
Havneræs - hjælpere til afvikling, sikkerhed og forplejning 
 

Den 8. januar 2023 afvikler Gudenaa årets ”Havneræs” på rovandet lige omkring klubhuset. Klubben har 
derfor brug for din hjælp til disse ”hoved”-opgaver: 
 

1. Opgaver vedrørende selve stævneafviklingen. 
2. Opgaver vedrørende sikkerhed. 
3. Opgaver vedrørende forplejningen på stævnedagen (udgifter refunderes naturligvis). 
 

Skriv dig gerne på listen til en eller flere opgaver (gerne snarest😊) og få en super hyggelig dag med 

klubkammerater og kajakroere fra jyske og (måske) fynske kajakklubber. Har du spørgsmål hertil, kontakt 
mig da gerne. Mødetider følger op til stævnet. 
 

Bedst kajakhilsner 
Heidi G. M. (mobil 2943 7659 / e-mail: heimik25@gmail.com). 

Opgave Navn Mobil / e-mail 
1a) Lave start-/resultatliste Carsten G 2115 3606 – 

cgrongaard@gmail.com 

1b) Planlægge og udlægge baneruten. Bøjer i 
kanocontainer. 

  

1c) Starter og tidtagere (2 pers.) 
 

  

1d) Udlevere bådnumre, registrere / ajourføre startlisten 
med eftertilmeldinger, tage imod betalinger (byttepenge fra 
Brian), registrere resultater (2 pers.) 

Carsten G  

1e) Udlån af PC og printer i fbm. punkt 1d. Carsten G  

1f) Instruktion, herunder tegne banen på tavlen (eller 
opsætte baneoversigt). 

  

1g) Starter.   

mailto:cgrongaard@gmail.com


1h) Har du eller nogen i dit netværk mulighed for at yde 
nogle små sponsorpræmier, angiv gerne art. 

  

1i) Indsamling og aftørring af bådnumre.   

1j) Præmieoverrækkelse - lodtrækning.   

2a) Bådførere til to motorbåde (2 pers.).   

2b) Hjælper på følgebåd (2 pers.). Hjælpe / bjærge 
eventuelle kæntrede kajakroere og disses kajakker. Husk 
mobiltlf. og tæpper / varmefolier ombord i følgebåden og 
udveksle mobilnr. Se opgave 2c) nedenfor. 

  

2c) På land ved klubhuset - tage imod besked om 
kæntrede roere på vej tilbage til klubhuset. Udveksle 
mobilnumre med hjælpere på begge følgebåde (1-2 pers.) 

  

3a) Lave varm ret til ca. 100 personer. 
 
 

  

3b) Indkøb inden: Bananer, smør, ost, saft, pålægscho-
kolade øl/vand, marmelade. 

Heidi 29437659 

3c) Indkøb om morgenen: Rundstykker og rugbrød. 
 

  

3d) Bage kage til ca. 100 personer (måske fordelt på 4 
pers.). 
 
 

Heidi  

3e) Anretning, servering og salg af mad og drikke – 
morgen inden start (1-2 pers.). 

  

3f) Anretning, servering og salg af mad og drikke – frokost 
efter løbet (2-3 pers.). 

  

3g) Efterfølgende oprydning☺→”alle”.   

 


