
Vil du være med ?? 

Bliv frivillig til VM i 
Herrehåndbold,  

9-20 januar 2019,  
i Royal Arena.
Se mere her på 

 Facebook  
VM 2019 Royal Arena 

hjælperteam

https://www.facebook.com/groups/685867651783469/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/685867651783469/?ref=group_header


Skal du være med til en fed oplevelse?
HK Lammefjorden er med stolthed blevet 
tildelt den store ære at være hjælperklub til 
VM i Herrehåndbold i Royal Arena og der 
er nu lidt over 3 måneder til kampene 
skydes i gang den 10 Januar 2019. 

Kampende der skal afvikles i Royal Arena, 
er selvfølgelig åbnings kampen mellem  
Danmark og Chile… Derudover gruppe D 
afvikler deres kampe i arenaen, som 
indeholder, Sverige, Ungarn, Qatar, 
Argentina, Ægypten og Angola, så der må 
man nok betragte det som Sveriges 
hjemmebane… Slut men ikke mindst skal 
præsidents cup også spilles i arenaen

Afviklingen af en håndboldkamp med op 
imod 12500 tilskuere kræver rigtig mange 
frivillige, både før, under og efter 
kampene. 

Er du en af de frivillige, som kan hjælpe 
med at afholde kampene i arenaen, og 
sikre at alle har en god oplevelse? 

Er der noget du er god til så kom frisk.. 
om det at hjælpe tilskuere med at finde 
deres pladser, teknisk viden eller den 
administrative… vi har brug hver og en. 

Og husk vi er på TV, så smilet vinder altid 

Så meld dig nu! 

Besøg vores facebookside ”VM 2019 Royal 
Arena hjælperteam” og eller send en 
vm2019hkl@gmail.com fortæl hvilke 
kampdage du kan hjælpe. Herunder kan 
spilleplanen ses .. Derudover er 9. januar 
sat af til test.. og general prøve. 

På spilledagene er der mødetid 2 timer før 
kampstart.. endelig start tidspunkt er pt. 
ikke på plads 

NB. Man behøver ikke være medlem af HK Lammefjorden eller have 
noget med håndbold at gøre for at hjælpe, alle er velkomne.  

Alders grænsen som frivillig ligger dog på 18 år eller U18 spiller

www.handball19.com 

www.hklammefjorden.dk
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