
Vi nærmer os sæsonslut og dermed åbent hus og GRAND OPENING CAPS, lørdag den 28 

september 2019 kl. 9.00 

HOG Copenhagen Chapter stiller op og hjælper med til, at Åbent Hus og Grand Opening hos CAPS 

bliver en succes. HOG hjælper med de praktiske gøremål: 

• morgenmad for de morgenfriske 

• baren på pladsen 

• vores egen HOG bar 

• afvikling af DEMO Rides. 

• tilberede mad 

• dække bord og afrydde 

• Fjernelse af skrald i løbet af dagen 

• Parkeringsanvisning om formiddagen 

I baren på pladsen skænker vi øl, sodavand og popcorn – og håber, at folk giver en skærv til HOG 

Charity, mens vi –hvis vores klublokale er klar - laver kaffe til teltbaren, orienterer om HOG 

Copenhagen Chapter for nye potentielle medlemmer samt underholder nye gæster/besøgende i vore 

klublokaler. Alle er selvfølgelig mere end velkomne til en kop kaffe og en sludder.  

Demo-rides: Hele dagen fra klokken 10:00 hjælper vi med afvikling af DEMO Rides med de 

motorcykler som Caps stiller til rådighed for køreinteresserede. 

Fra klokken 16:00 starter opvarmning og forberedelse til en gigantisk åbningsfest…. Ingen kvaler – 

Lars betaler :o) Caps er vært – FORUDSAT at du tilmelder dig til frivilligt arbejde og kommer på 

vagtplanen – ellers skal der betales 200kr for deltagelse i aftenens fest. 

I år behøver vi også et ”dække-bord” hold og et ”rydde-af-bordet” hold, der er ansvarlige for 

opgaven, men vi forventer, at alle giver en hånd med, når der skal ryddes op efter maden.  

 

OPGAVERNE: 

Vi vil gerne have, at alle i år starter kl. 9.00 – morgenmadsholdet kl 8.00 , da alt er nyt for alle – og alt skal 

være klart til forventet gigantisk åbning kl. 10.00  

 

Tilmelding sker på https://www.caps-mc.dk/tilmelding 

 

Sæt kryds på tilmeldingssiden, ud for den/de opgaver du kan hjælpe med og angiv evt. ønsket tidsrum 

i feltet under opgaverne– og ikke mindst: deltager du i festen om aftenen så husk at sætte kryds. 

• Morgenmad: bare skriv dig på – vi skal bruge masser af frivillige – det bliver stort i år  

• NYT: øl-/sodavandsbar og formodentlig også popcorn her: bare skriv dig på – vi skal bruge masser 

af frivillige – der kommer nok en del tørstige sjæle 

• HOG-lokalet – hvis det er færdigt: her skal bruges 2-3 personer på hvert vagt 

https://www.caps-mc.dk/tilmelding


• Demo-rides: her skal der bruges 5 personer på hver vagt, to skal være ved computer/indskrivning, og 

tre personer skal være ved udlevering/modtagelse af de udlånte motorcykler. Derudover er der Poul, 

som forhåbentlig kommer som han plejer, og sørger for, at der er benzin på alle mc’erne 

• Snitte-/tilbehørshold: da vi ikke ved, hvor mange gæster vi bliver til festen, så kalder vi mange ind til 

denne post – måske kommer tilberedning til at ske ”ude af huset” 

• Dække-bord hold: Igen: vi ved ikke, hvor mange vi bliver, men alle skal jo bænkes et sted. 

• Rydde-af-bord hold: Selvom vi forventer, at alle hjælper til, så skal der være et ansvarligt team. 

• Fjernelse a Skrald i løbet af dagen – giver næsten sig selv. Er der noget der flyder som ikke skal 

være der – saml op og smid ud. Tømning af skraledespande mv. i løbet af dagen 

• Parkeringsanvisning: Der kommer garanteret et massivt ryk-ind primært mellem 9 og 10. Opgavern 

går på at vise folk hvor de kan parkere og frem for alt vise hvor de IKKE må parkere. Vi skal f.eks. 

holde Dagrofa’s parkeringsplads fri, da Dagrofa har åbent og selvfølgelig skal kunne have plads til 

deres kunder 

 

Vi vil gøre alt hvad vi kan, for at alle får deres ønsker opfyldt om deltagelse herunder hensyntagen til tider – 

men, da vi har erfaring for, at flere ønsker samme tider, beder vi om jeres forståelse, hvis vi ikke lige præcis 

kan opfylde dit ønske.  

Venligst undlad at tilmelde flere personer ved en tilmeldning. Kør linket igen hvis du skal tilmelde flere og 

skriv navn og øvrige oplysninger på øvrige du tilmelder – en ad gangen. Hvis vi får flere frivillige end der er 

behov for, vil vi vælge dem der har tilmeldt sig først. De der evt. ikke kommer på vagtlisten skal betale 200 

kr for deltagelse i festen. Beløbet indbetales på mobilepay 84600 – angiv Navn og teksten ”grand opening” 

på indbetalingen 

OBS: Ud over fantastisk mad og fremragende selskab lover Lars FRI BAR og LIVE Rock’n’Roll 

Tilmeld dig hurtigt – der er max på aftenens fest på 400 personer. 

 

 

Tilmeldingsfrist: 14. september 2019 

Efter tilmeldingsfristens udløb, sender vi en mail med vagtplanen. 

På HOG’ligt gensyn - til endnu en dejlig omgang Åbent hus :-) 

 

 

Vivi og Mulle (Susanne) 

Tlf. 28911977 / 29808589 

  

 
 

 

  
 

 


