Kategori

Antal perNavne på de frivillige
soner

job

periode

Stille borde og stole frem. Dele puder, bridgemates, bord-plancher, sprit og meldekasser ud (bistået af Gustav)

Hele året

3

Bestille og indkøbe kage (en gang pr. måned) + mælk hver spilleaften

Hele året

2

Sørge for øl, vand og vin kommer på køl, og flytte det tilbage i skabene efter endt aften

Hele året

2

Rydde op efter spillet:
- Lægge kortmapper i orden og i skabet efter brug
- Stille meldekasser på plads i skabet
- Bordnumre, ekstra kuglepenne, sprit etc. i kasser og i skabet
- Bridgemates i kufferter og i pengeskab
- Smide bordsedler ud med mindre de er i plasticcharteks, for så skal de i mappe
- Overdrage opgaven til det næste hold, så de kan gøre tingene rigtigt

Indtil efterårsferien

2

Fra efterårsferien til jul

2

Fra nytår til påske

2

Fra påske til generalforsamling

2

Hele året

2

Hver spilleaften

Rydde op efter spillet:
- Lægge kortmapper i orden og i skabet efter brug
- Stille meldekasser på plads i skabet
- Bordnumre, ekstra kuglepenne, sprit etc. i kasser og i skabet
- Bridgemates i kufferter og i pengeskab
- Smide bordsedler ud med mindre de er i plasticcharteks, for så skal de i mappe
- Overdrage opgaven til det næste hold, så de kan gøre tingene rigtigt
Rydde op efter spillet:
- Lægge kortmapper i orden og i skabet efter brug
- Stille meldekasser på plads i skabet
- Bordnumre, ekstra kuglepenne, sprit etc. i kasser og i skabet
- Bridgemates i kufferter og i pengeskab
- Smide bordsedler ud med mindre de er i plasticcharteks, for så skal de i mappe
- Overdrage opgaven til det næste hold, så de kan gøre tingene rigtigt
Rydde op efter spillet:
- Lægge kortmapper i orden og i skabet efter brug
- Stille meldekasser på plads i skabet
- Bordnumre, ekstra kuglepenne, sprit etc. i kasser og i skabet
- Bridgemates i kufferter og i pengeskab
- Smide bordsedler ud med mindre de er i plasticcharteks, for så skal de i mappe

Tømme skraldespandene inkl. sørge for, at alt der skal smides ud er medtaget fra evt. stadig spillende borde inkl.
tømme plastickrus. (Ifald der alligevel findes skrald efterfølgende kan skraldespandene på toiletter benyttes til
begrænset udsmid - vi har ikke pligt til at tømme disse). De to personer deler opgaven mellem sig

Ad hoc
Organisere kaffe ++ de få gange hvor Gustav ikke kan komme (estimeret til max 2 gange på et år). Opgaven inkluderer
brygning af kaffe, stille kaffe frem (fra starten) + evt. kager frem (ved pausen) og endvidere sørge for at
rulleborde/kaffekander etc. etc. bliver ryddet op igen.

1

Indkøb af øl, vin og vand til salg. Hold øje med lager. Medtagning af tomme flasker/dåser efter endt spilleaften. De to
personer deler opgaven mellem sig

Hele året

2

Indkøb vin til præmier. Hold øje med lager inkl. fjernlager. Opgaven inkluderer at lave aftale med Gustav om flytning
mellem lager og fjernlager.

Hele året

2

Købe kaffe, sukker, paptallerkner, servietter og den slags. Opgaven indebærer også løbende kontrol af, at der ikke
mangler noget.

Hele året

1

Være social mentor for nye spillere i klubben. Hjælpe dem med at føle sig hjemme og velkommen.

3

Være mentor for spillere/par, der har brug for bridgevejledning om spillene/meldingerne. Kan eks. være et opfølgende
telefon/online møde, hvor spillene fra sidste uge gennemgås. Opgaven er især rettet imod A og B række spillere, der
kan hjælpe D-række spillere.

4

Hjælper til begynderundervisning, som bliver afholdt over fire weekender. Kurset foregår fra 9.30-16.00 med to
sessioner hver dag. Hjælper rollen udføres ved at man hjælper til ved bordene under meldingerne og det efterfølgende
spil.
Man melder sig til at være der mindst 3 sessioner, og koordinerer med Helle, hvilke dage man kan komme. Én session
er en formiddag eller en eftermiddag en af følgende weekender:
29-30/10
12-13/11
10-11/12
21-22/1
Det kræver ikke forberedelse eller specielle kundskaber. Alle kan bidrage også selvom man kun har spillet i klub i meget
begrænset tid.

16

Specielle anledninger
Dække bord (Jul og generalforsamling)

Jul og generalforsamling

2

Oprydning efter endt spisning (Jul og generalforsamling)

Jul og generalforsamling

2

Sælge lodder til amerikansk lotteri. Udstilling og uddeling af præmier ved Amerikansk lotteri (juleafslutning)

Juleafslutning

2

Indkøb af præmier til Amerikansk lotteri

Juleafslutning

3

Varme æbleskiver, lave gløgg og anrette det

Juleafslutning

2

Indkøb af gran mm + Oppyntning til jul

Juleafslutning

2

Vask af duge og viskestykker efter arrangementer

Jul, generalforsamling, evt. Ballerupturnering

1

Bestilling af mad til arrangementer

Jul, generalforsamling, evt. Ballerupturnering

1

Forberedelse og afholdelse af Bridgens dag 2023
(Bridgeforbundet leverer al mulig hjælp, skabeloner, forslag mm
Astrid og Esben hjælper med evt. reklame på hjemmesiden og SoMe)

5

Opdatere meldekasser + sætte numre på kortmapper

1

Engangsjobs

