
 

Hjælpere til Esrum Open Water 8. september 2013 

 

Kære K1 og K1 elite. 

Jeg skal bruge 8 til 9 hjælpere til Esrum Open Water, søndag d. 8. september 2013. 

Helsinges primære opgaver er følgende: 

- Bagage transport fra Nødebo roklub til Sørup Sejlklub, foregår m. bil og trailer (krydsnings ruten) 

- Udlevering af startnumre m.m. på Nødebosiden 

- Returkørsel af svømmere fra Sørup til Nødebo 

- Bagage opbevaring v. Sørup Sejlklub, (Kongebro ruten og Extrem ruten) 

- Transport af eventuelle sko og jakker fra Kongebroen og til Sørup (foregår v. hjælp af trækvogn) 

- Opvarmning og uddeling af varm kakao når svømmerne kommer i land 

- Måske hjælp til trafikregulering 

Det overskud som Helsinge svømmeklub tjener ved arrangementet, vil blive delt mellem hjælperne, hvor 

det fratrækkes i deres egenbetaling til træningslejren.  

Sidste år fik Helsinge udbetalt et overskud på godt 9.000 kr. Jeg kan dog ikke love, at det bliver lige så 

meget i år. Går det helt galt, kan du risikerer at arbejde en hel dag gratis!! 

Det tager ca. fra kl. 07.30 til ca. kl. 14.30. 

Du får tjansen efter ”først til mølle” princippet, det vil sige de 9, der hurtigst melder sig, er på. 

Dog skal jeg brug mindst en med kørekort, så derfor kan det være at en bliver valgt, selvom han/hun ikke 

har meldt sig som en af de 9 første. 

Der er følgende betingelser: 

- Du skal selv stå for transporten til og fra Esrum sø (mødested og tidspunkt kommer senere) 

- Er du ikke fyldt 15, skal du have en voksen med til at hjælpe dig med din opgave 

- Har du fået en opgave, og så finder ud af, at du alligevel ikke kan, skal du selv finde en afløser 

Er du interesseret, så skriv til mig på mail: bk@godhavn.dk 

Du ved at du er på, når jeg har bekræftet det på mail. 

 

Mange Hilsner fra Bente 


