
 

 
Vi skal bruge 35 – 40 chauffører til Smukfestkørsel den 3. – 7. august 
2022. Er du en af dem? 

 
Midttrafik har ønsket, at AarBus kører buskørslen mellem Skanderborg og Aarhus i forbindelse med 
Smukfest i Skanderborg 2022. Denne opgave – og udfordring - har jeg naturligvis sagt ja til. Det bliver en 
spændende opgave. Desuden får vi her en enestående mulighed for at ”gøre en forskel” og være med til at 
markedsføre AarBus og den kollektive bustrafik i forbindelse med et meget stort lokalt arrangement med 
rigtig mange glade buskunder.  

Der skal bruges 35 – 40 chauffører og 15 – 17 busser til opgaven onsdag til lørdag og en del færre søndag 
den 7. august. Vi skal køre linje 300S. Den skal køre mellem Smukfest-området og Aarhus Rutebilstation. Vi 
skal ikke billettere på kørslen, og AarBus vil sørge for instruktion, indøvelse mv. 

Vi har endnu ikke de endelige planer, men kørslen vil starte lidt op ad formiddagen og slutte engang ud på 
natten. På den baggrund forventes det, at vagterne bliver nogenlunde således: 

 onsdag – lørdag:   ca. 15 formiddags-/eftermiddagsvagter samt ca. 15 aften-/nattevagter  
 søndag:  ca. 5 formiddags-/eftermiddagsvagter samt ca. 8 aften-/nattevagter     

Vi er nu interesseret i at få tilbagemeldinger på, hvem og hvor mange chauffører i AarBus, der ønsker at 
tage del i den spændende opgave med Smukfestkørsel i 2022. I må også gerne tilmelde jer, selvom I står til 
ferie i uge 31. Vi vil så i samarbejde med jer finde en anden uge at holde ferien i. 

Vil vi gerne have jer til at indsende jeres eventuelle ønsker. I udfylder blot skemaet på bagsiden af dette 
brev og lægger det i ferie-postkassen – gerne så hurtigt som muligt og INDEN MANDAG DEN 16. MAJ 
2022. 

Når vi i begyndelsen af juni er færdige med planlægningen, vil vi sende besked ud til alle, der får tildelt 
Smukfestkørsel i 2022.  

Af hensyn til planlægning, instruktion, stabilitet mv. vi vil gerne have så mange som muligt til at køre alle 4 
eller 5 dage.   

Vi ser frem til at høre fra jer. 

 
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Planafdelingen på planlaegning@aarbus.dk 

 
 

Med venlig hilsen  

Finn Mikkelsen 
Direktør 

 



ANSØGNINGSSKEMA - SMUKFEST 2022.

Kørslen planlægges fra Station Syd og vil som udgangspunkt ske derfra.

VAGTER - forventede: Formiddag - aften (F/A) Aften - nat (A/N)
Ca. antal Tidsrum ca. Ca. Længde - gns. 2) Ca. antal Tidsrum - ca. Ca. Længde - gns. 2)

Onsdag - lørdag: 8 09:30-19:00 07:40 8 20:15-05:15 07:10
8 11:30-20:00 07:30 8 22:15-06:15 06:00

Søndag: 5 09:30-19:30 07:50 8 17:00-02:15 04:45

Jeg vil gerne tilbyde at køre: Sæt kryds

Alle dagene

Eller kun en eller flere af flg. dage:
Onsdag
Torsdag 
Fredag
Lørdag
Søndag

Og jeg vil helst køre:  Sæt kryds

Frit valg  

Eller kun en eller flere af flg. vagter:
Formiddag- aften
Aften-nat

Aarhus, den .. NAVN     CHAUFFØRNR.     STATION

For at kunne køre Smukfestkørslen 2022 på linje 300S, er følgende i forbindelse med denne kørsel aftalt med TR-3F:
1) Der kan køres indtil 5 natbustjenester i træk
2) Der kan planlægges med vagter på indtil 9 1/4 time alle dage, idet der hertil kan lægges medgået tid bl.a. til den
     nødvendige tom-/garagekørsel samt til den sædvanlige opstart, afslutning mv. i forbindelse med vagterne.
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