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INTRODUKTION

HVAD ER COPENCOLD HAWAII?
COPENHAGEN + COLD HAWAII =  
COPENCOLD HAWAII

Fra 1. til 10. september afholdes ISA (International 
Surfing Association) SUP (Stand Up Paddleboarding) og 
Paddleboard verdensmesterskabet i Danmark.
SUP inkluderer alt fra full-on action på de største bølger 
over racing for den absolutte elite til en søndagstur med 
familien på pandefladt vand. Det gør sporten tilgængelig
for mange mennesker og er grunden til, at SUP er den 
hurtigst voksende vandsportsgren i verden.
COPENCOLD HAWAII udtrykker et unikt samarbejde 
mellem København og Cold Hawaii om et verdensmester-
skab. Partnerne bag begivenheden er Friends of Cold 
Hawaii, Wonderful Copenhagen, Sport Event Denmark, 
Dansk Surf & Rafting Forbund og Copenhagen Water-
sports – i tæt samarbejde med ISA.

COPENCOLD HAWAII afholdes i hjertet
af København, med området omkring
Operahuset som venue, og Vorupør i Cold
Hawaii som er en af de smukkeste og
særegne kyststrækninger på kanten af
kongeriget.

SELVE EVENTEN fordeles på to venues.
Åbningsceremonien foregår fredag d. 1/9, 2017 på om-
rådet omkring Operahuset, som er venue i København. 
Lørdag og søndag afvikles 20 km racing for kvinder og 
mænd samt sprint på 200 meter på fladt vand. Ruterne 
starter og slutter med opløbsstrækning ud for Opera-
huset i København. Medaljeoverrækkelserne i racing 
foregår i København. Mandag rejser alle atleter og of-
ficials til Cold Hawaii. Mandag aften afholdes en min-
dre velkomstceremoni i Vorupør. Fra tirsdag til og med 
søndag afvikles wave-, technical-race- og stafet-konkur-
rencerne i Vorupør. Afslutningsceremonien og medaljeo-
verrækkelserne i wave, technical- race og stafet-disci-
plinerne foregår søndag d. 10/9, 2017 i Cold Hawaii
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DANMARK ER DET FØRSTE land i Europa, der har vundet af-
holdelsen af ISA Verdensmesterskabet i SUP og Paddleboard 
og det første land til at afholde et verdensmesterskabet på to 
forskellige lokations. Det er ambitiøst, det er udfordrende og 
det kræver alt den hjælp det kan få! Men vigtigst alt, så er det 
et super sjovt og spændende projekt, hvor by møder land, elite 
møder amatører og professionelle møder frivillige. Kort sagt et 
sted, hvor mangfoldigheden hersker og fordomme nedbrydes. 

DU KAN BLIVE INVOLVERET indenfor mange forskellige områder 
og vi har udarbejdet denne lille folder, så du bedre kan få et 
overblik over muligheder og behov for Copencold Hawaii - ISA 
World SUP & Paddleboard Championship 2017. Da eventen er 
todelt, vil der blive etableret arbejdsgrupper og ansvarsområder 
for hver venue, dog er den øverste ledelse i form af VM-Organ-
isationen samlet og går igen begge steder, hvilket er samme 
tilfælde for ISA medarbejdere. Du kan derfor vælge kun at 
være med i København eller Cold Hawaii eller måske tage hele 
pakken og være med begge steder! Du bestemmer - vi er bare 
glade for at du har lyst til at være med. 

VM-ORGANISATIONEN består af de 5 danske partnere som 
nævnt på forrige side i tæt samarbejde med det internationale 
forbund - ISA (International Surf Association). Foruden VM-
organisationens og hele holdet bag, stiller ISA med op mod 50 
officials og medarbejder, der vil indgå i det samlede hold bag 
VM og som frivillig vil man arbejde tæt sammen med ISA inden 
for bestemte områder. Mere herom på de næste sider.

DENNE FOLDER vil som sagt forsøge at skabe et overblik over 
mulighederne for at blive en del af holdet bag COPENCOLD 
HAWAII og tro os - der er muligheder hvad enten du har de helt 
store ambitioner om at nå til tops i den internationale sportsver-
den eller bare gerne vil hjælpe til og møde andre mennesker til 
en af årets mest mangfoldige events. 

ALOHA,
The COPENCOLD HAWAII Team

BLIV EN DEL AF HOLDET
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DER ER MANGE måder at være frivillig på og vi byder alle velkomne. Alt afhængig af, hvor meget tid du 
giver til projektet, jo mere får du igen. Nedenfor ser du de generelle betingelser for at være frivillig. 

BLIV EN DEL AF EN ENESTÅENDE EVENT
B E T I N G E L S E R N E

KØBENHAVN VS. VORUPØR 
Du kan vælge at være 
frivillig i enten København 
eller Vorupør eller begge 
steder. Det er ikke et krav 
at du er tilstede på begge 
venues. 

VAGTER & FRIVILLIGPAKKER
Frivillig: Min. 1 vagt
Frivillig Plus: 3 eller flere vagter
Super Frivillig: 7 eller flere vagter 
Vagterne kan sagtens være dob-
beltvagter, så man de fordeler sig 
over færre dage. Hvis du er Super 
Frivillig tilbyder vi gratis indloger-
ing og transport til eventen, hvis 
du kommer udenbys fra. 

VI TILBYDER
Der vil være mad og drikke 
på alle vagter. Dertil får alle 
frivillige den officielle 
COPENCOLD HAWAII t-shirt. 
Alle frivillige får adgang til 
de officielle VM-fester i både 
København og Vorupør. Hvis 
du er Frivillig Plus får du 
også 2 drinksbilletter og 3 
som Super Frivillig.

ANSVARLIG OG GODT HUMØR
Som frivillig forventer vi at 
man tager ansvar for sine 
opgaver og møder op til sine 
vagter. Vi vil gøre alt for at 
man som frivillig har det 
sjovt og spreder det gode 

PRØV NOGET NYT
Størstedelen af arbejdsområderne 
kræver ikke specifik baggrund 
eller erfaring, så vi opfordrer til at 
man vælger noget man synes lyder 
sjovt og det er helt OK at prøve 
noget nyt!

TILMELDING
For at blive frivillig skal 
du tilmelde dig via den 
officielle hjemmeside:
www.copencoldhawaii.com 

Efterfølgende vil vi 
kontakte dig med nærmere 
information og bekræftelse.

HVAD DET KRÆVER & 
HVAD DU FÅR

MIN. 1 VAGT Á 4-6 TIMER
MAD OG DRIKKE PÅ ALLE VAGTER

OFFICIEL COPENCOLD HAWAII T-SHIRT
MULIGHED FOR GRATIS INDLOGERING
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OVERSIGT OVER ARBEJDSOMRÅDERNE 
Se beskrivelser for hvert område på de efterfølgende sider

 TEAM VAND
 Afvikling af konkurrencer
 Sikkerhed og førstehjælp
 Anti Doping

TEAM LAND
 Sikkerhed og førstehjælp
 Udstilling og sponsorer
 Opsætning og Nedtagning
 Forpeljning og ophold
 registrering af atleter
 Officielle Ceremonier
 Lyd og Strøm
 Side events

TEAM LOGISTIK
 Løbende oprydning
 Atlettransport
 Fragt af Udstyr
 Lokal Transport
 Parkering
 IT

TEAM VÆRTSSKAB
 ISA
 Tilskuere
 Atleter

HVAD KAN JEG BLIVE?
A R B E J D S O M R Å D E R N E

SIDE 7

SIDE 8

SIDE 9

SIDE 11
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B E S K R I V E L S E

TEAM VAND

KOM HELT TÆT PÅ SPORTEN!
Dyrker du selv lidt SUP i din fritid eller drømmer du om at gøre karriere i sportsbranchen, så 
er dette holdet for dig. Som en del af TEAM VAND kommer man helt tæt på sporten og det 
internationale surfforbund ISA. Foruden en række specifikke arbejdsroller krævet af ISA, vil der 
være behov for kyndige folk til at varetage sikkerhed og førstehjælp samt frivillige til at assistere på 
både vand og land. 

Der er en række arbejdsfunktioner som TEAM VAND som minimum skal bestå af:

•	 Event Water Safety Patrol Experts (skal være certificeret til at varetage sikkerhed på vand)
•	 Beach Marshalls (assisterer ISA med at koordinere alle atleter og sikre at alle følger det 

officielle regelsæt. Arbejder tæt sammen med ISA Contest Director og Hoveddommeren)
•	 Tabulators / Scoreboard Updater and Results Distributor (assisterer dommerne med at 

dobbelttjekke og gennemgå bedømmelser. Arbejder tæt sammen med ISA Contest Director)
•	 Time Disc Operators/ Spotters (Ansvarlig for at holde styr på atleter på vand og signalere 

med farvekoder til alle på vand. Arbejder tæt sammen med ISA Contest Director og 
Hoveddommeren)

•	 Kiropraktor/Massør (arbejder med services til udelukkende atleter. Erfaring med sportsskader 
er at foretrække).

•	 Livredder
•	 Anti Doping frivillige (dopingkontrol varetages af Anti Doping Denmark og VM-Organisationen, 

men der vil være behov for hjælp til de ansvarlige).
•	 Læge
Ovenstående funktioner kræver at man kan tale og forstå engelsk

KONTAKT OS GERNE FOR MERE INFO
Event Vand-holdet har behov for kyndige frivillige til varetagelse af sikkerheden 
på vand, men der er også et stort behov for frivillige, der kender lidt til 
vandsport, da vi har brug for folk ude på vandet til at hjælpe både atleter og 
dommere/ISA. 

Tænker du at dette hold lyder spændende, men er usikker på hvilken rolle, der 
vil passe til dig, så kontakt os gerne, da vi meget gerne vil matche den rigtige 
funktion til lige netop dig og dine ønsker og kompetencer. Se kontakt info på 
sidste side. 
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B E S K R I V E L S E

TEAM LAND

ER DU GOD MED STRØM, IT ELLER LYD?
Som en del af TEAM LAND, vil der være brug for 
nogle specifikke kompetencer/personer, så hvis du 
har erfaring med følgende, så vil vi meget gerne 
høre fra dig:

Lydteknik/lydtekniker
Elektriker / el og strøm
Tømrer

TO AF DANMARKS BEDSTE VENUES
COPENCOLD HAWAII finder sted på to af Danmarks mest 
spektakulære lokations - nemlig omkring Operaen i København og 
langs kysten i Vorupør. Begge steder vil der blive bygget et fantastisk 
Event Site op på land/strand, hvor der både skal være faciliteter til 
dommere, atleter, officials, frivillige og ikke mindst publikum. 

Som en del af TEAM LAND vil man have ansvaret for følgende 
arbejdsopgaver:

•	 Håndtering af teknikken på pladsen
•	 Håndtering af strøm og el på pladsen
•	 Sikkerhed for både deltagere og publikum
•	 Hjælpe med opbygning og nedtagning af eventpladsen
•	 Koordinering af udstillings-område med sponsorer
•	 Koordinering af forplejning til frivillige og personale
•	 Opsyn med opholdsområder for frivillige og personale
•	 Assistance til ISAs Hovedkontor/registrering og koordinering af 

board-opbevaring/udlevering. 

Eventholdet vil blive organiseret af en overordnet Pladsmand, der 
udpeges af VM-Organisationen. Pladsmanden er overordnet ansvarlig 
for holdet og dets opgaver og rapporterer til Projektlederen for VM. 
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TEAM LAND
B E S K R I V E L S E

INTET VM UDEN FEST!

I forbindelse med COPENCOLD HAWAII skal der planlægges og afholdes 
forskellige officielle ceremonier og fester i bedste Aloha-stil. Som eventfrivillig 
vil man arbejde med følgende events:

•	 Åbningsceremoni i København ved Operaen
•	 Åbningsparade gennem Nyhavn i København
•	 Velkomstceremoni i Vorupør på stranden
•	 Afslutningsfesten “ISA Aloha Beach Party” i Vorupør.
•	 Prisoverrækkelser i København og Vorupør

Eventfrivillige fungerer under en TEAM LAND. Dertil vil der blive udvalgt 
en  Official Ceremonies Coordinator, der rapporterer til ISA og ansvarlig 
for åbnings- og afslutningsceremonien. Og så vil der være behov for 
eventfrivillige til at hjælpe med koordineringen, samarbejde med eksterne 
leverandører og afvikling. 

Der er behov for et team for både København og Vorupør. 

Arbejdsopgaverne under dette område indebærer bl.a.

•	 Udarbejdelse af drejebøger/afviklingsplaner
•	 Udarbejdelse af Official Ceremonies Plan til ISA (Official Ceremonies 

Coordinator)
•	 Koordinering og afvikling af ovenstående events
•	 For København: samarbejde med Københavns Kommune omkring 

åbningsparade og officiel åbning.
•	 Styring af VIP gæsteliste
•	 Styring af taler og traditioner i forbindelse med “official ceremonies”
•	 Kreativ udvikling af side events og indhold (skal der fx. være bål på 

stranden, skal der være bestemt udsmykning, skal der være musik etc.)

FORTSAT: SIDE EVENTS & CEREMONIER
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VI BINDER DANMARK SAMMEN
Foruden at være det første europæiske land, der afholder VM i SUP, så 
er det også første gang at et ISA VM afholdes med to forskellige venues i 
hver sin ende af landet og det kræver det bedste TEAM LOGISTIK!. Som 
en del af teamet kan du få arbejdsopgaver indenfor transport, parkering, 
opstilling og nedtagning, vedligeholdelse af IT og selve Event-pladsen. 

Som en del af TEAM LOGISTIK vil der bl.a. være følgende arbejdsopgaver:

•	 Koordinering og afvikling af lokal transport og skiltning
•	 Koordinering af parkering
•	 Koordinering af transport mellem Kbh og Vorupør for både atleter og 

boards
•	 Løbende oprydning på Event-pladsen og sørge for at faciliteterne er 

pæne og ryddelige. 
•	 Udarbejde renovationsplan samt sørge for at den bliver overholdt. 
•	 Opsyn og løbende assistance med IT-faciliteter såsom netværk og 

printere m.m. .

TEAM LOGISTIK
B E S K R I V E L S E



2017 ISA WORLD STANDUP PADDLE AND PADDLEBOARD CHAMPIONSHIP FRIVILLIG11

BLIV DEN LOKALE ASSISTENT FOR EN NATION
COPENCOLD HAWAII forventer at have deltagende teams fra op mod 

40 lande. Lande som ikke nødvendigvis har været i Danmark før og de 
vil derfor have brug for at have en lokal guide til at hjælpe dem med 

at ankomme godt og at deres ophold bliver så nemt som muligt. Dertil 
kan der være tider, hvor deltagerne ikke dyster i konkurrencer, hvor de 
har tid til at opleve byen, hvilket den lokale guide ligeledes kan hjælpe 

med. 

Som Guide for Teams vil du komme helt tæt på et eller flere teams (af-
hængigt af størrelsen af teamet) og både fremvise din egen by samtidig 

med at lære en anden kultur at kende. 

Som Guide for Teams har du mulighed for at ønske et eller flere speci-
fikke lande og det forventes at du kan tale engelsk (spansk er også at 

foretrække). 

Arbejdsopgaverne som Guide for Teams indebærer bl.a.:
•	 Besvarelse af gense spørgsmål via email op til afviklingen
•	 Imødekomme dit team når de ankommer til byen.
•	 Hjælpe med at indlogere på hotel eller sommerhuse (er booket på 

forhånd af hver enkelt team).
•	 Hjælpe dit team under afvikling med praktiske gøremål såsom at 

finde vej, hente ting og generelt lette arbejde i en fremmed by. 
•	 Give det bedste indtryk af byen og sørge for at dit team lærer den 

at kende på bedste vis.  

TEAM VÆRTSSKAB
B E S K R I V E L S E

GUIDES FOR TEAMS

GUIDES FOR ISA

GUIDES FOR TILSKUERE

BLIV EN DEL AF DET INTERNATIONALE TEAM
ISA (International Surfing Association) er det internationale forbund, der ejer 
VM og de overordnede rammer for afholdelsen. I den forbindelse vil op mod 50 
officials og medarbejdere gæste København og Vorupør i september og de har 
brug for lokal hjælp. 

Hvis du brænder for at komme nærmere toppen inden for surf-sporten eller 
synes det kunne være spændende at vise byen frem for folk fra hele verden, så 
vil du være perfekt som guide for ISA. 

Arbejdsopgaverne som Guide for ISA indebærer bl.a.:
•	 Besvarelse af gense spørgsmål via email op til afviklingen
•	 Imødekomme ISA når de ankommer til byen.
•	 Hjælpe med at indlogere på hotel eller sommerhuse (er booket på forhånd 

af VM-organisationen).
•	 Hjælpe ISA under afvikling med praktiske gøremål såsom at finde vej, 

hente ting og generelt lette arbejde i en fremmed by. 
•	 Give det bedste indtryk af byen og sørge for at ISA lærer den at kende på 

bedste vis. 

VÆR MED TIL AT SPREDE DEN GODE STEMNING
I forbindelse med eventen vil der være brug for hjælp rundt omkring på Event SiteT for alle de gæstende 
tilskuere og her kan du være med til at skabe de gode forhold og sprede den gode stemning. Som guide 
for tilskuere vil du færdes rundt på pladsen og være behjælpelig med diverse spørgsmål fra eventens 
gæster, så der aldrig er langt til hjælp til COPENCOLD HAWAII.
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BLIV EN DEL AF HOLDET ALLEREDE NU

Allerede nu kan du tilmelde dig VM-holdet og ønske et 
arbejdsområde, hvor du gerne vil være frivillig. 

Vi forsøger at imødekomme alle ønsker og stræber os på 
at tildele dig spændende opgaver inden for det område, 
der interesserer dig mest. Hvis du bare gerne vil være 
en del af holdet og ikke har specifikke ønsker til områ-
det, så tager vi også imod dig med kyshånd. Bare følg 
tilmeldingslinket til højre. 

TILMELD DIG NU
T I L M E L D I N G

Er du del af et hold, der gerne vil varetage nogle opgaver 
sammen, vil vi også meget gerne høre fra Jer. Så under-
søger vi mulighederne for at varetage en samlet opgave 
som fx et foreningshold eller skoleklasse. 

Du kan tilmelde dig her:
http://www.copencoldhawaii.com/frivillig-til-copencold-hawaii

SPRED ORDET!
Vi håber du vil sprede ordet, da vi har brug for et stort og 
stærkt hold til at lave Europas første og bedste VM i SUP 
nogensinde! 

WWW.COPENCOLDHAWAII.COM
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KONTAKT & MERE INFO

KONTAKT
Har du spørgsmål eller brug for mere info, 
er du meget velkommen til at kontakte os.

København
Jon Frej Siegstad
siegstad@gmail.com

Vorupør
Jan Werenberg
havbo42@gmail.com

MERE INFO
Du kan læse mere om projektet og tilmelde dig her:

www.copencoldhawaii.com


