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Værtens bedste værter
Håndbog for frivillige til Landsstævnet og guide til det gode værtskab
Dette hæfte er din guide til dig som central frivillig med
generel praktisk information om Landsstævnet.
Ligeledes er den en guide til videreformidling af den gode
service. Du vælger selv, hvordan du deler denne viden med
de andre frivillige fra din forening. Tag enten
hovedpointerne med dig og fortæl om det eller brug nogle
af værktøjerne til at lave et værtskabs-kursus for dine
frivillige.
Hovedbudskabet er, at vi alle er værter til Landsstævnet, og
vi glæder os til at tage godt imod gæsterne.
Vi skal være mange til Landsstævnet, og vi skal have flere
og flere danskere til at forstå, hvor fantastisk Landsstævnet
er. Derfor har DGI fået hjælp af 750 frivillige ildsjæle, der er
ambassadører og har til hovedopgave at sprede budskabet
og invitere andre med til festen i Aalborg i 2017.
Dette hæfte er en del af DGI’s løfte om at bidrage med gode
råd til alle ambassadører i forbindelse med at ville invitere
flere med.
Som et del af kurset får du adgang til Power Point
vedrørende det gode værtskab og måden at skabe gode
oplevelser til Landsstævnet 2017 - lige til at tage med ud i
foreningen og bruge aktivt.

OL i værtskab
Til Landsstævnet i Aalborg er vi
alle værter for de mange
deltagere - og vi vil være værtens
bedste værter. Kursuskataloget
her giver information til jer som
frivillige og inspiration til, hvordan I
kan tage det gode værtskab med
hjem i foreningerne.

God fornøjelse
Mvh. Projektgruppen for frivillige
Jette Holt
Susan Roulund
Einar Larsen
Per Kloster
Peter Otto Thomsen
Margit Chemnitz
Maria Trabjerg
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Landsstævnet 2017 i Aalborg
Hvad er Landsstævnet?
DGI Landsstævne er Danmarks største idrætsfestival. Hvert
fjerde år strømmer tusindvis af aktive danskere til en ny
værtsby, der kan præsentere et væld af idrætsaktiviteter,
fællesskab, fest og farver. I 2017 er det Aalborg, der slår
dørene op for Landsstævnet .
Deltagerne i Landsstævnet kommer på grund af:
De mange gode idrætstilbud
Fællesskabet
Den helt særlige landsstævnestemning
Festerne
Åbningsshowet
Afslutningsshowet.
Publikum
Alle er velkomne som publikum til alt dét, der sker. Lige fra
opvisningerne rundt i byen, til streetfodboldturneringen på
havnefronten eller udspring i fjorden. Publikum kan også
købe billetter til shows på Aalborg Stadion eller i Gigantium.

Fester og musik
Dagene under landsstævnet afrundes med musik og
underholdning i byrummet. De mange scener på byens
pladser fyldes med oplevelser for folk i alle aldre og byder
op til fest. Store musiknavne giver koncert under
Landsstævnet. Se programmet på hjemmesiden.
Scenen er sat på havnefronten i Aalborg, når DGI
Landsstævne 2017 for alvor sættes i gang med et
forrygende åbningsshow. For første gang nogensinde laves
showet i et urbant miljø, og det er derfor en enestående
mulighed for at opleve kombinationen af sport og de
smukke omgivelser på havnen.
Det bliver også en oplevelse for hele familien, når de
dygtige landsstævnedeltagere sætter et spektakulært
punktum for Landsstævnet med et flot afslutningsshow på
Aalborg Stadion.

Efterskoler og højskoler
DGI har et tæt samarbejde med efterskolerne. Efterskolerne
deltager med 7.000 efterskoleelever fra hele landet.
Efterskolerne står for showet på Aalborg Stadion fredag og
lørdag aften. Showet er åbent for publikum.
Højskolerne deltager med en række aktiviteter og er med til
at sætte "hovedet på kroppen" i form af bl.a. foredrag og
fællessang.

Landsstævnet i Aalborg
4 dage med idræt, fest og oplevelser for livet.
Over 25.000 deltagere - heraf 7000 efterskoleelever
30 forskellige idrætter - alt fra gymnastik, løb, petanque, fodbold til kajak
Urbant Landsstævne - foregår i midtbyen og på havnefronten. Hele Nordjylland
inviteres til at tage del i festen.
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Værtens bedste - Kick off
SÆT KRYDS - Torsdag den 15. juni
Værtens bedste værter: Kick off til
Landsstævnet 1000 deltagere
Alle frivillige, samarbejdspartnere
og nysgerrige inviteres til stort kick
off event i Karolinelund.
Her får I som de første lov til at
mærke pulsen og møde magien –
I får små glimt af hvad
Landsstævnet består af, en festlig
dosis værtskab og lidt praktisk
information.
Kl. 18-19: Smag på Landsstævnet –
aktiviteter rundt i Karolinelund.
Afhent frivillig T-shirts og
madbilletter.
Kl.19-21: Program fra scenen
Kl. 21-22: Chill out - hils på dine
med-frivillige og nyd
sommeraftenen i Karolinelund.
Tilmeld dig begivenheden på
facebook

Program - i hovedtræk
Der er en mangfoldighed af aktiviteter, shows og koncerter
under Landsstævnet – se det fulde program på
hjemmesiden. Herunder finder du de største fælles
begivenheder under L2017.
Mandag 26. juni
7000 efterskoleelever ankommer til Aalborg
Onsdag 28. juni
Omkring 20.000 deltagere begynder at ankomme og
indkvarteres på skoler og Camps max. 5 km. fra centrum
Torsdag 29. juni
kl 16.00 Paraden sætter i gang med 16838 deltagere fra to
startsteder - Rustenborg og skulpturparken. Paraden
fortsætter gennem byen og slutter ved Havnefronten
kl. 20.00 Officiel åbning på Honnørkajen
Dronningen deltager og alle kommer til at mærke pulsen og
møde magien
Efter åbningen spiller Mads Langer koncert og aftenen
afsluttes magisk.
Fredag 30. juni
Kl. 9-18: Idrætsaktiviteter – omkring 30 idrætter afholder
aktiviteter for de mange deltagere i hele midtbyen
Lørdag 1. juli
Kl. 9-18: Idrætsaktiviteter – omkring 30 idrætter afholder
aktiviteter for de mange deltagere i hele midtbyen
Søndag 2. juli
Kl. 10.30: Afslutningsshow på Aalborg stadion.
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Frivillige til Landsstævnet
Det er en stor opgave, at være
værter for Landsstævnet - en
opgave som kun kan løses takket
være de mange fantastiske frivillige.
Fedt, du er frivillig!
Organiseringen af frivillige og opgaver
Her kan du se, hvordan de frivillige er organiseret gennem
teamledere og områdeledere og i forskellige opgaveområder.
Sådan er de frivillige organiseret
50.000 timers frivilligt arbejde
4000 frivillige
70 teamledere
10 områdeledere
6 - Projektgruppen for de frivillige
Frivilligopgaverne er inddelt i 10 områder
Indkvartering
Camps
Bespisning
Idrætter
Catering – barer og madboder
Billetkontrol
Frivillighus
Serviceteam
Åbning
Afslutning
Aalborg kommune, DGI Landskontor og DGI Nordjylland –
samt alle de nordjyske foreninger, der har meldt sig som
frivillige til Landsstævnet samarbejder for at gøre
Landsstævnet i Aalborg til en uforglemmelig og magisk
oplevelse. Planlægningen og forberedelserne kører på fuldt
blus, og der kan ske ændringer i behovet for frivillige, når
det endelige deltagerantal er kendt. Nogle opgaver
nedjusteres og andre kommer til. Vi håber på jeres
forståelse, hvis der sker ændringer på jeres område. For
langt de fleste frivillige, der har meldt sig på en vagt i
Nemvagt, vil der dog ikke forekomme ændringer.
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Hvad får I ud af at være frivillige
En fed oplevelse
Er med til at skabe magien under landsstævnet
Redskaber til rekruttering af nye frivillige - og mulighed
for udvikling af nuværende frivillige
Nemvagt, allerede til rådighed nu
40 kr. pr. time pr. frivillig til din forening
Landsstævne Frivillig-T-shirt.
Gratis bustransport under Landsstævnet

“

Mange oplevelser til Landsstævnet er åbne for alle, og alle
har adgang til koncerterne og som tilskuere til
idrætsaktiviteterne.

Rikke Nielsen, Håndboldspiller og all around ildsjæl

Nemvagt
Alle frivillige til Landsstævnet skal oprettes i Nemvagt
systemet, hvor det er muligt for de hjælperne selv at vælge
vagter og til hver en tid gå ind og se, hvad de er meldt på .
Vent til I modtager linket til netop jeres vagtplan, og send
det derefter ud til jeres frivillige, som selv kan oprette sig og
melde sig på vagter. Det er også muligt som koordinator
selv at taste de frivillige ind i Nemvagt.

Hvem, hvad, hvor
Alle frivillige er tilknyttet en teamleder, som er ansvarlig for
at tage imod de frivillige, og guide dem på plads, når de
møder på vagt. Har du spørgsmål, til din vagt, til tøj, mad
eller opgaver - kontakt da din teamleder.

... at være frivillig handler om
at føle, at man er en del af
noget og er med til at gøre en
forskel for andre

8

Værtskab - Meng & Company
Vi vil gerne give deltagerne til Landsstævnet i Aalborg en oplevelse de aldrig
glemmer ved at tage virkelig godt imod dem. Alle frivillige er værter under
Landsstævnet, og Meng & Company hjælper os til at blive 'værtens bedste'!
Meng & Company a/s har de sidste 27 år været en af de
væsentlige aktører i forhold til værtskabstræning og
udvikling af service og salg i virksomheder, destinationer og
organisationer. Vores referencer spænder vidt lige fra
LEGOLAND, Fårup Sommerland, Randers Regnskov, La
Santa sport og Lalandia er nogle af de store aktører, vi har
arbejdet koncentreret med i årlange forløb, til over 50 større
og mindre aktører, hvor vi har været en del af udviklingen
og træningen.

“

Til Melodi Grandprix skabte vi
motivation og gav de frivillige
redskaber til at skabe små
øjeblikke, som de mange
gæster kunne tage med hjem
fra København.
Henrik Meng

Vi har også gennemført træning af frivillige til Det
Internationale Melodi Grand Prix i 2014, og her skabte vi
motivation og gav de frivillige redskaber til at skabe små
øjeblikke, som de mange gæster kunne tage med hjem fra
København.

Detail er et andet område, hvor vores kompetencer er i top.
Vi har i mange år arbejdet med nogle af de største brands
såsom ECCO og Apple, men også en række kæder og
enkeltbutikker. Vi arbejder internationalt og har derfor
mange erfaringer med forskellige kulturer, men endnu
vigtigere, stor erfaring med at skabe varige kulturændringer,
der giver et stort udbytte for den enkelte samarbejdspartner.
Udvikling af en destination handler i høj grad om at skabe
en fælles kultur, hvor værtskabet er i top. Når vi alle er
tilstede i forhold til vores gæster, når hjælpsomheden er i
top, og vi opsøger muligheder for at hjælpe og dele vores
erfaringer, når vi kender vores lokalområde og markedsfører
vores ”kolleger” og deres produkter/oplevelser, så er vi
kommet et godt stykke ad vejen. Og når vi så også bruger
”sund fornuft” i vores tilgang, går det hele op i en større
enhed.
Læs meget mere om Meng & Company a/s på meng.dk

Værtskabsmateriale til dig
De efterfølgende sider indeholder
forklaringer til det Power Point
show, I vil få adgang til. Det
inkluderer vejledninger til at øve
det gode værtskab, skabe
forståelse for de gode
serviceoplevelser og ikke mindst
rollen som frivillig under
Landsstævnet
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Materiale til værtskabskurset Brug det i jeres egen forening
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PITSTOP
Pitstops handler overordnet om tre områder:
1. Dig og dit pitstop: Om at få en ”pause” fra hverdagen
2. Om samarbejde: Det vi kan, når vi gør det sammen
3. Om værtskab: Vores indstilling til at være værter.
Du kender det sikkert allerede fra din egen hverdag. Nogle
gange føles det som om, vi drøner rundt med 300 km/t og
har fuld fart på hele tiden. Og lige som i Formel 1 er det
nødvendigt at få nogle pauser ind imellem, og det er her, dit
pitstop kommer ind i billedet. Det handler i bund og grund
om, at du får skabt nogle mentale pauser, så du får din
energitank fyldt op igen, så du er klar til hverdagen.
DGI handler i høj grad om pitstop og det, at vi sammen
skaber øjeblikke og gode oplevelser. Landsstævnet 2017 er
et af de længere pitstops, hvilket er godt - det giver nemlig
dig en unik mulighed for at komme langt væk fra hverdagen
og at deltage i en fest langt ud over det sædvanlige. Det
kræver bare, at du husker at nyde de opgaver, du får lov at
bidrage med og suger alle de gode indtryk ind samt lægger
mærke til, at du gør en forskel, uanset om du hjælper med
at samle affald, styre køen eller planlægge hele
landsstævnet.
Som frivillig er der en unik mulighed for at skabe nye
relationer, skabe gode øjeblikke og mærke den helt

fantastiske oplevelse, det er at løfte i flok. Du er en del af en
kæmpe flok af frivillige, og når vi vælger at arbejde
sammen, gøre hinanden bedre og hjælpe, hvor der er brug
for det, så skaber vi sammen med deltagerne og gæsterne
værtens bedste Landsstævne. Rent praktisk betyder det, at
du skal tage ansvar for din rolle og dit værtskab, eller med
andre ord, du skal spørge, hvis du er i tvivl om din opgave
og din rolle samt sikre, at du forstår, hvordan dit bidrag er
med til at løfte hele landsstævnet.
Det er, når vi alle gør vores bedste, at vi skaber pulsen og
magien.
Prøv at skifte F1 raceren ud med de mange deltagere og
gæster, der besøger os. Når vi giver dem værtens bedste
oplevelser, så skaber vi ud over en masse minder - mange
af dem for livet - lysten til at være en del af noget større og
sidst, men ikke mindst, vi skaber grobund for, at der er flere,
der får lyst til at komme tilbage til Nordjylland og besøge
dig og de andre dejlige mennesker.
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VÆRTENS BEDSTE VÆRT
Denne side handler mest af alt om, at vi alle tager ansvar,
også selv om det ikke er beskrevet i den opgave, vi har. Så
den, der er tættest på, har ansvaret.

Værtskab

“

Værten er den der er tættest
på gæsten, så du skal være
værten og tilbyde din hjælp
og et smil til dem du møder på
din vej.
Henrik Meng CEO Meng & Company

DU er værten, der er den!
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DET HELE STARTER MED 'GODDAG'

Formål
1. At deltagerne lige får rejst sig op
og bliver lidt aktive
2.At deltagerne får den gode
følelse af at sige goddag.

Indledning - fremgangsmåde:
1. ”Ethvert møde starter med et goddag! Og eftersom vi er
værtens bedste værter, har vi retten til at tage initiativet.”
2. Bed deltagerne om at rejse sig op.
3. ”Når jeg siger nu!”, skal du sige goddag så venskabeligt
som overhovedet” til så mange som muligt på 30 sekunder.
Klar! NU (tag tid).”
4. Efter 30 sek.: ”STOP!”

Opsamling på øvelsen:
”Hold nu op en god stemning!! Det er lige præcis den, vi
skal skabe hver dag til Landsstævnet. I må gerne sætte jer
ned. Jeg ved at nogle af jer tænker, at det ikke er ok at give
krammere til alle, men som minimum skal alle have en
”mental krammer”. Vi skal huske at glæde os til at møde
alle de dejlige mennesker. Så følger resten med, og passer
det ind med en krammer, så giver du bare den.”
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SERVICEDEFINITION
Denne øvelse har til formål at skabe en fælles forståelse for
den gode serviceoplevelse på baggrund af deltagernes
egne erfaringer. Service er begrebet, alle taler om, men
hvad betyder det egentlig, når det kommer til stykket?
Denne øvelse tager udgangspunkt i deltagernes egen
”virkelighed”. Vi skal nemlig bruge deres egne historier til at
skabe den fælles forståelse.
Sådan gør du:
Du skal bruge: 1 flipover, tavle eller andet, som du kan
skrive på samt nogle tusser, der virker.
Del skrivefladen op i to kolonner - én hvor der står Elendig
og en, hvor der står Fremragende.
Indledning:
”Service er et begreb, vi alle kender og taler om, og vi hører
ofte om god og dårlig service, men hvad betyder det
egentlig?

Tip
Sørg for at have forberedt to korte
oplevelser, du selv har haft – én
som var elendig og én, som var
fremragende. Disse kan bruges,
hvis du ikke får historier nok fra
deltagerne.
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ØVELSE - SERVICEDEFINITION
For at komme en fælles forståelse nærmere, vil jeg bede jer
alle om at bidrage med nogle fremragende og elendige
oplevelser, I selv har haft. Hvor og hvornår betyder ikke
noget. Du kan faktisk frit vælge, hvor oplevelserne har
fundet sted - det kan være i en forretning, på en restaurant,
en café, ferie, servicestation eller et værksted. Du vælger
selv.
Du skal tænke på en fantastisk serviceoplevelse, du har
haft og en elendig serviceoplevelse, du har haft.
Jeg deler jer ind i nogle grupper, og så vil jeg gerne have jer
til at dele jeres historier. Start med de elendige, så vi får
dem ud af vores ”system”.
Note til instruktør:
Lav grupper af 3 til 4 deltagere.
Giv dem 10 – 12 minutter til at dele deres historier med
hinanden i grupperne.
Når tiden er gået, tager du ordet og spørger, om der er
nogle, der vil dele en elendig serviceoplevelse.
Hør 2 til 3 historier og skriv navnet på stedet op på ”tavlen”.
Hør derefter 2 – 3 historier om fremragende service og
noter igen navnet på stedet op på ”tavlen”.'
Spørg, hvad forskellen er på elendig og fremragende, og
når I har talt om det, viser du den næste slide.
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Formål
1. At service finder sted, når vi
oplever empatisk hjælpsomhed
2.At det altid handler om
personen, som vi møder.

Når vi taler om værtskab, er det den samme mekanisme
som ved service, så når vi viser vores gæster og deltagere
empatisk hjælpsomhed, skaber vi gode øjeblikke og
dermed det gode værtskab.
Værtskab handler i høj grad om, at vi som værter tager
ansvar for gæster og deltagernes oplevelser. Vi skal med
andre ord gøre det så nemt som overhovedet muligt at
være med i landsstævnet og hjælpe, hvor vi kan. Det
kræver, at vi forbereder os godt i forhold til, hvilke aktiviteter
der er i løbet af dagen og landsstævnet, at vi selv får svar
på de spørgsmål, vi har i forhold til vores rolle og de ting, vi
tror, deltagerne vil spørge om.

Der vil sikkert opstå en masse situationer, vi ikke har haft
mulighed for at planlægge os ud af, og her er det
selvfølgelig vigtigt, at vi prøver at løse situationen bedst
muligt og i ”Landsstævne-ånden”.
Vi skal også være opsøgende i vores tilgang. Du skal derfor
”lede” efter muligheder for at hjælpe. Ser du én, der ser
søgende eller forvirret ud så spørg, hvad du kan hjælpe
med! Husk, at det ikke er sikkert, at du kan hjælpe med et
direkte nu og her-svar, men du kan tage fat i områdelederne
og få dem til at hjælpe. Husk altid at vende tilbage, så vi
holder, hvad vi lover.

Empatisk & hjælpsom
Empatisk = At vi sætter os i
”kundens/gæstens sted
Hjælpsom = At vi proaktivt hjælper
dem med deres udfordringer/
ønsker..
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DGI landsstævnet 2017 er en folkefest, ikke kun for
deltagerne og de mange gæster, men i lige så høj grad for
de frivillige. Det er nemlig de frivillige, der møder deltagerne
og gæsterne og dermed de frivillige, der har muligheden for
at skabe de mange gode øjeblikke. Det kræver selvfølgelig,
at vi som frivillige er klar fra start til at lave de mange
vigtige opgaver, men i lige så høj grad at vi mentalt er klar til
at have gæster.
I forhold til træning af værtskab har Meng og Company a/s
udviklet en metode, der har vist sit værd i mange forskellige
sammenhænge. Metoden hedder Licence to THRILL eller på
godt dansk, licens til at begejstre.
Metoden er blandt andet brugt i Fårup Sommerland hvor
THRILL er og har været en bærende del af kulturen de
sidste 12 år.
Kort fortalt så handler det om de fire grundpiller, der bærer
virksomheder og organisationer:
1. Stort engagement, blandt frivillige og ansatte
2. Fokus på dem, vi er der for, og det at skabe oplevelser
for dem
3. Fokus på, at vi når vores mål
4. Fastholdelse af frivillige og ansatte.
Til dette bruges metoden THRILL

Det vi ved er, at husker du disse 6 sigtelinjer, skaber det
med garanti en fantastisk oplevelser for gæsterne.
Samlet set handler det om at være Tilstede, hjælpsom,
rosende, interesseret lyttende og legende, og så er
grundstammen til et fantastisk landsstævne lagt.

THRILL
T for Tilstede
H for Hjælpsom
R for Rosende
I for interesseret
L for Lyttende
L for Legende.
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THRILL
Til stede
At være til stede handler om at ”være” der og om at være
klar. Har vi helt styr på opgaven, er humøret i top? Vi ved, at
det grundlæggende skal være på plads, så hvad er DIN
opgave? Hvordan løser du den? Hvem kan du spørge, hvis
du kommer i tvivl? Når det er på plads, handler tilstede om
at være der og om at være opsøgende og tilgængelig.
Hjælpsom
Hjælpsom handler i bund og grund om at ”lede” efter nogle
at hjælpe. Hjælpsom kan deles op i passiv og aktiv
hjælpsom. Passiv hjælpsom er situationen, hvor en gæst
opsøger dig med et spørgsmål, og den aktive handler om at
”kigge op”, finde nogle står og vender og drejer et kort,
diskuterer og peger eller bare nogle, hvor du overhører
deres snak om et eller andet, de er i tvivl om.
Rosende
Rosende er det, vi gør, når vi giver gæsterne
opmærksomhed. Ros kan både være i form af, at vi roser de
deltagere, der har gjort det godt, men ros er i lige så høj
grad det, at vi spørger ind til deltagerne og deres dag.
Rosende er i lige så høj grad i forhold til vores ”kolleger”. Så
husk at anerkende dem, der gør noget godt.
Interesseret
Interesseret handler om, at vi får spurgt ind til de
mennesker, vi møder. Det kan være både deltagere og
gæster, men også kolleger fra andre organisationer. Hvor
kommer du fra? Hvad laver du ud over at være her? Hvad
har været godt?

Lyttende
Lyttende er en gammel disciplin, og det er nemt nok, men
der er en tendens til, at lytte ofte bliver erstattet af tale.
Lytte handler om at spørge ind og høre, hvad den eller de
andre har på hjertet. I landsstævnesammen-hæng handler
det rigtig meget om at lytte til deltagerne og de mange
gæsters oplevelser. Spørg ind, måske lærer du noget nyt?
Legende
Legende er jo nærmest lig med Landsstævne. Vi skal huske,
at det er en fest, vi deltager i, og jo mere vi leger og
udfordrer os selv, desto større bliver oplevelserne. Der er
selvfølgelig opgaver, hvor vi skal styre og vejlede, men
tager vi JA-hatten på, så bliver det mest både nemmere og
sjovere. Så husk at lege.
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Fårup Academy
Fårup Sommerland er berømt, ikke bare i Danmark, men i
hele verden, for at have den bedste gæsteservice. De er
gennem årene blevet belønnet med et hav af priser for
bedste service, bedste træning og senest priserne for at
være Europas 2. bedste forlystelsespark og en af de tre
bedste i verden.

Fårups interne skole kalder vi Fårup Academy, og de
seneste år har vi åbnet dørene og muligheden for, at andre
end Fårups medarbejdere kan deltage. Fårup Academy
udvikler personer og virksomheder ved brug af en bred vifte
af discipliner og metoder inden for ledelse, værtskab og
motivation. Akademiet henvender sig til mange forskellige
virksomheder og brancher.
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Indtil nu har vi f.eks. haft besøg af: Sundhedsfagligt
personale, musikere, buschauffører, bilsælgere,
restauratører og hotelfolk, andre attraktioner fra ind- og
udland, tele-medarbejdere, ejendomsmæglere, skoler,
banker, detailhandel, IT- og forbrugerelektronikvirksomheder, kommuner, optikere og mange, mange flere ...
Meng og Company a/s står sammen med dygtige Fårupmedarbejdere for indholdsdelen og Fårup Sommerland for
rammen og historikken i de tiltag, der har sikret en meget
effektiv strategiimplementering:
Fårup Sommerland har vist fantastisk gode resultater, ikke
kun på gæsteservicen (99 % tilfredse gæster i 2015) men
også i forhold til en række andre parametre, som har
forbedret bundlinjen og medarbejderengagementet
betragteligt. Således har Fårup den måske højeste NPS (Net
Promotor Score) blandt forlystelsesparker i verden, med en
score på 85+.
Udbyttet af et forløb:
Kick off af et nyt servicefokus i din virksomhed/organisation
med udgangspunkt i vores learning by doing THRILL™metodik, faciliteret af erfarne Meng-undervisere
Personlig dimension på værtskab, hvor du får kendskab til
egne vaner, mønstre og muligheder

En række ideer fra Fårup Sommerlands koncept til at
optimere servicen og samarbejdet i din egen virksomhed
Hands on: Du får en unik mulighed for at prøve dig selv og
din nye viden af i Fårupparken sammen med erfarne værter
og gæster med høje forventninger
Praktiske værktøjer som kan støtte dig i udviklingen af din
egen virksomheds service samt en række nye "venner", som
du kan sparre med.
Alle deltagere får derudover en arbejdsbog og et diplom for
deltagelse.
Og når dagen er omme, er der fri leg i Fårup!

Fårup Academy
Læs meget mere om Fårup
Academy på faarupacademy.dk.
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Sulten efter mere service
Tilbud til frivillige til Landsstævnet - Download bogen gratis
Kast dig over BESTSELLER-bogen Værtens Bedste Service,
som flere end 40.000 andre har gjort det - og lær kunsten
at levere service i værtensklasse!
Bogen er et must for enhver ansvarlig virksomhedsleder,
forretningsindehaver og medarbejder, som uden løftede
sure pegefingre får foræret et motiverende set-up og
masser af eksempler på action over for personale, kunder
og gæster.
Der er også både direkte og indirekte noget at hente for
enhver ansat, der vil køre med på den sjove vogn – og
trække kunder og gæster til.

Henrik Meng har helt åbenlyst øjne og ører med sig overalt,
så der er masser af gode, sjove og rigtige eksempler på
tildragelser og hovsa'er fra "det virkelige liv" – og en
overvældende samling idéer til, hvordan man omgående
kan styrke sin indsats over for gæster og kunder i praksis.

Download bogen gratis på Meng & Company a/s’ webshop:
webshop.meng.dk
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Image text. Her kan du skrive op til fire linier
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Kontaktoplysninger og links

Område
Skoler
Camps
Bespisning
Idrætter
Åbning
Afslutning
Catering
Frivillighuset
Serviceteam
Serviceteam
Billetkontrol

Områdeleder
Wagner F. Nielsen
Visti og Sussi Lund-Jensen
Christian Cook
Jens Mathiasen
Mikkel Ikjær
Dorte Hollænder Samuelsen
Lars Andersen Godballe
Jette Holt, Susan Roulund
Kenneth Madsen
Janus Bjerre
Lars Houbak

Projektgruppen Frivillige
Per Kloster
Einar Larsen
Jette Holt
Susan Roulund
Peter Otto Thomsen
Maria Trabjerg
Margit Chemnitz

Mailadresse
wfnblokhus@gmail.com
campslu@gmail.com
mail@christiancook.dk
hannejens@nordfiber.dk
mikkelikjaer@gmail.com
dorte@hci.dk
lag@hustomrerne.dk
info@saltumstrand.dk
alsingmadsen@yahoo.dk
janus@majgaard-bjerre.dk
Lars.Houbak@dgi.dk

per.kloster@gmail.com
einar.aa.larsen@gmail.com
info@saltumstrand.dk
Roulund@roulund-design.dk
Peter.otto.thomsen@dgi.dk
maria.trabjerg@dgi.dk
margit.chemnitz@dgi.dk

Mobilnummer
20906653
20444780
30305380
20289209
30297529
23962466
20661396
30517929
27244028
22640080
79404045

22629221
30925520
30517929
40415659
23367893
26703396
21365657

Ved generelle spørgsmål til deltagelse i Landsstævnet eller
dit program som aktiv deltager kontakt DGI Nordjylland
tlf. 79404150

Hjemmesiden og app
Frivillige på sociale medier
Følg frivilligsiden på facebook og
del dine frivilligoplevelser på
instagram.
@frivilligL2017
#frivilligL2017 #L2017

- download værtskabsmateriale
og videoer
- Hent materiale til rekruttering af
friviilige
- hent frivillig app - efter 15. juni.
www.dgi.dk/landsstaevne/frivillige

Mærk pulsen.
Mød magien.
Hovedbidragsyder:

Guldsponsorer:

Sølvsponsorer:

Bronzesponsorer:

CONTAINERE TIL ALT

Leverandører:

Bidragsydere:

29. juni til 2. juli 2017

