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VELKOMMEN TIL ALLE FRIVILLIGE VED DENMARK OPEN 2010

Velkommen til Odense og Odense Idrætspark, hvor Denmark Open Super Series 2010
afvikles for 2. gang i træk – men dog 4. i alt i Odense.
Vi har lavet dette informationshæfte til dig og alle de mange andre, der har meldt sig som
frivillig hjælper ved Denmark Open 2010. Hæftet indeholder informationer om alt der
vedrører arrangementet, så her kan du hurtigt finde svar på evt. spørgsmål.
Derfor er det også en god ide at have hæftet med sig under arrangementet.
Der skal på forhånd lyde en stor tak for din indsats under Denmark Open 2010 fra
Danmarks Badminton Forbund, Odense Kommune, Sport Event Fyn og Odense
Badminton Klub. Uden frivillige hjælpere kan arrangementer som dette ikke afvikles!
Vi håber du vil få en masse gode oplevelser og se mange spændende badmintonkampe
samt at du, sammen med os, vil være med til at give såvel deltagere som gæster fra indog udland en god oplevelse ved Denmark Open 2010 i Odense.
Venlig hilsen
Styregruppen

ADGANG TIL ODENSE IDRÆTSPARK OG UDLEVERING AF ID-KORT

Når du ankommer til Odense Idrætspark, Højstrupvej 5, 5200 Odense V, skal du være
opmærksom på, at der findes en separat indgang for spillere og frivillige. Indgangen
findes på højre side af Idrætshallen (set fra parkeringspladsen), mellem Idrætshallen og
Trefor Park.
Før du starter din vagt, skal du henvende dig i (spiller)sekretariatet, der er placeret til
højre i forhallen, ved trappen. I sekretariatet vil du få udleveret dit personlige ID-kort, som
du altid skal have på dig, når du opholder dig i hallen. Der er ingen adgang i hallen uden
kortet og det må ikke benyttes af andre end dig!
Se afsnittet ”Sekretariat” for yderligere information.
Efter udleveringen af ID-kortet skal du henvende dig til din gruppeleder, så hun/han kan
registrere at du er kommet.
Hvis du har vagt i under 10 timer, skal du aflevere dit ID-kort efter endt brug, dog mod
ombytning til en indgangsbillet til en dag efter eget valg
Se afsnittet ”Styregruppe og gruppeledere” for yderligere information.

BAGAGE

Af sikkerhedshensyn (bombetrusler, tyveri mv.) bedes du undgå at efterlade evt. bagage
(tasker, poser og lign.) på ubevogtede steder i Odense Idrætspark.
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Der vil i stedet være mulighed for at få låst sine ejendele inde i et rum, og
under hele arrangementet opbevarer sekretariatet nøglen til rummet.
Se afsnittet ”Sekretariat” for yderligere information.
Skal du hjælpe til som linjedommer, kan du få dine ejendele låst inde i samme
separate rum som de øvrige frivillige.Se afsnittet ”Sekretariat” for yderligere information.

BEKLÆDNING

Der vil blive udleveret en HEAD sweatshirt til alle frivillige hjælpere.
Du skal have denne på, når du er på vagt og du skal henvende dig i (spiller)sekretariatet
for at få sweatshirten.

BEMANDINGS-/VAGTPLANER

Lederne af hver arbejdsgruppe har udarbejdet en bemandings-/vagtplan for, hvordan
opgaverne er fordelt under arrangementet.
Vagtplanerne bedes nøje overholdt af hensyn til såvel løsning af gruppens opgaver som
til dine medhjælperkollegaer (som måske står og skal af sted til noget andet).
I tilfælde af sygdom el. lign skal du hurtigst muligt kontakte din gruppeleder eller Pia
Larsen på tlf. 26 12 49 41, så der kan indkaldes en reserve.
Se afsnittet ”Styregruppe og gruppeledere” for yderligere oplysninger.

BESPISNING OG DRIKKEVARER

I Gymnastikhallen vil der blive serveret et måltid mad og drikkevarer til såvel middag som
aften for dem, som er på vagt i disse tidsrum.
Se lokaleoversigten.
Åbningstider for frivilligbespisning:
Frokost (tirsdag-søndag)
kl. 11.30 – 14.30
Middag (tirsdag-fredag)
kl. 17.00 – 20.00
Der vil ligeledes blive sørget for frugt, drikkelse (vand) og kaffe/te i
frivilligopholdsrummet. Dette kan benyttes af de frivillige i løbet af vagterne.
Se lokaleoversigt.
Frivillige på vagt får udleveret en spisebillet af deres gruppeleder.
Har man vagt, i det tidsrum der serveres mad på, skal man ikke forvente, at man kan gå
fra sin post for at spise - i stedet skal man helst spise før eller efter vagten, såfremt det
passer med vagtplanen.
Hvis man har ekstraordinært lange vagter, bedes man lave en aftale med sin gruppeleder,
så denne kan organisere en afløser.
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Frivillige som ikke er på vagt, spillere,
dommere og officials kan købe
spisebilletter i (spiller) sekretariatet.
Prisen for henholdsvis frokost og aftensmad er
90 dkk - inkl. en kildevand.

BILLETSALG

Billetter til Denmark Open 2010 sælges til via Billetnet over hele
landet, samt i Odense
Idrætspark til dagspris.
Billetsalget vil være åben hver dag fra en time før spillestart.

FRIVILLIGES OPHOLD I HALLEN

I Gymnastikhallen er der lavet en lounge til
frivillige, når de ikke er på vagt. Ophold på
gulvet i hallen er ikke tilladt udenfor vagterne; benyt i stedet
endetribunen. Se lokaleoversigt.

KONTROLLØRER

Der vil være kontrol af billetter og ID-kort alle relevante steder i
Odense Idrætspark.
Se afsnittet ”Styregruppe og gruppeledere” for yderligere
information.

LÆGEHJÆLP

Er der brug for lægehjælp, kontakt da (spiller)sekretariatet!

MEDHJÆLPERFEST

Lørdag d. 30. oktober kl. 19.30 afholdes en såkaldt medhjælperfest i OCC med spisning,
musik og dans for alle spillere, officials og frivillige.
HUSK din tilmelding senest torsdag d. 28. oktober kl. 18.00
Tilmelding sker gennem din gruppeleder eller til Pia Larsen via tilmeldingsseddel.
Billetprisen er 150 kr.; MEN arbejder du mere end 10 timer under arrangementet, får du
maden betalt og hvis du arbejder mere end 20 timer, får du både maden og drikkevarer
til maden betalt. Drikkevarer efter maden er for alles egen
regning!
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MOBILTELEFON

Brug af mobiltelefon i hallen eller på vagtposter er ikke tilladt – de skal
slukkes eller som minimum sættes på lydløs.
Ønsker du at bruge mobiltelefonen, foregår dette udenfor hallen.

OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER

Bus fra/til Odense Idrætspark (v. stoppested i rundkørsel) til Odense Banegård:
Linje 31-32: afgang/ankomst mellem hver 10-30 min. alt afhængig af tidspunktet på
dagen.
Sidste afgang fra Odense Idrætspark er kl. 23.35.
Det tager ca. 15-20 minutter i bus fra banegården til Odense Idrætspark.

P-PLADSER

Parkering af biler skal ske på parkeringspladserne foran TRE-FOR Park, Føtex’
parkeringspladser (husk parkeringsskiven!) eller andre nærliggende steder.
Det er ikke muligt at parkere på parkeringspladserne foran selve Odense Idrætspark, idet
disse pladser forbeholdes spillerne, transportgruppen, VIP folk osv.

RYGNING MV.

Det er ikke tilladt at ryge i Odense Idrætshal eller indendørs generelt i Odense Idrætspark.
Så længe man er udstyret med sponsorbeklædning (HEAD sweatshirt) og dermed er på
vagt, bedes man undgå at ryge, drikke alkohol o. lign.

SIKKERHED

Det er arrangøren, der har ansvaret for, at der er truffet tilstrækkelige
sikkerhedsforanstaltninger ved arrangementet.
Kontrollørkorpset har ansvaret for og ligeledes kompetencen til at gribe ind overfor
publikum, hvis der opstår behov for dette.
Ved ulykke, tilskadekomst eller sygdom kontaktes lægen via (spiller)sekretariatet, hvorfra
der ligeledes kan rekvireres en ambulance.

STYREGRUPPE OG GRUPPELEDERE

Styregruppen udgøres af repræsentanter fra
Danmarks Badminton Forbund, Odense Kommune, Odense Sport & Event samt Sport
Event Fyn.
Odense Badminton Klub og de udvalgte gruppeledere har ansvaret for nedenstående
funktioners praktiske gennemførelse. Gruppelederne skal kontaktes, hvis der opstår
problemer.
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Overordnet koordinator OBK:
Sekretariat/information:
			
Billetsalg:		
			
Kontrol:			
			
Linjedommere:		
Linjedommere, DBF:
			
Set-up:			
Guider/tolke:		
			
Transport:		
Frivillige rum mv.:		
			

Pia Larsen
Nete Andersen,
Anne Pedersen
Poul Fich,
Jørgen Pedersen
Susanna Horstmann,
Rune Schytt-Nielsen
Knud O. Sørensen
Birgit Eriksen,
Karen-Margrethe Hallarth
Christina Hoff, Jesper Laumand
Charlotte Christensen,
Jens Buch-Jensen
Thomas Kuld, Palle Ernstsen
Annemette Fruerlund,
Mette Brinkmann

SEKRETARIAT

Sekretariatet er placeret i forhallen, men adgang hertil foregår via
indgangen i højre side af Idrætshallen (passage mellem Stadion
og Idrætshallen). Her samles alle informationer til spillere, officials,
frivillige hjælpere mv. Er du i tvivl, så kontakt eller henvis til sekretariatet: Tlf. 52 68 03 72 eller mail: event@badminton.dk

Åbningstider / Sekretariatet:

Søndag d. 24.
kl. 09.00 Torsdag d. 28.
kl. 09.00
Mandag d. 25.
kl. 08.00 Fredag d. 29.
kl. 09.00
Tirsdag d. 26.
kl. 07.00 Lørdag d. 30.
kl. 08.00
Onsdag d. 27.
kl. 07.00 Søndag d. 31.
kl. 08.00
Sekretariatet lukker en time efter sidste bold er spillet

WALKIE-TALKIES

Gruppelederne samt udvalgte styregruppemedlemmer er udstyret med walkie-talkies, så
de pågældende personer kan kontaktes under arrangementet.
Brugen af disse walkie-talkies skal begrænses til kun at omfatte de mest nødvendige
beskeder – hvis der er behov for en længerevarende samtale, bruges walkie-talkierne
f.eks. kun til at aftale et mødested og tidspunkt.

ÅBNINGSTIDER

Idrætsparken og sekretariatet samt diverse faciliteter på området vil generelt være åbne
en time før turneringsstart på de enkelte dage og lukket fra en time efter turneringen
ophører på de enkelte dage.
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