
Tilmelding til Roskilde Festival’23 
som frivillig medarbejder for 
Støtteforeningen for Vindinge IF’s Ungdom. 

 

Hej og velkommen til tilmelding til årets Roskilde Festival. 
 

Her er en guideline for tilmeldingen. 
 

Som udgangspunkt skal alle arbejde 24 timer; 3 vagter á 8 timer (7½ time + 15 min før/efter).  
 

Holdet som sætter boden op og tager den ned igen skal arbejde 32 timer, dette er før og efter Festivalen. 
 

Tilmelding til Festival på www.vif-festival.dk 
Tilmeldingen indeholder de informationer, som vi skal bruge fra dig. 
 

E-mailadresse: 
Oplys den e-mailadresse du vil kontaktes på (I må gerne dele e-mailadresse) 
 

Alder: 
Roskilde Festival har stillet et krav om at alle frivillige (minus de ”unge”.) skal være fyldt 18 år den dag vi åbner boden på 
Roskilde Festival. (onsdag den 28. juni 2023) 
 

I aldersgruppen 15 – 17 år. (”unge”) 
Vi har et begrænset antal pladser. 
Disse pladser fordeles af bestyrelsen, se nedenfor. 
Vi stiller samtidigt det krav, at du er sammen med en voksen (+35 år), helst en af dine forældre. 
 

Vi fordeler dem efter følgende prioriterede retningslinjer: 
1. til dem der deltog sidste år, som fortsat er under 18 år. 
2. til børn af bestyrelsen som er mellem 15 og 18 år. 
3. børn af forældre som deltager og har deltaget i flere år hos os. 

 

For at komme i betragtning skal du kontakte os på viffestival@gmail.com. 

 

Tilmelding hos RF’23 
Hvis du har deltaget engang siden 2016, så har du en profil hos RF (Roskilde Festival) 
Ellers skal du oprette din profil på https://people-vol.roskilde-festival.dk/, ellers kan vi sende dig tilmeldingslinket. 
Det er ikke et krav at du melder dig ind i foreningen Roskilde Festival. Det har intet med Støtteforeningen at gøre, men en 
forening under Roskilde Festival 

 
Medarbejder Camping. 
Du bestiller camping via din profil hos Roskilde Festival. 
Det er også her du betaler pris ca. 250 kr. pr campingbillet. 
Området er mere roligt en det almindelige campingområde, og forbeholdt frivillige. 
Dette er et tilbud. 
 

Du er med arbejdsarmbånd altid velkommen til at campere på festivalens campingplads. 

 

 

Hvordan indmelder jeg mine vagtønsker, se næste side.  

https://people-vol.roskilde-festival.dk/


 
 

Vagt-ønsker: 
 
Almindelige vagter   

(ALLE SKAL ØNSKE VAGTER HER, også selvom der ønskes nattevagter eller opsætning-/nedtagningsvagter) 
 
Vagtønskerne er opdelt i 3 grupper:  

"vil helst" = ☺ 
 "kan godt" =   
”kan ikke” =   

 

"vil helst" = ☺ 
Indmeld min. 4 vagter som du gerne vil arbejde på, de skal være fordelt over min. 3 dage. 

Mindst en vagt skal være i tidsrummet: 

• Torsdag kl. 20 – 03 eller 

• Fredag kl. 20 – 03 eller 

• Lørdag kl. 20 – 03 
 

"kan godt" =   
Indmeld min. 4 vagter, gerne flere 
 

”kan ikke” =  
Indmelde max. 3 vagter hvor du ikke kan arbejde (ikke et krav at vælge nogen). 
Vær opmærksom på at opsætning og nedtagningsvagterne kun besættes med medarbejdere, som har valgt disse med ”kan 
godt” eller ”vil helst”, hvorfor det ikke er nødvendigt at melde dem som vagter, du ikke kan. 
 
--------- 

 
Nattevagt:  
kun personer over 18 år 
vi har besluttet, at når du tager en nattevagt, skal du kun have en alm. vagt ud over nattevagten. 
Bemærk det er ikke muligt at vælge dagvagten i området mærket med rødt, grundet vagten er for tæt på nattevagten. 
En nattevagt er på 10 timer.  
 

  Nattevagt dagvagten 

Onsdag d. 28. juni 23 – 09 en vagt lørdag i perioden 09 - 23 
Torsdag d. 29 juni 23 – 09 ønske i grønt område 
Fredag d. 30 juni  23 – 09 ønske i grønt område  
Lørdag d. 1. juli  23 – 09 ønske i grønt område. 

----------- 
 

Opsætning-/nedtagningsholdet: 
32 timer, 10 personer 
Tirsdag d. 21. juni  kl. 17 – 21  (4 timer) 
Onsdag d. 22. juni kl. 17 – 21  (4 timer) 
Lørdag d. 25. juni  kl. 08 – 16  (8 timer) 
Søndag d. 26. juni  kl. 09 – 13  (4 timer) 
 
Søndag d. 3. juli  kl. 08 – 16  (8 timer) 
Mandag d. 4. juli  kl. 17 - 21  (4 timer) 

--------- 
 
Vi gør, hvad vi kan for at imødekomme dine vagtønsker. Samtidig er det vigtigt, at boden fungerer så godt som muligt på alle 
vagter, både for vores kunder og medarbejderne. Vi kan altså – i yderste nødstilfælde – vælge at bede dig komme på vagt på et 
tidspunkt, du ikke har ønsket. Vi laver vagtplanen iht. bodens behov og dine ønsker. 
  
 
 

 



Bemærkning: 
Her kan du oplyse navn på andre medarbejdere, som du gerne vil arbejde sammen med (vi vil forsøge at opfylde dine ønsker). 
 

Udeblivelse fra vagt: 
Ved tilmelding som frivillig medarbejder hos Støtteforeningen for Vindinge IF’s Ungdom accepter du følgende: 

Ved udeblivelse fra vagt uden accept fra Støtteforeningen; 

• At Støtteforeningen informerer Roskilde Festival om din udeblivelse 

• At betale udgiften svarende til 2 x festivalbillet (4000 kr.) til Roskilde Festival 
 

Bekræftelse af tilmelding: 
Senest 10 dage efter vi har modtaget din tilmelding, vil du pr. mail modtage endelig accept/afslag på din tilmelding. 
Husk du skal opfylde betingelserne for Vagt-ønsker 
Alle medarbejdere vil modtage den endelige vagtplan medio juni. 
 

Afhentning af armbånd: 
Det er i Check In hos Roskilde Festival, mere info senere. 
 

Forplejning under Roskilde Festival 
Under din vagt er mad og drikke gratis. 
Ellers kan mad og drikke købes i bodens bagområde til halv pris. 
Morgenmad serveres til alle frivillige i boden hver morgen (torsdag – søndag) i tidsrummet 08 – 11. Der kan forekomme 
ventetid. ☺ 
 
Opsætnings/nedtagningsholder bliver der ligeledes sørget for forplejning til. 
 
 
Spørgsmål: Skriv til viffestival@gmail.com 
 
 

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Støtteforeningen 

mailto:viffestival@gmail.com

