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Samarbejdspartnere
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Velkommen
Velkommen og tak fordi du har valgt at blive frivillig ved
WRMR2016
Velkommen som frivillig ved World Rowing Masters Regatta
2016 i roning på Bagsværd Sø.
Regattaen arrangeres af Dansk Forening for Rosport, Gladsaxe
og Lyngby-Taarbæk kommuner, Sport Event Danmark samt
med økonomisk støtte fra bl.a. Københavns Kommune - og
ikke mindst med hjælp fra frivillige hjælpere før, under og efter
regattaen.
For at hjælpe dig som frivillig medarbejder ved regattaen og for
at sikre, at vi alle arbejder frem mod samme mål, har vi udarbejdet denne håndbog med grundlæggende og relevante informationer for alle frivillige.
Du bedes venligst orientere dig i håndbogen og medbringe
den på dine vagter. Informationerne kan hjælpe dig, hvis du får
spørgsmål fra roere og øvrige gæster. Som frivillig er du
ambassadør for WRMR, når du er på vagt.
Der skal på forhånd lyde en stor tak til alle, der ønsker at gøre
en frivillig indsats for rosporten ved WRMR 2016.
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Husk på, at alle ved regattaen er frivillige – nogle med mere
ansvar end andre. Men for os alle gælder, at vi i fællesskab har
et ansvar for at skabe en god stemning og et fantastisk WRMR
2016, der viser Danmark, dansk rosport og København fra sin
bedste side og som vi efterfølgende vil huske og være stolte af
at have været en del af.
Vi har brug for dig, vi regner med dig og vi glæder os til at
arbejde sammen med dig!
God fornøjelse!
Frivillig Sekretariatet
Lizzie Hastrup
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Generel information
Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø
WRMR 2016 finder sted ved:
Danmarks Rostadion, Skovallèen 40,
Skovalleen 38 B, 2880 Bagsværd
Frivillig Sekretariatet:
Har du spørgsmål vedrørende dine opgaver som frivillig ved
regattaen eller andre spørgsmål vedrørende regattaen, skal du
henvende dig i Frivillig Sekretariatet i Bagsværd Roklub.
Åbningstider:
Mandag den 5. september 2016 til søndag den 11. september
2016 kl. 7.00 – 20.00.
Tlf: se den løse telefonliste
Mail: frivillig@roning.dk
Beliggenhed: i Bagsværd Roklub - se kort over regattaområdet.
Vi har også lavet et kort som du kan downloade, se mere
side 21.
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Udlevering og brug af akkreditering
Inden din første vagt skal du henvende dig i Frivillige
Sekretariatet, som er markeret på kortet.
Her vil du få udleveret dit personlige akkrediteringsskilt, og det
registreres samtidig, at du er mødt frem.
Akkrediteringsskiltet skal du bære synligt, når du opholder dig på
regattaområdet. Kortet er personligt og må under ingen omstændigheder bruges af andre. Der kan være kontrol af
akkrediteringsskilet.
Har du spørgsmål, skal du henvende dig til kontaktpersonen for
dit område.
Du kan altid henvende dig i Frivillige Sekretariatet, som vil
hjælpe og vejlede efter bedste evne.
Velkomstpakke
Når du afhenter dit akkrediteringsskilt modtager du en velkomstpakke bestående af:
•
T-shirt og cardigan
•
Spisebilletter
•
Kort over regattaområdet og i et vist omfang 		
parkeringstilladelse med videre
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Forventninger til dig
• Vi forventer, at du er på og glæder dig. Din indsats som
frivillig er med til at skabe en særlig og god stemning på
regattapladsen.
• Vi forventer, at du behandler alle med tolerance og respekt,
og er med til at sikre, at andre frivillige og regattadeltagere gør
det sammen.
• Vi forventer, at du sætter dig grundigt ind i din opgavebeskrivelse inden din første vagt. Er du i tvivl, så tøv ikke med
at tale med din kontaktperson. Det er afgørende for regattaen,
at du ved hvem der gør hvad, og at du forsøger at løse dine
opgaver så godt som muligt.
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Vagtplaner og mødetid
Som frivillig ved WRMR 2016, er det meget vigtigt, at du
orienterer dig i din specifikke vagtplan og at du overholder de
oplyste mødetider.
Alle vagtplaner er lagt ind på Holdsport under klub:
WRMR2016. Her vil du kunne finde de vagter du har på de
forskellige dage og tidspunkter. Du kan gratis downloade en
App til din telefon. Den ser sådan ud:

Ved vagtskifte skal du sætte din afløser ind i opgaven og forklare
vigtige detaljer. Alt udstyr eller materiale, som bruges til arbejdsopgaven overdrages til din afløser på vagten.
Vi forventer, at du først forlader din vagt, når du bliver afløst.
Er der tryk på, så tilbyd at blive lidt længere.
Hvis du har lyst til at give en hånd med til flere opgaver, end den
du allerede har, er du meget velkommen til at kontakte Frivillig
Sekretariatet.

Vagtplaner og evt. sygdom
Hvis du bliver syg eller på anden måde forhindres i at møde,
skal du hurtigst muligt kontakte Frivillige Hotline på 2384 5662.
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Bespisning og garderobe
Bespisning af frivillige i Bagsværd Roklub fra 5.09 – 11.09.2016
begge dage incl. med morgenmad fra kl. 7 til 9, frokost fra kl. 11
til 13 og aftensmad fra kl. 18 – 19. Der er mulighed for,at frivillige
kan få take away-mad til deres vagter. Kaffe, te samt en småkage/kiks er tilgængelige hele dagen fra 7 – 19. Det forventes, at
hver frivillig indtager maks. 2 måltider pr. dag, som de får udleveret mod aflevering af en spisebillet pr. måltid.
I bådhallen ved Danmarks Rocenter er der bemandet
garderobe for de frivillige og roere dagligt i tidsrummet fra
kl. 7.00 til kl. 20.00. Garderoben er gratis – se kort over
regattaområdet.
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Hvis du vil handle på regattaområdet
På regattaområdet kan der købes mad og drikke. Der vil også
være mulighed for at købe forskelligt tøj og andre ting.
Al betaling for mad og drikke foregår med kreditkort eller DKK.
Alm. dankort kan ikke benyttes - det skal være Visa/Dankort,
Visa Elektron, Visa, Mastercard, Maestro eller Diners Club.

Oprydning
Hver aften efter konkurrencen foretages en grov oprydning som
alle frivillige, der er på vagt, hjælper til med. Derudover skal alle
frivillige hjælpere holde opsyn med og sørge for, at der er ryddeligt og pænt overalt dagen igennem.
Søndag, den 11. september skal der pakkes så meget sammen
som muligt. Jo flere hænder der er med til at hjælpe denne dag,
jo lettere bliver arbejdet for os alle sammen.
Vi forventer at alle på søndagens vagtplan hjælper til ved oprydningen.
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Forsikring
Mens du er på arbejde som frivillig, er du forsikret af Danmarks
Idrætsforbunds kollektive ansvars-og arbejdsskadeforsikring.
Forsikringen dækker ikke skade på egne ting, skader på lånte/
lejede ting eller lokaler og tab eller skader opstået ved bortkomst
eller tyveri.
Du kan læse mere om forsikringerne på
www.idraettensforsikringer.dk
Sikkerhed
Regattaens beredskab er opdelt i 3 alvorligheds grader.
1. Terror / udefra kommende trusler og angreb:
Observerer man noget, der kan se ud som en alvorlig trussel
mod menneskers sikkerhed på regattaområdet, skal man sikre
sig selv og de nærmeste personer og hurtigst muligt kontakte
regattakontoret pr. telefon 4444 2430 eller walkie talkie.
Regattakontoret alarmerer samtidig via deres system alle i
området, ifølge den overordnede kommunikationsplan.
Politiet tager over. Ud over direkte terrorisme kan brand eller
alvorlige naturfænomener (torden-vejr o. lign.) alarmeres på
samme måde.
Politiet står for kontakten til pressen.
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2. Store og alvorlige hændelser:
Kollisioner på søen med mange tilskadekomne eller ulykker på
land. Lægerne alarmeres. De iværksætter den fornødne redning
i samarbejde med samaritter og dykkertjeneste.
Den Præhospitale Virksomhed bakker op, og de kan være
fremme på få minutter med det fornødne antal ambulancer.
Voldsomt vejrlig (storm / uvejr / torden): Regattaformand og
OC-formand beslutter, hvilke for-anstaltninger, der skal træffes.
F.eks. midlertidig afbrydelse af regatta.
Ved brand i f.eks. parkerede biler, restaurationstelte, køkken
eller udstillertelte kontakt straks
regattakontoret pr. telefon 4444 2430, herfra tilkaldes den
fornødne hjælp og regatta- og OC-formand kontaktes.
OC-formand og kommunikations formand varetager kontakten til
deltagere og offentligheden.
3. Mindre hændelser:
Det almindelige beredskab – læger, samaritter og dykkere – har
indarbejdet en rutine, der tager hånd om kæntringer, akut sygdom i båd på vand eller på land, og diverse samaritteropgaver.
Hjertestartere forefindes i Bagsværd Roklubs bådhal på væg
mod opholdsstuen og på Rostadion på gang mellem kontorer og
børnehaven – se kortet.
Brandslukningsmateriel findes i Bagsværd Roklub og på
Rostadion – se kortet.
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Førstehjælp
Hvis du ser nogen, der er kommet til skade eller som har det
dårligt eller du selv føler dig sløj, utilpas eller er kommet til
skade, skal du henvende dig til samaritterne i førstehjælpsteltet
- se kortet.
Du kan ringe til samaritterne via 4444 2430.
Ved behov for øjeblikkelig lægehjælp ringes straks 4444 2430,
som ringer efter den fornødne hjælp.
Påklædning
Samtidig med udlevering af akkrediteringsskilt får du udleveret
din regattapåklædning, som du skal bære på alle vagter.
Vi anbefaler i øvrigt, at du medbringer tøj og fodtøj, der passer til
vejret/temperaturen.
Alle på vagt skal ud over regattapåklædning, som er personlig
ejendom, bære en gul sikkerhedsvest. Vesten signalerer, at du
er på vagt og gør dig synlig. Ved vagtskifte overdrages vesten til
din afløser.
Rolig fremtoning
At deltage i WRMR 2016 kan være stressbetonet for roerne,
især hvis det er lige op til at de skal præstere. Der er meget
prestige i at opnå gode resultater og derfor vil mange roere have
nerverne uden på tøjet. Du kan hjælpe roerne til at få en god
og positiv oplevelse ved selv at optræde rolig, forstående og
hjælpende.
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Presse
Det kan ske, at du møder pressen under WRMR 2016.
For at opnå en ensartet dækning af regattaen i pressen, beder vi
dig om IKKE at udtale dig på Roforbundets vegne. Du må gerne
henvise journalister til Regattakontoret, der vil formidle kontakt til
regattaens officielle pressechef.

Glemte sager
Har du glemt dine ejendele på regattaområdet kan du rette
henvendelse til Frivillig Sekretariatet.
Hvis du finder andres glemte ejendele bedes disse afleveret til
Frivillig Sekretariatet.
P-pladser
Der udstedes i et vist omfang gratis parkeringstilladelser, som
skal sættes synligt i bilens forrude. Du må ikke parkere andre
steder, da øvrige p-pladser er reserveret til andre formål.
Da parkeringsforholdene er forholdsvis begrænsede anbefales
det så vidt det er muligt at lave kørselsaftaler med andre frivillige eller benytte offentlig transport.
Der vil også være cykelparkering – se kortet.
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Busforbindelser – gratis tur/retur fra Lyngby Rådhus og til
Bagsværd
Lyngby Handels Forening har sponseret en gratis bus mellem
Lyngby Rådhus og regattaområdet. Bussen stopper Ved
Dammen 1 I Bagsværd.
Tiderne er:
Afgang fra Lyngby Rådhus

Afgang fra Bagsværd
Rostadion

07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00

11:00

12:00

12:00

13:00

13:00

14:00

14:00

15:00

15:00

16:00

16:00

17:00

17:00

18:00

18:00

Rejsetiden er ca. 10 minutter afhængig af trafik. Når du fremviser din akkreditering har alle frivillige og roere gratis adgang til
denne service.
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Offentlig transport
S-tog – 1,2 km fra Bagsværd Rostadion. Stå af på Skovbrynet
Station. Du kan planlægge din rute på www.rejseplanen.dk.
Bus – der er et stoppested ved Omsorgscenter Bakkegården,
hvorfra der er 1,5 km til Bagsværd Rostadion.
Taxa
Taxa 4x35: telefon 3535 3535
Taxa-nord: telefon 4848 4848
Taxa fra Lyngby tager ca. 10 min.

Rygning og alkohol
Regattaområdet er røgfrit område. Det forventes, at du er
upåvirket af alkohol eller andre stimulanser, herunder
euforiserende stoffer under dine vagter.
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Efterskrift
Værd at vide... om World Rowing Masters
Regatta 2016
• er en årlig tilbagevendende ro-regatta, der arrangeres et
sted i verden og afvikles efter regler fastsat af FISA (The World
Rowing Federation)
• afvikles i år i Danmark i samarbejde med Dansk Forening for
Rosport på Danmarks rostadion i Bagsværd. Regattaen
strækker sig over 4 dage fra 8. september til og med 11.
september. Der roes heat med ca. 3 min. mellemrum fra kl. 8.00
morgen til ca. kl. 18.00.
• er en regatta, hvor alle roere i alderen 27 år og opefter kan
deltage. Roerne ror i heat inddelt i årgange med 5 års interval.
Der er løb for kvinder og mænd. Søndag 11. september roes der
mixløb.
• er en regatta, hvor alle løb på er over 1000 meter, og der er
løb for alle outriggede bådtyper fra single sculler (1x) til otter
(8+).
• er en regatta, hvor de enkelte løb opdeles i heat alt efter
antal tilmeldte hold i den enkelte bådtype. På Bagsværd sø er
der plads til 8 hold i hvert heat. Der er medalje til vinderbåden af
hvert heat.
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• benytter såvel internationale som nationale rodommere, som
hjælper med afviklingen af regattaen. Der tages tider på alle
heat. Resultater sættes op i papirform i bådhallen ved siden af
nummerudleveringen.
• er en vældig roerfest, med leben og liv på søen som på land.
De mange roere færdes med deres både til og fra søen.
Der er hele tiden løb som kan følges fra land. På land færdes
roere og publikum ved restaurationstelte og boder med rorelaterede varer af enhver art. Vi forventer deltagelse af
omkring 3000 - 4000 roere.
• afvikles med hjælp fra hen ved 400 frivillige, der løser mange
forskellige opgaver før under og efter Masters 2016.
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Følg os dagligt på vores hjemmeside
www.wrmr2016.com
og på vores facebookside:
www.facebook.com/wrmr2016/
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Kort
Sådan får du kortet installeret
Gå til: App Store or Google Play
Søg efter: Avenza PDF Maps
Tryk: Install
Åben the App on your device.
Tryk the ’+’ sign upper right corner => Import Maps page opens
Tryk top line; ’From PDF Maps Store’
Tryk green bottom top right corner; Find Maps
Skriv; ’WRMR 2016’
Tryk; Install
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Telefonliste
Telefonliste – udleveres på Frivillig Sekretariatet i
Bagsværd Roklub, Skovalleen 38 B. 2880 Bagsværd.
Regattakontoret: 			

tlf. 4444 2430

Frivilligkontoret/Frivillig Hotline:

tlf. 2384 5662

Lizzie Hastrup: 			

tlf. 2621 1138

Merete Leisted Busk: 			

tlf. 5238 2434

Malene Silbo Raft: 			

tlf. 4817 3736

Samarittervagten:

		

tlf. 4444 2430

Taxa 4x35: 				

tlf. 3535 3535

Taxa-nord: 				

tlf. 4848 4848

24

