
Kunne du tænke dig at give en hjælpende hånd i 

HK LAMMEFJORDEN 

Så kik denne side igennem og kontakt os  

 vi tager imod alt hjælp. 

 

 Svinninge Revy på Svinninge Skole den 6 -7. november 2015  

Fredag 6 personer fra kl. 17:00 til 23:00   

Lørdag 6.personer fra kl. 17:00 til 01:30.  

Man får mad begge dage 

Opgaver: Opvask, borddækning, kaffebrygning, afrydning af borde, oprydning 

begge dage.   

Kontakt person Karin 22316263 

 

 

 Hjælp til arrangement i Vallekilde Hørve Fritidscenter den 24. november 2015 

(bankarrangement) ca. fra kl. 17:00 til 23:00 

Den 5.december 2015 (Dansk Metal, servering ikke hånd, personer til at passe bar) 

vi hører nærmere om tidspunktet.  

Kontakt person Marianne 22544089 

 

 Folk til at hjælpe os de 2 dage hvor vi holder ” Store hjemmekamp dag ” datoer 

kommer senere –  

Opgaver: hjælpe til ved dommerbord, speaker, uddeling af præmier til kampens 

spiller, praktiske ting. 

Kontakt personer Thomas 52391575 – Marianne 22544089 

 

 

 Hjælp til at skaffe flere sponsorer. 

Kontakt person Simon 31624266 

 

 Roskilde dyrskue afholdes gerne den første weekend i juni 

 Opgaver : skrælle grøntsager 

 Kontakt Simon 31624266 

 

Fortsætter på bagsiden 

 



 

 

 Vig Festival 7 – 8 - 9 juli 2016 

Kontakt person Thomas 52391575 

 

  Beach Håndbold stævne  sommeren 2016 

Opgaver : Sætte baner op  - pasning af måltavle – evt.sælge slik, kager, vand osv. 

Kontakt personer. Troels 40336960, Thomas 52391575, Karin 22316263 

 

 

 VHG dagen – første fredag i september 

Opgaver: hjælpetrænere til Håndbold 

Kontakt person Marianne 22544089 

 

 Hjælp til vores juleafslutning den 17. december 2015 fra kl. 17:00 til 21:00 

Afslutning i april  

Opgaver: bespisning og hygge med ungerne og oprydning. 

Kontakt person Mie 23843076 og Thomas 52391575 

 

 Opstart for ungdom i august  - 2 eller 3 lørdag i august. 

Opgaver: lave burger til ungerne – oprydning  

Kontakt person Mie 23843076, Thomas 52391575 og Marianne 22544089    

 

 Målaktier  

Kontakt person Nikolaj 23309080 

 

 Personer som kan give HK Lammefjorden reklame ud ad til  

Opgaver: tage billeder ved hjemmekampe evt.træning – lægge kampprogrammet op 

på Facebook – skrive lidt om de forskellige hold så det kan komme ud i medierne. 

Kontakt person Jørgen 72361234 

 

 

 Hvis vi skal have LM for U 18 skal der bruges en masse hjælpere til planlægning 

sammen med bestyrelsen,  

Opgaver: tilberedning af alle måltider, pasning af haller, dommerbord, nattevagter  

Oprydning osv. 

Kontakt person Karin 22316263 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


