
RIKKE BLOCH ANDERSEN 
EVENT KOORDINATOR 

EVENT KOORDINATOR,  

AARHUS SKØJTEKLUB 

2016 -  

 

 

Jeg leder en arrangementsgruppe i Aarhus skøjteklub. Her har jeg lært at 

planlægge, udføre og evaluere arrangementer. Det har givet mig træning 

i at holde overblik over events og frivillige hjælpere. Samt at promovere 

arrangementer, til medlemmerne i Aarhus skøjteklub. 

Jeg har blandt andet været med til at planlægge og udføre, en landsdæk-

kende skøjtekonkurrence i Aarhus hvert år. Her kommer der omkring 200 - 

300 deltagere. Min rolle har været at stå for bod, blomsterpiger, opstilling 

og oprydninger. Samt at skaffe frivillige til at hjælpe. 

BESTYRELSESMEDLEM,  

AARHUS SKØJTEKLUB 

2016 -   

 

Arbejdet i bestyrelsen har lært mig, at planlægge langt ud i fremtiden, 

kigge på en større gruppes behov og arbejde ud fra det.  

Derudover har jeg været sekretær det sidste år og står derfor for besvarel-

se af mails og kommunikation i klubben. Jeg sætter en ære i at have en 

tom indbakke og besvarer mails som de kommer.  

HJÆLPETRÆNER,  

AARHUS SKØJTEKLUB 

2015 -   

 

Som træner for begynder og letøvede skøjteløbere, kommunikerer jeg 

med mange forskellige mennesker hver dag. Dette har lært mig, at håndte-

re mange forskellige personligheder, samt at planlægge og gennemføre 

undervisning, for mange forskellige typer og aldersgrupper.  

FRIVILLIG,  

DANSK DYREVÆRN AARHUS 

SOMMEREN 2017  

 

Som frivillig hos Dansk Dyreværn var jeg ansvarlig for rengøring af en afde-

ling om formiddagen, aktivering af dyrene i løbet af dagen og eftermiddags 

tjek af en afdeling. 

HJÆLPETRÆNER,  

ORIENT 

2011 - 12  

I Orient gymnastikforening, var jeg hjælpetræner for børn på 3 - 6 år. Her 

assisterede jeg gymnastiktræneren med at holde styr på alle børnene og 

lære dem det basale. 

Jeg har altid studeret og har også altid lavet noget ved siden af studiet. Derfor har jeg fået erfaring inden for flere 

forskellige områder. Jeg er en fællesskabsorienteret person, som arbejder for at alle har det godt. Dette betyder også 

at jeg er meget servicemindet. Jeg sætter en ære i at udføre et ordentligt stykke arbejde. Jeg påtager mig gerne et 

ansvar og arbejder seriøst mod målet.  

PERSONLIG & FAGLIG PROFIL 

ERFARING 



HTX,  

AARHUS GYMNASIUM 

2013 - 2016  

 

 

Teknologi A, design B & innovation C 

Fra teknologi og innovation har jeg lært at kigge på et problem og tænke 

kreative løsninger, samt at komme fra idé til endeligt produkt. I disse fag 

har der været fokus på idéudvikling. 

I design har jeg arbejdet med designproces. Analyse af kunde til produkt. 

Her har jeg arbejdet med alt fra møbler til grafisk design. 

BYGNINGSINGENIØR,  

AARHUS UNIVERSITET 

2016 - 2018   

 

I sommeren 2016 begyndte jeg på ingeniørstudiet, på linjen bygningsde-

sign. Det har lært mig en masse om bygninger, men også planlægning af 

projektforløb og at arbejde under pres. Jeg har valgt at tage orlov, nu 

hvor jeg har arbejdet med events for skøjtehallen og bliver nødt til at prøve 

mere i den retning, da jeg finder det meget spændende. 

UDDANNALSE 

Jeg laver en masse for Aarhus skøjteklub, her er jeg både træner, bestyrelsesmedlem og event koordinator, men 

frem for alt er jeg løber og jeg gør det kun af ren interesse.  

Jeg har før været på højt niveau, men løber nu kun for at holde mig i gang og fordi jeg synes det er sjovt. 

Uden for skøjtehallen elsker jeg at bruge tid sammen med venner og familie. 

Jeg er også meget kreativ i min fritid, jeg laver mange DIY projekter f.eks. lavede jeg selv mit kostume til fastelavn.  

Jeg elsker også at invitere venner og familie på tema middag. Dette er blandt andet ved højtiderne, men også bare 

hvis lejligheden byder sig. Her er det med flotte invitationer og op pyntning til det pågældende tema. 

FRITIDSINTERESSER 

MOBIL 2449 3373 

EMAIL rikke@1bloch.dk 

WEB  http://1bloch.dk/ 

 

BOSTED Framlevvej 4 

  8462 Harlev J 

 

FØDSEL 5 marts 1997 (20 år) 

 

KØREKORT  B 

EKSTRA  Egen bil 

 

DANSK   Modersmål 

ENGELSK   Højt niveau 

 

KIRA MUNK HANSEN 

Næstformand, Aarhus Skøjteklub 

MOBIL 2815 6089 

 

OFFICE PAKKEN  Rutineret bruger 

 

KLUBMODUL  Daglig bruger 

SKETCH-UP  Basis bruger 

AUTO CAD   Basis bruger 

ARCHI CAD   Basis bruger 

 

ANDET   Meget lærenem 

KONTAKT 

REFERENCER 

IT KOMPETENCER 


