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Generel Info/Damefrokost
Som frivillige hjælper til Damefrokosten ved Byfesten i Sønderborg, vil vi gerne
give dig lidt informationer up-front, således at du kan være bedst mulig forberedt
til den opgave som venter dig ☺
Byfestens baggrund:
Byfesten begyndte med Brydeklubben Alsia som ene-arrangør i 1969. Det blev så
stor en succes, at Alsia indledte et samarbejde med SUB og Vidar. Sidenhen er
SUB gået ud af samarbejdet, Vidar er blevet til Vidar-Ulkebøl Håndbold, og
Ulkebøl Gymnastik er også kommet til.
Byfesten begynder altid Kristi himmelfartsdag og varer i fire dage. Cirka 300
frivillige er i gang på Ringriderpladsen. Byfesten er mest kendt for at arrangere
“Verdens største damefrokost” med 1.200 deltagende kvinder. Damefrokosten
har tidligere været i Guiness Rekordbog som verden største.
Hele overskuddet fra Byfesten går hvert år til ungdomsarbejdet i de tre klubber,
og ved at hjælpe, er DU derfor med til at sikre klubberne ekstra penge at arbejde
med – TAK for det!

Når du møder:
• Kom til den aftalte tid, gerne lidt før!
• Benyt personaleindgangen (markeret med rødt) se nedenstående skitse af
pladsen:
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Generelt for alle hjælpere til Damefrokosten gælder:
• Du skal være fyldt 18 år for at hjælpe
• Alt koster – der serveres ikke gratis drikkevarer i baren ☺
- husk det handler om at sikre overskud til klubberne!
• Indtagelse af øl og spiritus er ikke tilladt før og under vagten.
- sodavand, vand og kaffe under vagten er ”ad libitum”
• Der vil være mulighed for et hvil og forplejning under vagten
EFTER vagten er der mulighed for en fælles afsluttende øl/vand/shot ☺

På selve dagen vil der også være en kort praktisk info, og du kan læse mere om
den konkrete opgave du har meldt dig til på http://byfesten-i-sonderborg.dk/

Endnu engang tak fordi DU ønsker at give en hånd med ved byfesten og vi glæder
os rigtigt meget til at se dig og få en god aften sammen…

