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Indledning
Formålet med denne håndbog er, at du som frivillig får en fornemmelse af, hvad det vil sige at deltage som

frivillig på DM i Grill. Håndbogen indeholder en beskrivelse af arrangementet, vores forventninger til dig,

samt hvad du kan forvente af os. Der er også udtalelser fra tidligere frivillige.

Har du spørgsmål, som håndbogen ikke giver svar på, så sig endelig til. Både så du selv får svar, men også så

vi kan udvikle håndbogen.

Om os
Danish BBQ Association (DBQA) er organisatorisk en del af hovedorganisationen World BBQ Association

(WBQA), der har lokale foreninger i mere end 35 lande verden rundt.

WBQA afholder VM og EM hvert andet år samt regionale mesterskaber (bl.a. nordiske mesterskaber) og

nationale mesterskaber i hvert enkelt land.

DBQA er en non-profit forening, der oprindeligt blev startet under navnet WBQA Danmark i 2004 med det

formål at højne interessen og glæden ved at grille samt at afholde grillkonkurrencer i Danmark – som

minimum ét DM om året.

I forbindelse med generalforsamlingen i foråret 2020 blev navnet ændret til DBQA for at give den danske

afdeling større handlefrihed i hensyn til lokale forhold. 

Foreningen er udelukkende drevet med frivillig arbejdskraft og økonomisk hjælp fra sponsorer.

Vi kalder os selv ”BBQ-family”, for i DM i Grill weekenden fungerer vi som én stor familie, som er der for

hinanden uanset hvad.

Info og kontakt
www.grilldm.dk

www.Dbqa.dk

www.world-bbq.com

https://www.facebook.com/DBQA Danmarks, dommere og frivillige hjælpere

https://www.facebook.com/World Barbecue Association Danmark

Kontakt info:

● Ida Gram og Pia Eccles Serup

● Email: ida@@dbqa.dk og pia@dbqa.dk

● Mobil: +45 29 80 54 32 og 30 56 58 48

http://www.grilldm.dk
http://www.dbqa.dk
http://www.world-bbq.com
https://www.facebook.com/groups/456396467842285
https://www.facebook.com/wbqadk


Relevant viden inden DM i Grill
DBQA Danmark har igennem de sidste mange år afholdt de officielle DM i Grill. Vores konkurrencer har

tilskuere og teams fra blandt andet Norden og Tyskland, da DM i Grill også er åbent for teams fra andre

lande. Teams fra udlandet kan vinde i de faste DM kategorier, men de kan ikke blive Danmarksmestre.

Konkurrencerne har skabt en lang række seriøse og semi-professionelle grillteams. De har blandt andet

vundet Nordisk Mesterskab 2015, været verdensmestre i 2013 samt generelt vundet flotte placeringer ved

både EM og VM.

Alle teams deler gerne ud af erfaringer, tips og historier til tilskuerne ved DM i Grill.

Interessen er støt voksende fra nogle få teams i starten og til nu, hvor der kan være teams på venteliste.

En rundspørge blandt teams og tilskuere fortæller os, at specielt den høje kvalitet og seriøsitet, hvormed vi

afholder konkurrencerne, gør, at folk kommer igen og igen. Samtidigt bliver der sagt, at deltagerne har det

sjovt og hyggeligt med hinanden, hvilket smitter af på tilskuere, de frivillige og os selv.

Hvad vil det sige at være frivillig i forbindelse med DM i Grill?
Uden vores frivillige hjælpere ville det ikke være muligt at afholde et DM i Grill år efter år. Det er de frivillige,

der gør, at hele arrangementet kører efter planen.

Kunne du tænke dig at komme helt tæt på DM i Grill og være med til at få det hele til at køre, så er det nu,

du skal melde dig som frivillig. Det er sjovt og spændende at være frivillig ved DM, og der er garanti for en

masse nye bekendtskaber inden for grillverdenen.

Vi bestræber os på at give alle frivillige de opgaver, de ønsker. Vi forsøger at fordele opgaverne, så alle kun

behøver at hjælpe 3-4 timer på daglig basis (man må selvfølgelig gerne hjælpe meget mere end det).

Som frivillig bliver du sat grundigt ind i den opgave, du får tildelt, og der er altid som minimum én

kontaktperson, du kan få fat i, hvis der er spørgsmål.

Vi sørger for:
● din forplejning, imens du hjælper

● fuld adgang til DM i Grill pladsen og resten af arrangementet

● en fed crew t-shirt

● en lækker goodiebag

● samt en masse sjov og ballade

● middag med bestyrelse, dommere og sponsorer

Hvad kan opgaven være som frivillig?
Inden DM i Grill kan vi få brug for hjælp til fx:

● Grafisk arbejde

● Fysisk opsætning af DM i Grill – måle teampits op (hvis lokation IKKE har gjort det!). Opstilling af

dommer-/frivilligtelt, borde og bænke, infobod, bartelt, indlevering, banner, scene og hegn.



● Forplejning til frivillige – lave frokost

● Skrive diplomer og sætte i rammer, fordele præmier (præmieliste udleveres)

● Pakning af goodiebags til de frivillige

● Tømme skraldespande, sørge for at pladsen er pæn og ryddelig. Hjælpe ved stoppet vask eller

el-problemer.

● Oprydning/servicering af frivilligområde/mødelokale

● Bemande infotelt, snakke med publikum om DM i Grill, finde deltagere til fx hot wings konkurrence,

sælge merchandise, uddele sponsorflyers, modtage konkurrencesedler fra publikum, hjælpe teams, hvis

der opstår problemer eller finde en, der kan hjælpe!

● Bemande bartelt, sælge øl, sodavand og vand.

● Indlevering: registrere boks-/bakkenummer via mobil eller tablet, ”runner”: aflevere bokse/bakker i

dommerteltet

● Dommertelt: Dele indleverede bokse/bakker ud til dommerbordene, servicere dommerne med vand,

vådservietter, bestik. Når dommerne har bedømt, rydder man op, så de kan modtage en ny boks/bakke

● Nedpakning af DM i Grill

● Alt forefaldende arbejde

Lyder overstående opgaver fristende, og har du lyst til at være med, så får du:
● mad og drikke, imens du er en del af teamet

● en fed crew t-shirt

● fuld adgang til både DM i Grill og resten af arrangementet

● en lækker goodiebag med lækre sager fra et hav af firmaer

● at være en del af et sjovt og hyggeligt team, der hjælper under DM i Grill

● mulighed for at lægge nogle timers arbejde i løbet af DM i Grill dagene på opgaver, der bliver tilpasset

dig og dine evner

● middag med bestyrelse, dommere og sponsorer

● glæden ved at være del af team DM i Grill.

Så tilmeld dig nu her! Bliv Frivillig - GrillDM

Deling af billeder under DM i Grill
Der er regler for, hvornår du tage billeder og hvornår du må dele de billeder, som du har taget. Som

hovedregel kan du stille dig disse fire spørgsmål:

● Er billedet taget på et frit tilgængeligt sted? Hvis det ikke er, så må du hverken tage det eller dele det.

● Foretager personen sig noget, som ”åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden” – altså noget,

som er stærkt krænkende, for eksempel hvis personen er nøgen, har været udsat for en ulykke eller er

meget påvirket? Hvis det ikke er, så må du hverken tage det eller dele det.

● Er det et situationsbillede? Så må du normalt gerne dele det.

● Er det et portrætbillede? For så må du kun dele det til personlig eller familiemæssig brug. Spørg om lov,

hvis du vil dele det.

I forbindelse med DM i Grill er det ikke tilladt for dommere, frivillige eller andre at tage private billeder af

indleveringerne i forbindelse med bedømmelsen. Hvis nogen tager billeder af indleveringer, efter disse er

fjernet fra dommerteltet, henstiller vi til at sløre indleveringsnummeret.

Vil du vide mere om regler for at tage billeder og deling heraf, så kan du læse mere her.

https://grilldm.dk/bliv-frivillig/


Hvad sker der under DM i Grill?
Velkomst frivillige

1-2 uger inden DM i Grill vil du få en mail med oplysninger om, hvor du skal møde og på hvilket tidspunkt.

Ved første møde får du udleveret T-shirt og navneskilt.

Vi får alle mulighed for at hilse på hinanden, og vi giver jer lidt korte informationer, hvor der også vil være

mulighed for, at I kan stille spørgsmål til jeres opgaver osv. Alt i alt tager det ca. en halv times tid.

Afhængig af hvilken vagt du har, så vil det være forskelligt, hvornår du reelt har opgaver, og hvornår du kan

gå rundt og ”kigge”.

Det praktiske

Husk at tage tøj/regntøj/solcreme på alt efter vejret, det er et udendørs arrangement.

Du vil have mulighed for at lægge dine ting I frivilligområdet, mens du er på vagt. Der er dog blot tale om en

indhegnet pavillon, så du skal selv holde øje med alle personlige ejendele/værdier. DBQA Danmark kan

desværre ikke tage ansvar for eventuelle stjålne ting.

I tilfælde af sygdom skal du melde afbud pr. telefon hurtigst muligt, så vi har mulighed for at finde en

suppleant i tide. Se telefonnummer på frivilligansvarlig under kontaktoplysninger i denne håndbog.

Mad, drikke og hygge

Der vil alle dage være vand og frokost til alle frivillige i løbet af dagen. Typisk ved vagtskifte.

Bestyrelsen inviterer frivillige, dommere og sponsorer til spisning på om lørdagen. Teams kan kigge forbi til

en drink efter middag.

Fællesfoto

Hvert år tager vi et fælles gruppebillede med alle vores dejlige hjælpere, teams og dommere. Vi håber, at
du vil være med til dette lørdag kl.19.00 foran scenen.

Kategorier under DM
Du skal som frivillig på pladsen kende til programmet og de forskellige konkurrencer, som vil være forskellige

fra år til år.

Dog er følgende kategorier faste hvert år:

De faste DM kategorier:
Fælles for de faste kategorier



● Fisk med Side dish

● Kylling med Side dish

● Brisket

● Pulled Pork

● Ribs

”Freestyle” kategorier:
Ud over de 5 faste kategorier vil der være en række freestyle kategorier, hvor de enkelte teams kan være

mere kreative. Det er frivilligt for alle teams, om de vil deltage i de kreative kategorier, da resultaterne her

ikke tæller med i kampen om selve Danmarksmesterskabet. De fleste teams tager nu alligevel

udfordringerne op i en eller flere af dem. Både fordi det er sjovt, og fordi de gerne vil vise og bevise, hvad

de kan.

● Pizza

● Den Hemmelige

● Freestyle Asian BBQ

● Instant Taste marinade

● Svineskank

● Sommerfest

Læs mere om kategorierne her: Kategorierne - GrillDM.

Erfarne frivillige beskriver deres oplevelser:
Brian Rønnow og Laila Frederiksen

Vi oplever allerede fra første gang, vi er med som frivillig at blive taget godt imod af et team, der var meget

imødekommende.

Vi vidste ikke, hvad vi gik ind til det første år, vi tilmeldte os. Det var grillen, der var samlingspunktet. Vi

snakkede meget om, at vi skulle se, om vi kunne få nogen af de forskellige teknikker med hjem - lige fra at

starte grillen op - til at grille bestemte råvarer.

Vi har interesse i at grille hele året, og vi elsker at kunne snakke med de grill hold, der er med i konkurrencen,

tage tips og tricks med hjem og prøve af.

Vi blev meget overvældet af den venlighed og imødekommenhed, der er fra alle der deltager og hjælper til.

Vi har en god følelse af at være med som frivillig, da vi er med i en “familie” allerede fra første år.

Samtidig blev vi også medlem af en gruppe mennesker, der elsker det at grille. Når vi ser nye måder at grille

på, kan vi altid spørge til råds i gruppen, så vi har glæde af fællesskabet hele året.

Lene og Nicklas Trier Larsen

Nu har min søn og jeg været frivillige ved DM i Grill i nogle år, og vi har fået lov til at være en del af det store
setup, som DM i Grill er. Vi har fået opgaver, som vi havde hele ansvaret for. Vi var selv med til at vælge
dem. Vi havde også indflydelse på vores arbejdstider og arbejdsdage.

https://grilldm.dk/kategorierne/


Vi har oplevet at have medindflydelse og blive lyttet til, hvis vi kom med forslag til nogle forandringer eller
med nye forslag. Vi lærte en masse nye og spændende mennesker at kende, både blandt de frivillige,
dommere, teams og bestyrelsen.
Der er en kanon stemning blandt alle de frivillige og bestyrelsen i DBQA.
Du behøver ikke have et stort kendskab til at grille, for at være frivillig. Bare du syntes, det er sjovt og
hyggeligt.
Vi er alle rigtig gode til at hjælpe hinanden og bytte opgaver, hvis det bliver nødvendigt. Vi har været ude
for, at vi fik nogle opgaver, som lå uden for det aftalte. Det var faktisk med til at gøre det hele endnu sjovere
og interessantere.
Vi hygger altid med at samles til morgenmad og til aftensmad, hvor der virkelig hygges 100%.
ALLE kan være med, lige meget om du har nogle skavanker eller udfordringer, der skal tages hensyn til, da
der er opgaver til alle.
Vi har nu været med fra 2016 - 2019
Og vi står klar igen som frivillige i de kommende år. Man får så mange supergode oplevelser alle dage. Du
skal dog være klar på at blive en del af én STOR grill familie. ;-)

Hvad sker der efter DM i Grill?

Evaluering
Vi vil bede dig hjælpe os med at gøre DM i Grill endnu bedre. Derfor vil du også få mulighed for at evaluere

din oplevelse af DM i Grill som frivillig.

Mandag efter DM i Grill vil du modtage et elektronisk evalueringsskema, hvor du har mulighed for at

fortælle:

● Hvad vi gjorde godt

● Hvad vi kan gøre bedre

● Hvad vi bør ændre

Vi tager din feedback alvorligt. Den hjælper os som sagt til at blive bedre.


