BLIV FRIVILLIG TIL BRØNDBY CUP

GØR EN FORSKEL!

FORORD

AF CHRISTIAN BARRETT
Vil du være en del af det berømte fælleskab i Brøndby IF, så har du muligheden nu.
Meld dig som frivillig og vær med til at gøre en forskel for en masse unge
mennesker fra hele verden i Brøndby Cup og samtidig blive en del af fællesskabet
i Brøndby IF.
Selvom vi har mange frivillige til Brøndby Cup, kan vi godt bruge endnu flere
hænder. Har du ikke været med før - så kommer chancen heldigvis til Brøndby
Cup 2018, så tøv ikke med at melde dig som frivillig.
Jeg lover dig, det bliver sjovt!
I forbindelse med Brøndby Cup 2017 tog jeg selv en tjans i madsalen. Det var en
god og sjov oplevelse at se så mange glade og herlige unge mennesker, som i
god ro og orden spiste den lækre mad, der blev serveret for dem.
Den dag, jeg deltog, var der der blandt andet frikadeller på menuen. Jeg har ikke
det nøjagtige tal - men mere end 1000 frikadeller fik jeg i hvertfald delt ud. Det var
i sig selv en oplevelse og ligeledes sjovt at møde og at være sammen med andre
frivillige.
Vil du også dele frikadeller ud til Brøndby Cup 2018, så meld dig nu, inden den
opgave er taget!!
Er du ikke til frikadeller, så kan du i denne folder læse mere om de mange opgaver,
hvor vi har brug for dig - gerne sammen med familien og gode venner.
Brøndby Cup er økonomisk vigtig for klubben. Cuppen er vigtig for fællesskabet
i Brøndby IF, så hvis du vil være med til støtte Danmarks bedste fodboldklub, så
meld dig som frivillig til Brøndby Cup.
Håber vi ses til Brøndby Cup 2018
Christian Barrett
Formand

OM BRØNDBY CUP
Brøndby Cup’s historie strækker sig tilbage til 1979, hvor Brøndby IF for første
gang afholdt en stor international ungdomsturnering. Turneringens navn var
dengang Copenhagen Cup.
Turneringen har fra starten været en turnering, der blev afviklet i sommerperioden, og ideen til turneringen udsprang af nogle fremsynede trænere og lederes
ønske om at skabe en turnering, hvor man på tværs af landegrænser kunne mødes til en turnering, hvor både det sportslige og det sociale skulle gå hånd i hånd.
Selvom vi spiller efter de samme regler i alle lande, så har vi meget at lære af hinanden om, hvordan fodbold skal spilles, og det får man mulighed for at opleve og
diskutere i en international atmosfære.
Brøndby Cup strækker sig over 5 spilledage i slutningen af juli/begyndelsen af
august, men det er ikke ensbetydende med, at man binder sig for alle 5 dage,
når man melder sig som frivillig. Der kan bydes ind med det, man selv formår og
har tid til. Alt, hvad der bydes ind med af frivilligt arbejde, vil blive taget imod med
glæde.
Hvad går pengene til:
Overskuddet fra Brøndby Cuppen går primært til ungdomsarbejdet i
Brøndbyernes IF og til at udvide Brøndby Cuppen hvert år.
Som frivillig får du:
• Mulighed for at møde mennesker fra hele verden
• Du får Brøndby Cup Poloshirt
• Fuld forplejning når du er på vagt
• Invitation til den store frivilligfest med spisning og levende musik
• Og ikke mindst hyggeligt og socialt samvær med en masse dejlige		
mennesker

Vi glæder os til at se dig.

BANE-EVENTHOLDET

HVAD INDEBÆRER DET AT VÆRE FRIVILLIG I BRØNDBY UNDER BRØNDBY CUP
PÅ BANE-EVENTHOLDET?

Hvad er opgaven:
At klargøre samtlige banetyper, således at de er spilbare. At holde områderne
omkring fodboldbanerne, pæne og rene, at være i god dialog med spillere, trænere, holdledere og tilskuere. At vejlede tilskuere, der har spørgsmål til spilletider
og spillesteder. At i det hele taget at oprette ro og orden ved den blotte tilstedeværelse og synlighed.
På selve eventområdet: At sørge for, at der er pænt og rent. At føre tilsyn ved
diverse legeaktiviteter. At være i god dialog med alle brugerne af eventområdet.
At gå til hånde med div. småopgaver, så som at assistere ledelsessekretariatet,
samt at være synlig og oprette god ro og orden på området.
At udøve mindre parkeringsvagtopgaver. Er man ikke så mobil mere, men alligevel ønsker at bidrage med sin frivillighed, så er der en mulighed for at byde ind her.
Ud over de mange opgaver, så bliver man også en del af et rigtigt godt socialt
fællesskab, hvor man på tværs af diverse afdelinger, køkkenholdet, skolevagter,
logistik, bodholdet m.m. har mulighed for kan skabe nye venskaber og relationer.

MADHOLDET

HVAD INDEBÆRER DET AT VÆRE FRIVILLIG I BRØNDBY UNDER BRØNDBY CUP
PÅ MADHOLDET?

Morgenmad:
• Personer til udlevering af morgenmaden
• Personer til indgang og udgang
• Personer til kaffe, mælk og vand, samt til affald
Arbejdsgang:
• Afhentning af varer i container
• Montering i mælkekølere
• Brygge kaffe samt te og vand
• Klargøring af morgenmad, pålæg, brød mm. i udleveringen
• Efter lukketid pakkes alt mad ned og stilles på køl
• Madsalen skal rengøres, og der forberedes til frokost/opsætning af div.
engangsservice
Frokost:
•
•
•
•
•
•
•

Personer til udlevering af frokost
Personer til indgang og udgang
Personer til vand samt affald
Afhentning af varer i container
Klargøring af frokostbuffet efter aftale med køkken
Efter lukketid pakkes alt mad ned og stilles på køl
Madsalen skal rengøres, og der forberedes til aftensmaden/opsætning
af div. engangsservice

Aftensmad:
• Personer til udlevering af aftensmad
• Personer til indgang og udgang
• Personer til vand, samt affald
• Afhentning af varer i container
• Klargøring af opstilling til varm mad
• Hjælp til afhentning af mad fra køkken
• Klargøring til udlevering af maden efter aftale med køkken
• Efter lukketid, maden pakkes sammen og evt. på køl
• Efter lukketid rengøres sale grundigt
(evt. med hjælp fra den frivillige gruppe)

DAG- OG NATTEVAGTER
PÅ SKOLERNE

HVAD INDEBÆRER DET AT VÆRE FRIVILLIG I BRØNDBY UNDER BRØNDBY CUP
SOM VAGT PÅ SKOLERNE?

Receptionen på skolerne har åbent døgnet rundt:
Dagvagterne tager imod holdende, når de ankommer til skolerne og får vist dem
til rette i klasseværelserne, hvor de skal overnatte. De skal videregive relevante
informationer og materialer til holdene, være behjælpelige med aflåsning og
oplåsning af klasseværelser, og der kan være kiosk-funktion på de enkelte skoler,
som også skal varetages. Man skal selvfølgelig yde den nødvendige service over
for holdene og være medvirkende til god ro og orden.
Som nattevagt er man først og fremmest brandvagt. Det betyder, at man går
runder på skolerne både indendørs og udendørs og sikrer sig, at brand- og flugtveje er frie. Men når man nu alligevel er på skolerne fra kl. 22, så kan vi ligeså godt
være med til at holde ro og orden. Man er også nattens ’servicemedarbejder’, så
man er der og er behjælpelig, hvis der opstår problemer om natten.
Man behøver ikke at kunne alle dage eller nætter. Det er selvfølgelig ønskeligt at
nogle kan alle dage/nætter, så vi har en tovholder på hver skole – både dag og nat.
Men al hjælp er guld værd.
Vi bestræber os på, at der er 3-5 vagter i døgndrift på hver skole, så man også
kan have lidt kollegial hygge i vagterne. Således bliver det også nemmere at holde
sig friske om dagen og vågne om natten.
Hvis du beslutter dig for at være frivillig dag- eller nattevagt i Brøndby Cup, sørger
vi for, at du bliver forberedt godt på opgaven. Bl.a. indbyder vi til et info- og formøde for alle vagter, hvor vi informerer og diskuterer opgaverne i årets Brøndby
Cup. Du vil være sammen med nogen, der har været med i mange år og bliver
ved med at vende tilbage.
Man behøver ikke være vagt- eller branduddannet på nogen måde. Eneste krav
er, at du er voksen og ansvarlig (du skal være indstillet på, at det er børn og unge
mennesker, du har med at gøre).

BODHOLDET

HVAD INDEBÆRER DET AT VÆRE FRIVILLIG I BRØNDBY UNDER BRØNDBY CUP
PÅ BODHOLDET?

At være tilknyttet boderne under Brøndby Cup er en stor oplevelse. Du vil komme til at tale med rigtigt mange mennesker, som vil handle eller bare spørge.
Cup-deltagerne genkender ofte bodfolkene fra år til år.
Der kan være fart på salg i boderne, men også tid til at tale med folk. Man lærer
hurtigt at lave en fransk hotdog eller toast. Kaffen er altid i høj kurs, specielt i de
tidlige timer. Vi forsøger at lave 4 timers vagter. Vi forbereder os før Brøndby Cup
på et møde eller to, hvor vi fordeler vagter. Det foregår under hyggelige former,
hvor vi også lærer hinanden at kende.

LOGISTIKHOLDET

HVAD INDEBÆRER DET AT VÆRE FRIVILLIG I BRØNDBY UNDER BRØNDBY CUP
PÅ LOGISTIKHOLDET?

Logistikholdet skal blandt andet udføre følgende:
Opsætning og nedtagning før og efter cuppen:
• Hegn - event- & campingområde
• Hente og aflevere ting fra/til DBU
• Køleskabe m.v. til skolerne
• Madrasser fra klubhus til skolerne
• Opsætning / nedtagning af telte i eventområde og borde i bespisningsområde
Under Cuppen:
• Vare- & vasketøjskørsel

SAMARITHOLDET

HVAD INDEBÆRER DET AT VÆRE FRIVILLIG I BRØNDBY UNDER BRØNDBY CUP
PÅ SAMARITHOLDET?

Samaritterne er en lille gruppe på ca. 12 personer, hvor alle som minimum er
uddannet samaritter, med flere års erfaring til forskellige sportsevents.
Udover erfaring har størstedelen været eller er aktive i Brøndby IF, enten som
træner, leder, kontrollør, forælder eller afdelingsleder. Derfor er det også en drivkraft, der gør, at det bliver sjovt, at være sammen en hel uge til Brøndby Cup.
Samaritholdet er altid klar til opgaver og nye udfordringer. Vi er klar hele ugen
fra tidlig morgen til sen aften, hvor vi klarer og varetager alle former for tilskadekomst og sygdom, hvis/når disse opstår.

SÅDAN BLIVER DU FRIVILLIG
TIL BRØNDBY CUP:
SKRIV TIL:
BRONDBYCUP@BRONDBYIF.NET

RING PÅ:
43 48 08 00

ELLER KOM FORBI KLUBHUSET

Brøndbyernes IF
Klubhuset
Brøndby Stadion 26
2605 Brøndby
Tlf.: 43 48 08 00
brondbycup@brondbyif.net
www.brondbycup.dk

