
Hjælp PIF med Messe i Aarhus 

Vi har brug for din hjælp 

PIF har brug din hjælp, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen 

For at PIF kan fortsætte med at tilbyde sunde og sjove idrætsaktiviteter for alle alders-

grupper, til en attraktiv pris, har vi brug for netop din hjælp. - PIF har påtaget sig opgaven 

med at opstille og nedtage messestande, som afholdes i Aarhus Congress Center.  

 

Der er derfor brug for frivillige til: 

• Opsætning torsdag d. 9. februar (afgang fra Træningshuset 7.15) - der mangler 

især hjælp efter 15.00 

• Nedtagning  søndag d. 12. februar (afgang fra Træningshuset 16.00/mødetid i Aar-

hus 16.45) 

 

Arbejdet med at sætte messestande op kan klares af alle - uanset om du er 

en rigtig håndværker eller har ti tommelfingre, kan vi bruge din hjælp. Læs 

arbejdsbeskrivelsen på næste side. 

 

Vi skal bruge ca. 100 friske frivillige! Og det er helt op til dig selv, om du vil deltage én eller 

begge dage, og hvor mange timer du vil afsætte.  

Vi sørger selvfølgelig for forplejning og drikkevarer begge dage. 

 

Det bliver et par hårde, sjove og hyggelige dage, så vi håber at DU, en ven, en nabo, eller 

en fremmed du har spurgt på gaden vil hjælpe PIF med denne opgave. 

 

Har du lyst til at hjælpe, så kontakt Jens Larsen: jgl@dlf.dk/40446516 eller Hans Mikkel-

strup: hansmikkelstrup@post.tele.dk/23 80 76 56 eller kom forbi Kasper og Karen Marie 

på kontoret i Træningshuset  

 

 

 

 



Den lette arbejdsbeskrivelse – alle kan være med 

En messestand består af et antal lodrette stolper på ca. 2 meter, samt bagklædninger 1 x 2 

meter. De fastholdes mellem stolperne af et top- og bundstykke. 

Stolper samt top- og bundstykker et lagt ud i hallen og markerer hvor standen skal stå.  

Man går sammen i hold af 3 personer. Hvis man er med første gang, følges man med 2 an-

dre, der ved hvordan det foregår. 

Hovedopgaven - ARBEJDSGANG: 

• En person holder stolper  

• En person skruer (det er en unbrako skrue, der skal strammes, så stolpe og top/

bundstykke spændes sammen) 

• En person henter bagklædninger 

 

Det er let og ligetil. Så uanset om du til daglig er håndværker, eller har 10 tommelfingre, så 

kan du hjælpe til på messen. 

Andre opgaver på messen: 

Derudover skal der lægges tæpper i nogle af standene. De er klippet i størrelse til standene 

og tapes fast i kanterne. 

Alle stande har spotlys og nogle af vore deltagere skal samle disse – dvs. skrue pærer i fat-

ninger. 

Sidste del af opstillingen er montering og sammenkobling af lysene. 

Søndag fra kl. ca. 17.30 tages det hele ned igen. 

 

 

Arbejdsbeskrivelse 

Alle kan hjælpe 



Hjælp med at gøre Padel- og multianlægget til en realitet 

I Purhus IF og Træningshuset arbejdes der i øjeblikket på et større projekt om at 

etablere et Padel- og multianlæg. Projektet indebærer én doublebane og én single-

bane med en overdækning. Anlægget skal gøre det muligt at starte Padel op som 

foreningsaktivitet og som en del af "Pay & Play". Derudover kan anlægget bruges 

som en del af vores øvrige foreningshold og i vores samarbejder med bl.a. børneha-

ver, skoler. Udover padel skal det være muligt at bruge banen til fx basketball, fod-

bold, fitness mm. Projektet har et budget på 2.350.000 kr., Målsætningen er, at Pa-

del- og Multianlægget står klar i løbet af 2023. 

 

Indtjeningen fra messeopsætning og -nedtagning går til dette projekt. Ved at give 

en hånd med, bidrager man derfor til, at projektet kan realiseres i løbet af 2023. 


