
Bliv frivillig servicevagt på Roskilde Festivalen mod et armbånd og støt Viby Svømmeklub, der 
har indgået et samarbejde med Spejderne Bjarkegruppen. 
Her er lidt om, hvad De frivillige laver på festivalen og kravene: 

De frivillige skal være 18 år og have 4 vagter á 8 timer for os. Vagterne ligger fra lørdag d. 29. 
juni til søndag d. 7. juli. Typisk vil en frivillig have 2 vagter før musikken og 2 vagter under 
musikken. 

Vi står for at være servicevagter ved campingområderne J og K, der ligger ved 
badesøen/fiskesøen. Områderne er Silent & Clean, hvor vi har brandvagter, bålvagter, 
toiletvagter, renhold mv. Da områderne er clean, vil festivalen gøre mere ud af i år, at de 
gæster der bor i området, selv skal stå for at holde deres lejr pæne og selv rydde op. Det er 
noget, som vores frivillige skal være med til at formidle til gæsterne, når de er på vagt. Vores 
frivillige går altid rundt to og to sammen, og der bliver rokeret mellem de forskellige opgaver i 
løbet af vagten. Vi har forplejning under vagterne (frokostsandwich, varm gryderet til 
aftensmad, suppe m. bolle til natmad og boller til morgenmad). Hver frivillig får derudover 1 
sodavand og 1 vand, når de er på vagt samt 1 stk. frugt. 

Vi har et medarbejdertelt i bagområdet ved city center east, hvor vi har gratis slush ice og 
billige fadøl til vores frivillige. Derudover holder vi et par sociale arrangementer for vores 
frivillige i løbet af festivalen i teltet, f.eks. musikquiz el. lign. 

Vi tilbyder:�- Gratis armbånd til Roskilde Festival�- God forplejning�- Et energisk og sjovt 

team�- Mulighed for selv at være med til at vælge vagter�- Mulighed for at få vagter 
sammen med dine venner 

Skriv dine kontaktdata til mig, og du hører nærmere. 

Fulde navn 
Adresse 
Mailadresse 
Telefonnummer 
Fødselsdag og år 

Bedste svømmehilsner 
Anne 

Anne Klein 

Mobil: 30265557 

annelisbethklein@gmail.com 
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