
I Lyngby Badminton Klub afvikler vi mange arrangementer gennem sæsonen og vi har brug for din hjælp til 

at lykkes med det hele! 

 

Lidt tid gør faktisk en stor forskel 

 

Vi beder ikke om meget af din tid – kun lige nøjagtig så meget tid, som du synes, du kan give. Næste store 

arrangement er vores efterhånden traditionsrige eksterne turnering for U9-U11 spillere, som afholdes den 

23-24. november i Engelsborghallen. Denne turnering er en vigtig indtægtskilde for Lyngby Badminton Klub 

og er dermed en vigtig brik i økonomien for klubben. 

Vi har lavet en liste over store så vel som små ting, der skal laves for at få arrangementet til at lykkes – og vi 

håber, at du vil give et nap med. Der er to lister – 1) opgaver ifm planlægning og afvikling af turneringen og 

2) opgaver ifm planlægning og arbejde i cafe under turneringen. VI håber, at du kan finde en opgave, som 

passer det til den tid, som du vil kunne bidrage med.  

Skriv til Janne Riis Treloggen (jrtreloggen@gmail.com / mobil 31.47.31.53) og angiv, hvilken aktivitet du vil 

kunne hjælpe med. Vi håber at høre fra dig inden 1. november. 
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PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF U9-U11 TURNERING DEN 23-24 NOVEMBER 2019 

Nr Hvad skal laves Beskrivelse 
Forventet 

tidsforbrug 
Antal 

personer 

T1 Booke U15 spillere til at 
hjælpe med at afvikle 
turneringen den 23-24. 
november 2019 

Du har et U15 barn i klubben og tager kontakt 
til eget barn samt venner for at finde 2-3 der 
kan hjælpe med at sidde ved dommerbord, 
hente bolde, samle bolde ind mm 

1 time 1 

T2 Booke U17 spillere til at 
hjælpe med at afvikle 
turneringen den 23-24. 
november 2019 

Du har et U17 barn i klubben og opfordrer 
eget barn samt venner for at finde 2-3, der 
kan hjælpe med at sidde ved dommerbord, 
hente bolde, samle bolde ind mm 

1 time 1 

T3 Booke 
hjælpetrænere/senior-
spillere til at coache LBKs 
egne spillere under 
turneringen den 23-24. 
november 2019 

Du kender et par hjælpetrænere eller 
seniorspillere og kan vi via dem og deres 
venner lave aftaler med 2-4 hjælpetrænere 
/seniorspillere per spilledag, hvornår de kan 
være i hallen for at coache LBKs egne spillere 
der deltager i turneringen. 

3 timer 1 

T4 Lave opslag om aflysning af 
hal – både den grønne hal 
og multihallen 
 
Samt minde halinspektør 
om at vi kommer 

Tekst i word opdateres med de relevante 
datoer, printes og hænges op på døren til de 
to haller. Bør hænges op ca 1.5 uge inden 
turneringen finder sted dvs. ca 12 november. 

1 time 1 

T5 Bestille præmier hos DEKI 
og afhente præmier hos 
DEKI 

Du modtager information om hvor mange 
præmier samt hvilke der skal bestilles. Du 
afgiver bestilling til DEKI, aftaler 
leveringstidspunkt samt sørger for at 
præmierne bliver afhentet og leveret til 
turneringen – senest fredag aften den 22. 
november. 

3 timer 1 

T6 Bestille præmier hos Yonex 
og hente præmier 

Du modtager information om hvilke og hvor 
mange præmier der skal bestilles. Du afgiver 
bestilling til Yonex, aftaler leveringstidspunkt 
samt sørger for at præmierne bliver afhentet 
og leveret til turneringen – senest fredag 
aften den 22. november. 

3 timer 1 

T7 Opstille borde, stole, 
computer etc i hallerne 

- Lørdag morgen 7-8 

Lørdag morgen – den 23. november – hjælper 
du med at gøre klar til turneringen fx sætte 
borde/stole op, gøre computer&skærm klar, 
sætte præmier frem, finde bolde mm 

1 time 2 

T8 Hjælpe til ved dommerbord 
- Lørdag formiddag 

8-12 

Lørdag formiddag – den 23. november – 
hjælpere du med at afvikle turneringen ved at 
sidde ved dommerbordet (indtaste resultater, 
kalde kampe ud, lave præmieoverrækkelse, 
oprydning etc) 

4 timer 3 



T9 Hjælpe til ved dommerbord 
- Lørdag eftermiddag 

12-17 

Lørdag eftermiddag – den 23. november - 
hjælper du med at afvikle turneringen ved at 
sidde ved dommerbordet (indtaste resultater, 
kalde kampe ud, lave præmieoverrækkelse, 
oprydning etc) 

5 timer 3 

T10 Hjælpe til ved dommerbord 
- Lørdag aften 17-21 

Lørdag aften – den 23. november - hjælper du 
med at afvikle turneringen ved at sidde ved 
dommerbordet (indtaste resultater, kalde 
kampe ud, lave præmieoverrækkelse, 
oprydning etc) 

4 timer 3 

T11 Hjælpe til ved dommerbord 
- Søndag formiddag 

8-12 

Søndag formiddag – den 24. november - 
hjælper du med at afvikle turneringen ved at 
sidde ved dommerbordet (indtaste resultater, 
kalde kampe ud, lave præmieoverrækkelse, 
oprydning etc) 

4 timer 3 

T12 Hjælpe til ved dommerbord 
- Søndag 

eftermiddag  12-16 

Søndag eftermiddag – den 24. november - 
hjælper du med at afvikle turneringen ved at 
sidde ved dommerbordet (indtaste resultater, 
kalde kampe ud, lave præmieoverrækkelse, 
oprydning etc) 

4 timer 3 

T13 Hjælpe til ved dommerbord 
- Søndag aften 16-19 

Søndag aften – den 24. november – hjælper 
du med at afvikle turneringen ved at sidde 
ved dommerbordet (indtaste resultater, kalde 
kampe ud, lave præmieoverrækkelse, 
oprydning etc) 

3 timer 3 

T14 Oprydning efter endt 
turnering 

- Søndag aften 19-20 

Søndag aften den 24. november hjælper du 
med at rydde op eg. sætte borde&stole på 
plads, sætte computer mm tilbage på 
kontoret, samle bolde mm efter turneringen 
er færdig 

1 time 3 

T15 Skrive artikel til LBKs 
hjemmeside, FB samt 
nyhedsbrev 

Du overværer turneringen et par timer den 23 
november og/eller den 24 november og 
skriver en artikel om turneringen og dens 
aktiviteter og resultater. Artiklen sendes til 
LBKs medieansvarlige. 

2-3 timer 
under 
turneringen + 
1 time 
efterfølgende 

1 

T16 Tage billeder til 
turneringen, som kan 
bruges i diverse artikler 

Du overværer turneringen et par timer den 23 
timer og/eller den 24 november. Du tager 
billeder fra turneringen som giver et indtryk 
af dagens aktiviteter. Billederne sendes til 
LBKs medieansvarlige. 

2-3 timer 
under 
turneringen 

1 

 

 

  



PLANLÆGNING & ARBEJDE I CAFE - U9-U11 TURNERING DEN 23-24 NOV 2019 

Nr Hvad skal laves Beskrivelse 
Forventet 

tidsforbrug 
Antal 

personer 

C1 Bage boller Bage 20 stk boller og aflevere dem i 
Engelsborghallen lørdag 23.11 om morgenen 
kl. 8.30 

2 timer 10 

C2 Bage boller Bage 20 stk boller og aflevere dem i 
Engelsborghallen søndag 24.11 om morgenen 
kl. 8.30 

2 timer 10 

C3 Bage kage Bage en kage til 20-30 personer og aflevere 
den i Engelsborghallen lørdag den 23.11 om 
morgenen kl 8.30 

2 timer 6 

C4 Bage kage Bage en kage til 20-30 personer og aflevere 
den i Engelsborghallen søndag den 24.11 om 
morgenen kl 8.30 

2 timer 6 

C5 Menu + indkøbsliste Opstille menu for cafeen samt udarbejde en 
indkøbsliste. Sendes til cafe-ansvarlig senest 
den 15. november 

2 timer 1 

C6 Købe ind Købe varer til cafeen og aflevere dem i 
køkkenet i Engelsborghallen senest fredag 
aften den 22. november 

3 timer 2 

C7 Finde en Sponsor til cafeen Kontakte lokale supermarkeder og bagere for 
at finde sponsorer til de råvarer som skal 
bruges i cafeen. Koordinere med cafe-
ansvarlig 

5 timer 2 

C8 Lave mad i cafeen Lave mad der skal sælges i cafeen 
- Morgen lørdag kl. 8.00 – 11.00 

3 timer 2 

C9 Lave mad i cafeen Lave mad der skal sælges i cafeen 
- Frokost lørdag kl. 11.00 – 14.00 

3 timer 2 

C10 Lave mad i cafeen Lave mad der skal sælges i cafeen  
- Eftermiddag lørdag kl 14.00 – 17.00 

3 timer 2 

C11 Lave mad i cafeen Lave mad der skal sælges i cafeen 
- Aften lørdag kl. 17.00 – 20.00 

3 timer 1 

C12 Lave mad i cafeen Lave mad der skal sælges i cafeen  
- Morgen søndag kl. 8.00 – 11.00 

3 timer 2 

C13 Lave mad i cafeen Lave mad der skal sælges i cafeen  
- Frokost søndag kl. 11.00 – 14.00 

3 timer 2 

C14 Lave mad i cafeen Lave mad der skal sælges i cafeen  
- Eftermiddag søndag kl. 14.00 – 18.00 

4 timer 2 

C15 Ekspedere i cafeen Åbne morgen + Lørdag formiddag 
- Kl 8.00 – 11.00 

3 timer 2 

C16 Ekspedere i cafeen Lørdag frokost 
- Kl. 11.00 – 14.00 

3 timer 2 

C17 Ekspedere i cafeen Lørdag eftermiddag 
- Kl. 14.00 – 17.00 

3 timer 2 

C18 Ekspedere i cafeen Lørdag aften + lukke 
- Kl. 17.00 – 20.00 

3 timer 1 

C19 Ekspedere i cafeen Åbne morgen +søndag formiddag 3 timer 2 



- Kl. 8.00 – 11.00 

C20 Ekspedere i cafeen Søndag frokost 
- Kl. 11.00 – 14.00 

3 timer 2 

C21 Ekspedere i cafeen Søndag eftermiddag + lukke 
- Kl. 14.00 – 18.00 

4 timer 2 

C22 Cafe ansvarlig & lave 
bemandingsskema  

Du er ansvarlig for at koordinere cafe 
aktiviteterne samt lave en oversigt over hvem 
der arbejder i cafeen i de forskellige tidsrum. 
Samt sørge for at alle bliver informeret derom 

6 timer 1 

C23 Lave menu kort og sætte 
priser 

Lave menukort med priser samt printe et par 
plakater (A3) og evt flyers. Template 
foreligger. Menukort samt flyers skal leveres 
til cafeen senest lørdag morgen kl. 8.30. 

2 timer 1 

 


