
Randers City Kajak Marathon (RCKM) 
Hjælp til forplejning og lignende 

 

Den 27. maj 2018 afvikler Gudenaa igen RCKM. Klubben har 
derfor brug for din hjælp til opgaver vedrørende forplejningen på 
stævnedagen. Indkøb af kaffe, the, saft, sodavand og øl sørger 
vores indkøber for. I år mangler vi desværre også hjælpere til at 
lave mad til at sælge efter afviklingen af selve løbet. Alle udgifter, 
refunderes mod bilag. Derudover – har du - via dit netværk 
mulighed for at skaffe sponsorpræmier, skriv dig da også gerne 
på listen og angiv gerne præmieart. Opgaverne er herefter 
følgende: 
 

1. Lave mad til at sælge. Har tidligere været pulled pork burgere. 
2. Indkøb: Rundstykker, smør, ost, pålægschokolade og 

marmelade, gulerødder (som skal skrælles), bananer. 
3. Bage kage. 
4. Anretning, servering og salg af mad og drikke 
5. Efterfølgende oprydning. 
6. Sponsorpræmier – angiv gerne art. 
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Randers City Kajak Marathon (RCKM) 
Sikkerhed under løbet 

 

Den 27. maj 2018 afvikler Gudenaa igen RCKM. Klubben har 
derfor brug for din hjælp til opgaver i forbindelse med sikker-
heden under løbet. Udgifter refunderes mod bilag. 
 

Der skal være to følge-/hjælpebåde - een ved hver vending. I 
hver båd skal der helst være to hjælpere foruden bådføreren. Vi 
har vores egen følgebåd, men pt. ingen besætning. Hjælpen 
består i: 
 
1. Stille en følgebåd til rådighed. 
2. Være bådfører (2 stk.). Evt. med speedbådscertifikat. 
3. Være hjælper (gerne 4 stk.). Hjælpe / bjærge eventuelle 

kæntrede kajakroere og disses kajakker. Husk tæpper og 
varmefolier ombord i følgebåden og udveksle mobilnr. 

4. På land ved klubhuset - at tage imod besked om eventuelle 
kæntrede roere, der er på vej tilbage til klubhuset. Udveksle 
telefonnumre med hjælpere ombord på begge følgebåde. 
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Randers City Kajak Marathon (RCKM) 
Diverse øvrige opgaver på dagen 

 

Den 27. maj 2018 afvikler Gudenaa igen RCKM. Foruden 
ovenstående har klubben brug for din hjælp til øvrige opgaver i 
forbindelse med selve løbsafviklingen: 
 
1. Planlægge og udlægge baneruten. Bøjer i kanocontainer. 
2. Tidtagere 
3. Udlevere bådnumre, registrere / ajourføre startlisten med 

eftertilmeldinger, tage imod betalinger (byttepenge fra Brian), 
registrere resultater. 

4. Udlån af PC og printer i fbm. punkt 3. 
5. Finde bannere og flag oppe på loftet og opsætte disse samt 

officials t-shirts. 
6. Instruktion, herunder opsætning af baneoversigt på tavle. 
7. Starter. 
8. Indsamling og aftørring af bådnumre. 
9. Præmieoverrækkelse. 
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Spørgsmål - opgaver: kontakt Heidi – mobil: 2943 7659, heimik25@gmail.com 


