvrige frivillige og arrangører. Derfor er netop din
indsats meget vigtig. Tak for din tid, opbakning og energi.
Jeg håber, at du får en uforglemmelig, spændende og sjov oplevelse
som frivillig ved The Tall Ships Races.
God fornøjelse

RABIH AZAD-AHMAD
Rådmand,
Kultur og Borgerservice
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TALL SHIPS RACES 2019
1.-4. august 2019 sætter verdens smukkeste skibe hinanden
stævne i Aarhus, når Aarhus er sluthavn for The Tall Ships Races
AD
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sidestykke.
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besøgende vil fylde Aarhus og skabe et maritimt folkeliv uden

S

2019. Tusindvis af søfolk fra hele verden og flere hundrede tusinde

The Tall Ships Races (TSR) Aarhus fylder havnen med
kulturoplevelser i mange afskygninger, og på eventpladsen vil
der være et hav af gratis aktiviteter. Der er gratis adgang til de
deltagende skibe, som afholder åbent skib. Med de imponerende
skibe og de mange besætningsmedlemmer som omdrejningspunkt
vil havnen emme af regatta-stemning krydret med et spændende
kulturprogram for de flere end 400.000 gæster, der forventes at
besøge havnen.
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First-aid station

Solar-powered shuttle boat

Diving
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Food & beverages

Harbour cruise

Orienteering

Floorball

Bicycle parking

Ferris Wheel

Laundry

Street basket

Yoga at the sea

Wifi

Light rail

Football

Tug of war

Human football

Crew shower

Parking

Crossfit

Cycle polo
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Toilet
Toilet for the disabled

Spar Nord Stage
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HAVNEPLADSEN

BASSIN 2

HAVNEGADE

Prize giving ceremony

Ferris wheel

MELLEMARMEN

Blik Stage
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Event office
STI race office
Media center
Captains briefing
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Activities area

Crew center
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Crew parade
line up and start

Volunteer and LO office

Crew party
Musikhuset
Thomas Jensens Allé 2
8000 Aarhus

BASSIN 3
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EVENTPROGRAM
TOR

01

10.00-11.30

DJ på Havnepladsen 			
Udvalgte boder er åbne

10.00-18.00 Åbent skib
11.00-17.00

Aktiviteter er i gang

12.00

Alle skibe er i havn – åbningsceremoni

17.00-20.00

Jazzorkestret m. gæster spiller på
Havnepladsen
Musik på Mellemarmen

19.30

Captain’s dinner, Rådhuset

20.00-22.00 Eventpladsen lukker
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10.00-11.30

DJ på Havnepladsen
Udvalgte boder er åbne

10.00-13.00 Crew Activities
– aktiviteter for besætningerne
10.00-18.00 Åbent skib
11.00-17.00

Aktiviteter er i gang

14.30

Crew Parade, fra Mindet til Havnepladsen

15.30

Prize Giving Ceremony på Havnepladsen

17.00-20.00

Jazzorkestret m. gæster spiller på
Havnepladsen
Musik på Mellemarmen

19.00-23.30 Crew Party, Musikhuset
20.00-22.00 Eventpladsen lukker
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10.00-11.30

DJ på Havnepladsen 			
Udvalgte boder er åbne

10.00-18.00 Åbent skib
11.00-17.00

Aktiviteter er i gang

17.00-20.00

Musik på Mellemarmen

17.00-22.00

Jazzorkestret m. gæster spiller på
Havnepladsen

søn

04

22.30

Fyrværkeri

10.00

Madboder er åbne

10.00-15.00 Aktiviteter er i gang
12.00

Parade of Sails

15.00

Arrangementet er slut
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PRAKTISK INFORMATION
HVORDAN KOMMER JEG I GANG
MED MIT FRIVILLIGE ARBEJDE?
Inden din første vagt skal du tjekke ind og melde din ankomst.
Vi anbefaler, at du tjekker ind i god tid. Senest den 1. august skal du
have tjekket ind. Tjek-ind foregår på GeLinde, hvor du får udleveret
dit akkrediteringskort (adgangskort) og din frivilligpakke med TSRtøj. Orientér dig også gerne i det tilsendte informationsmateriale
fra din teamleder.

ÅBNINGSTIDER FOR FRIVILLIG
TJEK-IND PÅ GELINDE, MINDET 6D, 1.SAL
Mandag den 29. juli kl. 16.30-20.00
Tirsdag den 30. juli kl. 16.30-20.00
Onsdag den 31. juli kl. 16.30-20.00
Torsdag den 1. august kl. 9.00-12.00
Har du ikke mulighed for tjek-ind på en af ovenstående dage,
så kontakt frivilligkoordinator Malene Dubgaard på
md@visitaarhus.com eller 20 90 78 75.
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HVORDAN ER JEG EN GOD FRIVILLIGVÆRT?
Som frivillig er du eventens ansigt udadtil, og derfor beder vi dig
om at være venlig og smilende over for både gæster, aktører og
kolleger. Vis omtanke for folk og byd varmt velkommen til alle, der
besøger eventen.
Sørg altid for at den besøgende får svar på sit spørgsmål. Hvis
du ikke selv kan svare på spørgsmålet, så hjælp den besøgende i
retning af en der kan.
Det er vigtigt, at du læser frivillighåndbogen grundigt.
Er du LO, forventes du også at læse LO manualen grundigt.
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HVORDAN SKAL JEG AGERE
PÅ SOCIALE MEDIER?
Du er meget velkommen til at dele billeder, videoer mm. fra Tall Ships
Races på sociale medier! Brug gerne det officielle Tall Ships Races
Aarhus-hashtag #tsraarhus, når du deler indhold på de sociale medier.
Vær dog opmærksom på følgende:
> Du er repræsentant for Tall Ships Races, men du er ikke Tall
Ships Races. Hvis du modtager spørgsmål til Tall Ships Races,
så henvis til www.tsraarhus.dk, Tall Ships Races facebookside,
eller kommunikationschef Michael Jaap, telefon 4022 8799.
> Du må ikke videregive fortrolige/interne Tall Ships Races
oplysninger på sociale medier.
> Problemer løses bedst internt. Tag fat i den nærmeste leder,
og ikke de sociale medier, hvis du er utilfreds.

HVEM KAN JEG STILLE MINE SPØRGSMÅL TIL?
Alle frivillighold har tilknyttet en eller flere teamledere, der står for
det overordnede overblik, instruktioner og overlevering af opgaver.
Din teamleder er din kontaktperson, og det er ham eller hende, du
skal gå til ved spørgsmål, uforudsete hændelser eller ubehagelige
oplevelser. Hvis han/hun ikke kan hjælpe dig, skal du kontakte
frivilligkoordinator Malene Dubgaard Sørensen. Er du i tvivl om,
hvem din teamleder er, finder du ham/hende på din holdside på
https://www.rethinkers.dk/hold/stamdata/?id=357

15

FRIVILLIGHÅNDBOG 2019

HVEM KAN FINDE PÅ AT TAGE FAT I MIG?
Du vil muligvis opleve, at gæster tager fat i dig, når du har
dit eventtøj på, for at få svar på forskellige spørgsmål. Med
håndbogen her håber vi, at du er klædt godt på til at svare
på det meste. Bliver du alligevel i tvivl, så tøv ikke med at
kontakte din teamleder.

HVAD GØR JEG, HVIS EN JOURNALIST
ELLER ET MEDIE TAGER FAT I MIG?
Hvis en journalist, eller udsending fra et medie tager fat i dig,
kan du henvise dem til mediecenteret. Mediecenteret ligger
sammen med eventkontoret på DOKK1. Derudover kan du
give dem kontaktoplysninger på kommunikationschef Michael
Jaap (kontaktoplysninger står bagerst i håndbogen). Du må
altid gerne fortælle en jounalist om din rolle som frivillig.

HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG
ELLER FORSINKET TIL MIN VAGT?
Hvis du bliver syg og ikke kan møde op til din vagt, skal din
teamleder have besked hurtigst muligt – gerne dagen inden
din vagt og senest om morgenen inden vagtstart. På den
måde har din teamleder en chance for at finde en anden, der
kan tage vagten. Hvis du af særlige grunde bliver forsinket
til en vagt, skal du ringe og informere din teamleder.
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SKAL JEG HAVE EVENTTØJ PÅ?
Når du er på vagt, skal du altid have dit udleverede TSR-tøj og
akkrediteringskort på – med mindre du har fået andet at vide af
din teamleder. På den måde kan alle se, at du er frivillig til Tall
Ships Races. Husk, at du, med dit eventtøj, repræsenterer TSR
og derfor altid skal opføre dig anstændigt. Det gælder også, hvis
du har dit TSR-tøj på ude i byen. Når du har fri og opholder dig på
eventområdet skal du bære dit almindelige tøj.

HVAD SKAL JEG ELLERS HAVE PÅ AF BEKLÆDNING?
Sørg for at tage praktisk tøj på, der passer til netop dine
arbejdsopgaver. Husk at klæde dig på efter vejret – medbring fx.
solbriller, kasket og solcreme på varme og solrige sommerdage
eller regntøj og gummistøvler, hvis vejret ikke er med os.
Husk at medringe drikkedunk til opfyldning af vand.

HVOR KAN JEG GØRE AF MIT OVERTØJ OG TASKE?
Det er desværre ikke muligt at låse personlige ejendele inde. Derfor
opfordrer vi til, at du ikke medbringer dyre og værdifulde ejendele.
Der vil være en garderobe på GeLinde på eget ansvar.

HVAD SKER DER, HVIS JEG OPLEVER TYVERI?
Tall Ships Races kan desværre ikke tilbyde forsikring af dine
personlige ejendele. Det betyder, at du ikke er forsikret i tilfælde af
tyveri af personlige ejendele. Dette gælder også cykler. Medbring
derfor kun det mest nødvendige.
FRIVILLIGHÅNDBOG 2019

TRANSPORT TIL OG FRA EVENTOMRÅDET
Den bedste måde at komme til eventområdet er på cykel.
Nærmeste cykelparkering findes ved GeLinde, Turbinehallen
og DOKK1.
Bor du længere væk anbefaler vi bus, tog eller Letbanen.
Der er desværre ingen gratis parkeringspladser på eventområdet
og vi anbefaler, at du ikke tager bilen til TSR19. Hvis du alligevel har
brug for en bil anbefaler vi samkørsel med andre frivillige.

HVOR FINDER JEG MINE GLEMTE SAGER?
Glemte sager bliver samlet ved informationen på Univers. Finder
du glemte sager, må du meget gerne aflevere dem her. Det gælder
både glemte sager for frivillige og gæster.

HVOR KAN JEG KOMME PÅ TOILET?
Du har mulighed for at bruge toiletterne i frivilligcentret (GeLinde)
eller crew centret (Sømandscentret) eller DOKK1. Der er desuden
opstillet gæstetoiletter forskellige steder på eventområdet, som du
naturligvis altid er velkommen til at benytte, se eventkort side 7.
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HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT HOLDE
EVENTOMRÅDET PÆNT?
Vi gør meget ud af at holde både eventområdet og havet rent og
har i samarbejde med vores bæredygtighedspartner, Wordperfect,
forskellige affaldssorteringssystemer til skrald. Vi forventer, at
du rydder op efter dig selv og er med til at sørge for et pænt og
ryddeligt område. Går du forbi et stykke skrald på jorden, så saml
det op og smid det ud, inden det ender sine dage i vandet.

BLIV EN DEL AF FRIVILLIGGRUPPEN
PÅ FACEBOOK
Hvis du ikke allerede er medlem af vores frivilliggruppe på
Facebook, anbefaler vi dig stærkt at blive det. Find gruppen på
Facebook ved at søge efter ”Frivillig ved The Tall Ships Races 2019”.
Gruppen er en let og enkel kommunikationskanal, hvor alle frivillige
kan kommunikere med hinanden både før, under og efter eventen.
Brug gruppen efter behov og del meget gerne gode billeder og
mindeværdige oplevelser.
Gruppen på Facebook er ikke TSR-teamets primære
kommunikationskanal. Skal du i kontakt med TSR-teamet,
beder vi dig om at sende en mail til den person du ønsker at komme
i kontakt med.
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SIKKERHED OG TRYGHED
HVORDAN FÅR JEG INSTRUKTIONER
TIL MIT ARBEJDE?
Du modtager både en skriftlig og mundtlig instruktion til dit frivillige
arbejde – det gælder også sikkerhedsinstruktioner. Du må ikke gå i
gang med arbejdet, før du har fået instruktioner, og du skal naturligvis
være der til instruktionen. Det gælder hver gang, du møder på en vagt.
Det er vigtigt, da tingene kan ændre sig i løbet af eventen.

ER JEG FORSIKRET SOM FRIVILLIG?
Når Tall Ships Races afvikles, foregår alt frivilligt arbejde på
sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig vis og indenfor
rammerne af arbejdsmiljølovgivningen. Men, der kan ske
ulykker. Derfor har vi sørget for, at du som frivillig er forsikret
for arbejdsskader eller ulykker, der måtte ske under dit frivillige
arbejde. Hvis uheldet er ude, og du bliver udsat for en skade eller
ulykke under dit frivillige arbejde, skal du kontakte din teamleder,
som vil sørge for anmeldelse og registrering af arbejdsulykken.

HVAD GØR JEG, HVIS JEG SELV
KOMMER TIL SKADE?
Hvis du selv kommer til skade, er samaritter klar til at behandle
dig på eventområdet. De hjælper med alt fra hovedpine, ar, rifter,
vabler samt mere alvorlige ulykker. Kontakt med det samme din
teamleder, som tager kontakt til samaritterne. Det er vigtigt, at
FRIVILLIGHÅNDBOG 2019

din teamleder får besked, så han/hun kan forhindre, at ulykken
gentager sig. Samaritterne holder til på Havnepladsen og ved
bunden af Mellemarmen.

HVAD GØR JEG, HVIS EN ANDEN
KOMMER TIL SKADE?
Ved mindre skader skal du henvise til samaritteltet.
Du får udleveret action cards af din teamleder, når du møder
på din vagt. Kortene beskriver, hvad du skal gøre i forskellige
ulykkessituationer. Husk altid at bruge dem – kombineret med
din sunde fornuft og handl, som du vil have gjort et hvilket som
helst andet sted. Vi opfordrer dig allerede nu til at downloade
beredskabets 112-app, TrygFondens hjertestarter-app og
beredskabsstyrelsens mobilvarslings-app. Informer altid din
teamleder om ulykken efterfølgende. Du skal aflevere dine action
cards til din teamleder igen ved vagtens afslutning.
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HVAD GØR JEG, HVIS JEG OPLEVER NOGET
UBEHAGELIGT (FX VOLDSOM PERSON,
EN ULYKKE, TRUSLER MM.)
Tag altid fat i din teamleder, hvis du oplever en ubehagelig
hændelse. Hvis du ikke kan gå til din teamleder, skal du kontakte
frivilligkoordinator Malene Dubgaard Sørensen, der herefter tager sig
af sagen. Du får også udleveret actions cards i forbindelse med dine
vagter, der anviser, hvordan du skal handle i ubehagelige situationer.

HVORDAN DOKUMENTERER JEG
MINE KØRSELSFÆRDIGHEDER?
Hvis du under din vagt skal føre et køretøj som fx bil/solbåd/trucks
eller lignende, skal TSR-teamet have modtaget et billede af dit
kørekort/førerbevis/truckcertifikat/duelighedsbevis inden din
første vagt.
Har du spørgsmål til dette, beder vi dig om at kontakte TSR-teamet
(kontaktliste findes bagerst i håndbogen).
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SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
INFORMATION
Generelt forventes det, at du som frivillig er indstillet på at være imødekommende og møde publikum med et smil.
Det er vigtigt, at du som frivillig har en
god forståelse for sikkerheden i forbindelse med TSR19, samt at du er tryg
ved opgaven.
Du vil som frivillig blive informeret om
de sikkerhedsmæssige tiltag der er
besluttet for gennemførelse af TSR19.
Som frivillig vil du indgå i sikkerhedsorganisationen efter behov – og efter
nærmere instruktion.
I forhold til sikkerheden vil du generelt
komme til at indgå i sikkerhedsarbejdet

Som frivillig skal du følge de anvisninger,
som du modtager fra sikkerhedsorganisationen.
For alle frivillige er der aftalt
samlingspunkt:
TSR S1
Turbinehallen
Kalkværksvej 12.
I tilfælde af evakuering af hele TSR19
arrangementsområdet, skal du som frivillig søge til det fælles samlingspunkt og
afvente nærmere instruktion, men først
efter at du har løst de aftalte sikkerhedsmæssige opgaver med at vejlede
publikum via flugtveje til udgange eller
kollapszone.

sammen med personer fra sikkerhedsorganisationen. Personer i sikkerhedsorganisationen er placeret på følgende
niveauer:
niveau 1 – rød
niveau 2 – orange

BRIEFING FOR ALLE HVAD ER DINE OPGAVER
Som frivillig indgår du i langt de fleste
tilfælde i et team, hvor du sammen med
andre er fælles om at løse de tildelte

niveau 3 - gul

opgaver.

Personer der har et specifikt sikkerheds-

Din teamleder vil give dig de nødvendige

niveau kan kendes ved en farvemarkering på deres akkrediteringskort.
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informationer og instruktioner samt
sætte dig ind i relevante kort mv.

Funktionsspecifikke opgaver

skal i dette samarbejde ikke skride til

for frivillige:

>

NØDUDGANGE

Du kan få til ansvar at åbne og lukke

>

aktiv handling. Dette er politiets
opgave.

>

det din opgave at rapportere dette

stort publikumspres.

til Event Kontrol – du skal ikke træde

FLUGTVEJE

(Action Card 5).

til handling. Det er politiets opgave
Du kan få til ansvar at holde brandveje
fri samt guide redningskøretøjer den

>

rigtige vej.

>

>

VED AGGRESSIVE PERSONER OG

ne, samt være med til at føre publikum

TRUSLER er det din opgave at obser-

væk fra området eller til kollapszonen

vere og notere samt rapportere

– Forhold dig rolig.

dette til Event Kontrol – Du skal undgå
direkte kontakt eller direkte ind-

VED PERSON I VANDET kan du få til

griben og søge væk. Aktiv indsats er

opgave at assistere ved redning ved

politiets opgave (Action Card 5 og 6).

brug af redningskranse eller andet
sikkerhedsudstyr (Action Card 3).

>

VED MISTÆNKELIGE EFFEKTER

løse tasker eller andet tilsvarende –
rapporter dette til Event Kontrol.

VED EVAKUERING kan du blive sat

til at åbne nødudgange og kollapszo-

>

VED MISTÆNKELIGE PERSONER er

nødudgange ved evakuering eller

>

VED TEKNISKE NEDBRUD er det din

opgave at kontakte Event Kontrol og
VED BRAND kan du få til opgave at

informere om, hvor der er et problem,

være med til at friholde brandveje og

og hvad det handler om – (Action Card

føre publikum væk fra branden (Ac-

7).

tion Card 4).

>

Har du en funktion som spotter eller
VED SAMARBEJDE MED POLITIET

teamleder, henvises til den særligt ud-

kan du få til opgave at observere og

leverede håndbog for sikkerhed som

melde observationer til politiet – du

gælder for teamledere og spottere.
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TSR FRIVILLIG
Som TSR frivillig vil din primære opgave

TSR19 – oftest tilknyttet et team, hvor

være at medvirke til at TSR afvikles som

du i samarbejde med andre har en ser-

planlagt.

viceopgave eller praktisk opgave.

Som TSR frivillig vil du have en vigtig

Som TSR frivillig indgår du ligeledes ved

opgave i forhold til sikkerheden inden for

at understøtte beredskabet på pladsen

arrangementsområdet. Der vil være en

i det omfang, der er behov for dette.

stor opgave med at sikre færdslen til og

Alle TSR frivillige vil bære tydelig TSR

fra arrangementsområdet samt inden

beklædning.

for dette, samt at sikre at brand- og redningsveje er frie – således at publikum

Funktionsspecifikke opgaver:

kan være trygge ved at færdes i områ-

I tilfælde af skærpede sikkerhedsforhold

det, uden fare for at komme til skade.

vil du kunne få tildelt funktionsspeci-

Særligt i forhold til Letbanen er der en

fikke opgaver. Eksempler på opgaver

vigtig opgave med at sikre tilstrækkelig

til TSR frivillig-team:

sikkerhed ved passage.

> Du indgår som service og vejviser-

Som TSR frivillige skal du servicere og

> Du indgår i det praktiske arbejde ved

team under arrangementet.

guide publikum gennem arrangementet

gennemførelse af et succesfuldt

således, at alle der besøger TSR19 får

TSR 19.

en god oplevelse.

> Du er med til at sikre, at arrangementsområdet er et sikkert område at

Du skal som TSR frivillig påtage dig

færdes i. Din opgave er bl.a. at holde

værtskabet ved at vejlede publikum

øje med løse tasker og andre mis-

i og omkring arrangementsområdet.

tænkelige effekter og at indrapportere dette til Event Kontrol.

Som TSR frivillig har du en funktion med
at være ”arrangementets øjne”.

> Du vil kunne indgå ved adgangskontrol til området. Ved særligt indhegnede områder kan du få til opgave at

Som TSR frivillig vil du kunne indgå i
mange forskellige funktioner under
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indgå i sikringen af dette område.

> Du vil kunne indgå i opgaven med at

> Du skal rapportere til Event Kontrol,

sikre at rednings- og flugtveje er frie

såfremt der er observationer af afvi-

og tilgængelige under hele arrange-

gende karakter som sikkerheds-

mentet.

ledelsen bør have kendskab til.

> Du vil indgå ved forskellige former

> Du skal assistere ved eventuel evaku-

for trafikregulerende foranstaltnin-

ering af arrangementsområdet – an-

ger inden for eller i umiddelbar til-

vise flugtveje, nødudgange og kol-

knytning til arrangementsområdet.

> Du vil indgå i forskellige kontrolordninger for at regulere tilgængelig-

lapszoner.

> Du skal åbne kollapszoner i tilfælde
af evakuering

heden og publikumsstrømme i arrangementsområdet.

Action Cards:

> Du vil hjælpe med at sikre, at de af-

Du får som TSR frivillig udleveret føl-

satte cykelparkeringer anvendes som

gende Action Cards, som du skal læse

forudsat.

igennem.

> Du skal ved overtrædelse af sikkerhedsplanen skride ind og tilkalde den

ACTION CARD 1

rette hjælp.

- Akut sygdom / svær tilskadekomst

håndtering af scene – lys – musik –

- Lettere eller middel tilskadekomst

> Du vil kunne indgå i arbejdet med
telte – opsætning af hegn – skilte mv.

> Du vil kunne indgå i forskellige kontrol-

ACTION CARD 2
ACTION CARD 3
- Ved person i vandet

ordninger for at regulere eksempelvis

ACTION CARD 4

tilgængeligheden og publikums

- Ved brand i bod / telt / skib

strømme i arrangementsområdet.

> Du vil kunne bistå ved gennemførelse

ACTION CARD 5
- Trusler / krisehåndtering

af de forskellige aktiviteter, der fore-

ACTION CARD 6

går fra scenerne under arrangementet.

- Aggressive personer

renholdelse af arrangementsområ-

- Ved teknisk nedbrud / trafikale

det.

problemer

om kriminel adfærd – herunder til-

Er du i tvivl, stil spørgsmål til din teamle-

stedeværelse af bander / rockere

der eller til Event Kontrol, tlf. 4187 2713.

> Du vil kunne indgå ved den generelle

> Du skal rapportere til Event Kontrol

ACTION CARD 7

eller lignende grupperinger.
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MÅ JEG RYGE, DRIKKE ALKOHOL
ELLER TAGE STOFFER, NÅR JEG ER PÅ VAGT?
Du må ikke drikke alkohol eller tage stoffer, når du er på vagt. Du må
heller ikke møde påvirket op til en vagt – det medfører bortvisning.
Hvis du er ryger, aftaler du med din teamleder, hvor og hvornår det
er muligt at ryge.

MÅ JEG UDSKÆNKE ALKOHOL?
Du må ikke udskænke alkoholdige drikkevarer til børn og unge
under 18 år. Du skal selv være over 18 år, før du må udskænke
alkohol til voksne gæster. Når du har fri fra vagt og ønsker at nyde
alkohol skal du bære dit almindelige tøj.

HVOR KAN JEG ELLERS
HOLDE MIG ORIENTERET?
På Tall Ships Races hjemmeside www.tsraaarhus.dk kan du finde
mange nyttige informationer. Her finder du logistiske oplysninger,
placering over skibe, det kulturelle program mm.
Du kan også følge med på Facebooksiden ”The Tall Ships Races
2019 Aarhus”, hvor du også kan finde Facebook-begivenheder for
alle eventdagene.
FRIVILLIGHÅNDBOG 2019
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FRIVILLIGCENTER
Under Tall Ships Races opretter vi et frivilligcenter i GeLinde,
Mindet 6D. Her kan du få kold vand eller varm kaffe, og slappe af
før/efter/mellem dine vagter. Frivilligcenteret er bemandet af
andre frivillige mellem kl. 9 og 18 den 1.-4. august.
Dørene er åbne kl. 08.00-22.00.

MAD OG DRIKKE
Du får naturligvis forplejning på din frivilligvagt. Bespisningen foregår
på forskellige tidspunkter afhængigt af, hvilket hold du er på. Din
teamleder fortæller dig, hvordan bespisningen foregår for netop dig.
Bespisningen foregår i Turbinehallen, Kalkværksvej 12.
Alle nedenstående tidspunkter er cirka tidspunkter. Du kan kun
få mad og drikke, når du er på vagt eller i direkte forbindelse med
vagtstart/afslutning. Starter din vagt fx kl. 10, får du altså ikke
morgenmad.
MORGENMAD

Kl. 07.30 – 09.00

FROKOST

Kl. 12.00 – 14.00

AFTENSMAD

Kl. 17.30 – 19.30

OBS Hvis du er låst fast på din post, får du din mad leveret.
Maden er gratis, når du er på vagt.

FRIVILLIGHÅNDBOG 2019

HVORDAN FÅR JEG ADGANG TIL FORPLEJNING?
Du får adgang til forplejning via dit akkrediteringskort.

HVAD GØR JEG, HVIS JEG IKKE KAN TÅLE MADEN?
Intet af frivilligmaden indeholder nødder eller spor af nødder. Ved
alle måltider er der gluten- og laktosefri mad, og der vil ligeledes
være vegetarretter.

HVAD GØR JEG, HVIS JEG HAR LYST TIL MERE MAD?
Udover frivilligmaden har du også rig mulighed for at købe snacks
og læskende drikkevarer for egen regning. Du finder et stort udvalg
af lækre madboder på eventområdet, der byder på velsmagende
street food og drikkevarer hver dag.
Madbodernes åbningstider: 11.30-20.00 den 1.-4. august.
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FRIVILLIGHÅNDBOG 2019

AFSLUTNINGSFEST
Når Tall Ships Races er slut søndag den 4. august, inviterer vi til
stor afslutningsfest på havnen. Festen kommer til at foregå i
Turbinehallen, og vi sørger for mad, drikke og musik. Det eneste du
skal medbringe, er højt humør, og gode Tall Ships-minder.
Tilmelding via link udsendt af Marlene. Festen starter kl. 19.

BÆREDYGTIGHED
Tall Ships Races fokuserer på at gøre eventen så bæredygtig som
mulig. Det gør vi ved at have forskellige bæredygtige tiltag som
fx affaldssortering, postevand, økologi, og ved at opfordre til
miljøvenlig transport. Vi håber, at du som frivillig bakker op om
tiltagene og samtidig vil være med til at fortælle de mange gæster
om de bæredygtige tiltag. Vi arbejder sammen med Worldperfect
om bæredygtighed.

HVORDAN FUNGERER AFFALDSSORTERINGEN
Alt affald smides ud i forskellige sorteringsskraldespande.
Kun restaffald sendes til forbrænding, mens alle andre
affaldsressourcer sendes til genanvendelse. På den måde sikrer vi,
at flest mulige ressourcer fortsat forbliver ressourcer. Gæsterne
sorterer mad og papir som det vigtigste. Det bliver herefter sendt
til bioforgasning og gødning, så de vigtige næringsstoffer ikke
går tabt som ved forbrænding. Også plastik samles ind og bliver
genanvendt til nye ressourcer.
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Kontaktpersoner
Malene D. Sørensen
Frivilligkoordinator
20 90 78 75
md@visitaarhus.com

Jacob Rasmussen
Maritim festival
41 85 66 26
rajac@aarhus.dk

Rasmus Jensen
Bæredygtighed
28 11 70 07
rasmus@worldperfect.dk

Hanne Boman
Chief Liaison Officer
20 27 70 21
hannebwalthing@gmail.com
		
Niels Østergaard
Logistikchef
40 32 09 70
niels@aarhus.dk

Lars Qvist
Logistik
20 27 69 87
larsqvist@hotmail.dk

Michael Jaap
Kommunikationschef
40 22 87 99
mija@aarhus.dk

Per Kolling
Sceneprogram (dag)
28 58 09 77
kollingstomp@gmail.com

Sanne Lindberg
Marketing
29 20 90 18
sli@aarhus.dk

Kjeld Bussborg		
Sikkerhedschef
30 17 53 00
kbussborg@gmail.com

Anton Ovens
Crew aktiviteter
41 87 35 25
anbuo@aarhus.dk

Charlotte Kirk Elkjær
Projektleder
51 57 67 18
cke@aarhus.dk

Kristian Thomsen		
Trafiksikkerhed
20 43 35 37
ikt.skbg@post.tele.dk

Heidi Poggianti
Trainees, VIP,
Administration
41 84 86 89
heipo@aarhus.dk

Jørn S. Christensen
Eventchef
29 20 80 40
jsc@aarhus.dk

Sebastian Kromann		
Catering og logistik
25 94 95 95
mail@zeph.dk

Søren Stochholm
Bæredygtighed
26 19 52 54
soren@worldperfect.dk

Event Kontrol
41 87 27 13

