
 

 

                             FRIVILLIGE HJÆLPERE SØGES 

til Play the Game 2022 i Odense                                     

27.-30. juni 2022  
 

 

Under overskriften ’-is there a cure for sport’ inviterer Play the Game for 12. gang til åbne, faktuelle og 

konstruktive debatter omkring en række essentielle idrætspolitiske temaer om sportens tilstand og fremtid. 

 

Play the Game konferencen afholdes i dagene 27.-30. juni 2022 i Odeon kongrescenter i Odense.  

 

Mere end 60 abstracts er indtil videre godkendt til konferencen, som i alt ventes at byde på omkring 130 

talere og forhåbentlig omkring 400-450 deltagere fra hele verden. 

 

For at få sådan en stor konference til at køre på bedste vis skal der bruges mange hænder, og vi søger 

derfor frivillige til at give en hånd med før og under konferencen (nogle allerede fra lørdag/søndag den 

25/26.6.) 

 

 

HVAD ER PLAY THE GAME 

Læs om Play the Game og dette års konferencen her: https://www.playthegame.org/conferences/play-the-

game-2022/ 

 

Som frivillig på Play the Game konferencen skal du være: 

 

• villig til at bruge fire dage på konferencen (fra mandag til fredag) 

• serviceminded 

• frisk, smilende og selvstændigt tænkende 

• klar til at tage fat på stort og småt 

• meget gerne være idrætspolitisk interesseret 

• gerne kunne noget med IT, have kørekort eller andet relevant for en konference 

 

Som frivillig på Play the Game konferencen får du en unik mulighed for: 

 

• at opleve konferencen på tætteste hold 

• at få ny viden om internationale idrætspolitiske emner 

• at networke med sportsjournalister, akademikere, idrætsfolk og udøvere fra hele verden 

• fri deltagelse og mad alle dage mens du er på job som frivillig 

 

 

Her er et udpluk af hvilke arbejdsopgaver, der kan komme på tale (andet kan sagtens dukke op): 

Gøre deltagermateriale klar, registrere deltagere når de kommer, udlevere deltagermateriale, tage imod 

oplæg, passe garderobe, hente vand til talerne, hjælpe ved sessioner: tage spørgsmål fra salen og give gave til 

talere, hjælpe ved kaffe & frokostpauser, hente og bringe talere i Billund Lufthavn o.m.a. 

 

Vi laver en udførlig køreplan, som bliver det praktiske arbejdsdokument under konferencen. 

 

 

ER DU INTERESSERET 

Vil du gerne i betragtning som frivillig på konferencen, så henvend dig til: Maria Suurballe  

på Play the Game: maria@playthegame.org, 20 20 68 38. 
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