Tour de France - officiel ansøgning
Ifølge os er en Årsfest ikke komplet uden et basistelt med Tour de France-tema. Med vores telt
skaber vi en fest der er både sjov og politisk ukorrekt da teltet går under navnet “Rolf er Ren”, for
selvfølgelig er han det. Dette har længe været en offentlig debat, og hvorfor ikke gøre det til en fest?
Og hvorfor er det så en god ide?
• Hos os er det socialt acceptabelt at feste i cykelshorts og cykelhjelme!
• Det er et fedt tema med mange muligheder for fed oppyntning
• Man kan indtage roller som, Jørgen Leth, præmiepiger, mænd i cykleuniformer, Kyllingen,
Rolf Bjerre og sidst men ikke mindst Drengene fra Angora!
I vores bar kan du erhverve dig diverse læskende drikkevarer, herunder kanyleshots så du kan
opretholde titlen som Mr. 66%:
• Epo (Små sure, grønne)
• Binyrebarkhormon (Vodka/danskvand)
• Bloddoping (Små sure, røde)
Desuden kan du selvfølgelig også købe:
• Pointdrinken (Grøn saftevand og vodka)
• Føredrinken (Vodka/juice)
• Ungdomsdrinken (White russian)
• Bjergdrinken (Rød æblekage drink)
• Proteindrink (Øl/cider)
Ud fra vores rustur og erfaringer herigennem har vi oplevet at en bar mest effektivt betjenes med en
’bag-bar’ hvor et hold af cykelryttere skænker og blander drinks til vores præmiepiger, der vil sælge
disse til tørstige tilskuere. Dette sikrer os den hurtigste og mest optimale betjening.
I teltets ene side kan vores seje bjergryttere tilmelde sig en etape i vores øl-stafet på trehjulede
cykler med en “Jørgen Leth” kommentator der sørger for at indvie tilskuerne i hvad der foregår i det
spændende løb.
•

Vi markerer en bane hvor cyklisten kører på sin trehjulet ned til cykelhjulet (som ligger på jorden),
her drikker man sin øl og kører 1 gang om hjulet og kører tilbage.

I det andet hjørne befinder sig et dansegulv, hvor danseglade fans kan slå sig løs til sprøde toner. I
dette område opstilles ligeledes en papfigur med en kanyle i hånden hvor gæster kan posere til sjove
billeder og passende lægges på instagram med #RolfErRen og #RUC4-EverRen.
Teltet skal naturligvis pyntes som ethvert målområde, men et podie, blomster, medaljer og drop
poser. Særligt vigtigt er det at indgangen dekoreres som en æresport til de dygtige cyklister.
Fra loftet hænger cykelhjul, kyllinger, styr, cykelhjelme og muligvis et par enkelte djævle.

Vi har nedenfor udarbejdet et skema over barvagter hvor flere bartendere overlapper og vagterne
ligeledes overlapper hinanden for at sikre et konstant flow.
TID

BARTENDERE

ØL-STAFET

KOMMENTATOR

21:0000:00

Amalie, Nanna, Asmus, Frederik, Celine, Anne,
Martin, Mathias

Asger og Ida

Anders og Morten

23.5002:00

Line, Line, Anne Sofie, Benjamin, Anne, Nanna,
Amalie, Mico

Ann Sophie og
Rikke

Jacob og Lukas

01:5004:00

Martin, Lasse, Philip, Jonathan, Christian, Line, Line, Pernille og Celine Katrine og Mads
Rikke

Baransvarlig: Christoffer
Bar runner: Cecilie
Oprydnings ansvarlig: Nanna + Amalie
Hele bartenderholdet og de ansvarlige bliver til festen til oprydningen er færdig. Nanna står for at
koordinere indsatsen og udfylde rengøringsplanerne. Vi vil desuden løbende bede vores
medstuderende fra huset om at rydde op i teltet, så er der bare sjovere at være. Vi vil desuden holde
vores bar ren og præsentabel på alle tidspunkter ved at holde overfladerne rene og sortere vores
affald i de ønskede segmenter.
Vi håber at ovenstående er noget I synes godt om – Vi er selv helt vilde med idéen og håber på at
gøre den til virkelighed.
Med dopede hilsner
Ann Sophie, Anne Sofie, Line, Line, Amalie, Nanna og Rikke + alle i P11
”ALT SKAL DOPES! ALT SKAL DOPES!”

