
   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

KÆRE TJENER/TJENERELEV 
 

Du er hermed inviteret til udtagelse for det danske Tjenerlandshold. 

MANDAG DEN 19. APRIL 2021 PÅ COOKERY 

Mødetid kl. 11.00  
 

Vi søger ambitiøse tjenere, som har lyst til at være en del af et større projekt.  
Nogle af vores nøgleord er: 

TEAMWORK – FOKUS – FORBEREDELSE – KVALITET 

 

Du vil blive en del af et tjenerteam, hvor der vil være træning ca. 1 gang om 
måneden (søndag eller mandag). 

Du vil blive en del af et større netværk, som vil kunne hjælpe dig i din fremtidige 
karriere og omvendt. 

Der er 2 store konkurrencer – VM og OL. De ligger med 2 års mellemrum, hvilket vil 
sige, at du skal kunne se dig selv være en del af holdet i længere tid. 

Vi ønsker at dele dagen med din faglærer, restaurantchef eller lignende, så vi 
kan få et bredt samarbejde på kryds og tværs. 

 

 



   
 

Den praktiske opgave, som vi beder DIG udføre til denne udtagelse, vil bestå af følgende: 
 
På dagen vil der være arrangeret et stjerneløb, hvor man skal igennem 6-8 forskellige discipliner. 
Deltagere med bedste point bliver optaget på det danske Tjenerlandshold. 
 
Der er følgende discipliner:   
 
- Flambering  
- Filtrering  
- Blindsmagning af vin 
- Sammensætning af mad 
- Servietfoldning  
- Blindsmagning af spiritus 
- Udskæring af frugt  
- Drinks 
- Dekantering af vin  

Tjenerlandsholdet vil sørge for, at der vil være følgende til rådighed: Blus til flambering, 
skærebræt, gryder, pander, bordplads, service, karafler, glas, opvaskemaskine, tallerkener. 

HUSK 

Alt specialudstyr skal du selv sørge for at medbringe. 

VIGTIGT! 
Det er vigtigt at overholde afleveringstidspunktet på tidsskema og opgaveliste, som vil 
blive sendt til dig 5 dage før optagelsesprøven. 
 

 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 

 

TILMELDING SENEST 10. APRIL 
Tilmeld dig på mail til vores sekretariat: sekretariat@dkgu.dk 

Med følgende oplysninger: 

 Navn, fødselsdag/år, læreplads/arbejdsplads  
samt evt. tidligere konkurrencer du har deltaget i. 

 

PRAKTISK INFO 

Adressen er: Cookery – C. F. Tietgens Blvd. 28 – 5220 Odense SØ.  

Ved spørgsmål, kontakt: 

 

Team Manager Heine Egelund tlf.: 40 18 18 17 

heine.egelund@dkgu.dk 
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