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Need to Have & Nice to have 
Opgaveoversigt i forbindelse med Vegvisir Race 2017 for Guldborgsund Kommunens 
sejlklubber 
 
Hej alle tak for mødet i onsdags som jeg synes endte i en positiv stemning.  
 
Som sagt på mødet er 2017-udgaven af Vegvisir Race en form for prototype-event, hvor 
formaterne til lands, til vands og i luften skal afprøves med udvikling over de kommende år 
for øje. Det er dog fortsat meget meget vigtigt, at vi giver deltagerne en så god oplevelse af 
eventen som overhovedet muligt. Og derfor er det også vigtig, at vi bruger vores kræfter, 
kompetencer og ressourcer på den bedst tænkelige måde.  
Jeg er sikker på, at vi kommer til at opbygge noget stort, som vi alle vil være stolte af og glade 
for at være en del af. Og som derudover vil bidrage positivt til områdets og klubbernes kultur 
og økonomi. Da det er år 0 bliver der brug for at kunne improvisere og for folk der har lysten 
og evnen til at se muligheder og spille med når udfordringer opstår.  
 
Jeg håber, at I som meningsdannere i klubberne ser mulighederne i at deltage i eventen og 
bidrage til at få fokus på de mange kvaliteter sejlsporten, klublivet og livet ved kommunens 
mange kyster har.  
 
En ligning med mange ubekendte 
I skrivende stund ved vi endnu ikke ved, hvor mange deltagere vi får, vi kender ikke indholdet 
af vores side-events med fokus på havmiljø og kystliv, vi ved ikke hvor mange land-gæster vi 
får, vi ved ikke hvor vores Meeting Point/Event Center kommer til at ligge og vi ved ikke om I 
fra de lokale sejlklubber vil være med.  
 
Med baggrund i ovenstående mængde af ubekendte faktorer håber jeg, at der er forståelse for 
at nogle af opgavernes tyngde er vanskelig at estimere. Det er ikke ligegyldigt om der kommer 
20 eller 100 både. Om Event Center bliver i et telt eller en bygning med lys, internet og strøm 
som kan låses.  
Vores estimat er at der kommer 50 både – svarende til 100 aktive deltagere.   
 
De to pakker  
Pakke 1 indeholder opgaver, der er hjerteblod for eventen. Pakke 2 indeholder opgaver som 
vil være rare at have for deltagerne, deres venner og bekendte, men også som et add-on for 
selve eventen.  
I kan vælge Pakke 1 og holde fokus på afviklingen kapsejladsen. I kan tage pakke Pakke 2 og 
holde fokus på det sociale. I kan tage begge pakker, hvilket vi håber, at I gør. I kan også vælge 
at træde helt ud af eventen.  
Det vigtige for eventen er, at I har lyst til at forpligte jer til at yde en indsats for at løse 
opgaverne på den bedst tænkelig måde som gør deltagerne glade for at være i Nykøbing, 
Guldborgsund Kommune, Danmark. For opgaverne i pakke 1 aflønnes klubberne med i alt 
20.000 kr. Opgaverne i pakke 2. aflønnes de frivillige ubeskåret af salget i cafeen.   
 
 



Pakke 1 
Pakning/pladsanvisning af deltagere i havnen via VHF eller følgebåd.  
Koordinering og guidning af deltagere med trailerbåde til kran, slæbested og trailerparkering, 
søsætning og optagning. 
Sikkerhedstjek – 20 stikprøver. Foretages i tidsrummet 09.00 til 17.00 torsdag den 22. 
Løbsledelse: Startprocedurer, døgnåben telefon som deltagerne kan kontakte ved fx opgivelse 
af løbet, måltagning inkl. hurtig opdatering og formidling af resultater til opslagstavle i Event 
Center og til webmaster.  
 
Pakke 2  
Under ledelse af Karolina  
Etablering af Event Center inkl. opsætning af borde, stole, evt. scene og generelt oppyntning.  
Opsætning af bannere, vejvisere og anden outdoor på havneområdet. 
Behjælpelighed med eventuelle praktiske opgaver fx. opsætning af wifi, lys og lign.  
Pakning af deltagerposer med bl.a. deltagerliste, sejladsbestemmelse, tracker 
Registrering af deltagerne og udlevering af deltagerposer 
Udlevering af Finisher shirts og kvittering for modtagelse af trackere efter sejladsen 
Kaffebrygning 
Toiletvogn – papir, sæbe, skraldespande mv. 
Nattevagter i Event Center 
Styring og bemanding af café/bar i Event Center  
Styring af spilleliste   
Løbende oprydning i Event Center 
Oprydning og tømning af Event Center og havneområde søndag 
 
Gør-det-selv drejebog 
Der blev efterlyst en drejebog for eventen. Vi fremlægger en overordet tidsplan og leverer 
indhold til og om eventen live og online. Før, under og efter sejladsen. Det er her mit firma 
Shorhand har sine kompetencer og styrker.  
I forhold til afviklingen af kapsejladsen er ekspertise og kompetencer i klubberne. Derfor bør 
ansvaret herfor ligge i gruppen, der tager sig af opgaverne i Pakke 1. Vi anbefaler, at gruppen 
laver sin egen drejebog og bemandingsplan. Vi ser det også som naturligt, at de forskellige 
grupper (café/bar-gruppen, oprydnings-gruppen, toilet-vogns-gruppen etc.), laver deres egne 
bemandingsplaner for ”The Vegvisir Race Days”.   
Vi er altid åbne for input og dialog om strategiske, taktiske og praktiske overvejelser – intet er 
for stort. Intet er for småt.  
 
Endelig anbefaler vi, at de indtægter, der ligger i de to pakker bliver delt mellem klubberne ud 
fra en på forhånd aftalt fordelingsnøgle. Når det er sagt vil vi lade det være op til klubberne at 
styre dette.  
 
Vi håber på jeres lyst og vilje til at medvirke til at gøre Vegvisir Archipelago Race år 0 til en 
uforglemmelig oplevelse for deltagerne og for jer selv og jeres venner og kolleger i klubberne.  
 
Bedste hilsner 
Karolina og Morten  


