
 

Opgavebeskrivelse for teamlederrollen under The Ocean Race 2023 

Hvad vil det kræve tidsmæssigt at være teamleder?  

Vi arbejder med tre tidsfaser for opgaverne, og som teamleder bliver du involveret i alle tre faser, i større 

eller mindre grad afhængig af det hold, du bliver teamleder for. Altså får du mulighed for at være med fra 

start til slut. Vi forventer selvfølgelig ikke, at du kan være der alle dagene, men vi forventer, at du er 

fleksibel især i afviklingsperioden. Vi har valgt at sætte minimum 2 teamleder på hvert hold, så I kan skiftes 

til vagterne og dele ansvaret.  

• Tidsfase 1: Forberedelsesperioden ca. start april – ca. tidsforbrug under forberedelse er ca. 3-5 

timer om ugen. 

• Tidsfase 2: Afviklingsperioden 29. maj til 8. juni - Ca. tidsforbrug under afvikling (meget varierende 

alt efter opgaven) 15-20 timer om ugen 

• Tidsfase 3: Nedpakningsperioden 9. juni til 11. juni – Det vil være minimalt, men der vil være 

evaluering i denne fase. 

Dit tidsforbrug vil vi aftale, og i løbet af foråret vil vi invitere dig til at deltage i ca. 3-4 

oplæringskurser/møder og du vil, sammen med en områdeansvarlig holde 1-2 forberedende møder med dit 

frivilligteam.  

 

Hvad er opgaven for en teamleder?  

Helt kort går opgaven, i den indledende fase, ud på:  

• Hjælpe med at lave opgaveformulering og vagtplan i samarbejde med frivilligteamet og helpdesk 

• Kommunikere vagtplan og informations flow til dit hold.  

• Afholde informationsmøder med dit hold, så de er klar til opgaven starter – dette sker naturligvis 

sammen med den TOR-områdeansvarlige.  

 

Derudover vil du under afvikling af opgaven:  

• Koordinere den daglige indsats for resten af de frivillige i en rolle som den ”med-spillende træner”. 

- Det betyder at du skal:  

o Stå i spidsen og sørge for at byde de frivillige velkommen  

o Sørge for at de er informeret om dagens opgave ved ankomst  

o Tage hånd om uforudsete ting  

o Organisere spisepauser 

o Lave en opsamling på dagen med, og få samlet op på feedback 

o Arrangere evt. omrokeringer af vagtplan hvis nødvendigt i samarbejde med helpdesk. 

o Kontakte helpdesk, ved runneropgaver 

Vagtplan: 

Vi benytter SmartPlan til at lave vagtplaner i forbindelse med The Ocean Race. Derfor, får du en kort 

introduktion til programmet. Det bliver frivillige på Helpdesk, som opretter vagtplanerne, og du vil i 

samarbejde med dem udarbejde vagtplanerne. 


