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KAC Nyhedsbrev
Er du god til pølsesnak?
- og kunne du tænke dig at komme HELT tæt på motorsport. Så læs
endelig videre.
KAC’s grillkiosk er åben til offcielle løb (typisk to om året), og ønskes ofte aktiv
når klubbens kørere er det. Der kan være drøn på både bane og kiosk, når det går
hedest til. Derfor vil vi rigtig gerne i kontakt med en ansvarlig person som kan og vil
klare opgaven, men som samtidig har et lille netværk at trække på, når der forventes stort rykind.
Som kioskansvarlig, vil du selvsagt refererer til klubbens
bestyrelse. Men derudover, så vil du få et stort råderum
med plads til at eksperimentere. Der vil blive stillet
arbejdskapital til rådighed udfra et fastlagt kioskbudget.
Se dette som en ”gratis” mulighed for at prøve dine
ambitioner af - samtidig med at du kommer i direkte
dialog med udøvere og publikum - og det er sjovt.
Skriv på kac@kac-motorsport.dk eller kontakt formand
Ejnar Hovborg Jepsen, tlf. 28 97 70 78.

Gourmet-fri zone!
Lad det være sagt med det samme, vi elsker at køre race…
- men selv i KAC, ”rumler” det når tanken er tom.
Kort og godt, så er vi på udkig efter
en eller flere der vil tage styringen på
bespisning af frivillige officials i forbindelse med løb på Søholmbanen.
Typisk afholder vi to officielle løbsarrangementer pr. sæson, hvor der
kan være op til 80 personer, der skal bespises.
Om du har mod på at lave mad eller ej, er ikke vigtigt. Maden kan
købes hos lokale madhuse. Det vigtigste er, at du vil tage ansvar på
opgaven med rette en solid buffet an og få alt til at fungere omkring
måltiderne og de øvrige frivillige i klubben.
Har du mod på opgaven, så kontakt kac@kac-motorsport.dk eller foreningens formand Ejnar Hovborg Jepsen, tlf. 28 97 70 78.

