
 
 

Frivillig på  Roskildefestivål 2017 

Foråret er stadig langt væk og de lyse nætter endnu længere ude i fremtiden, så derfor er det nu tid til at 

planlægge en del af sin sommerferie. TIK Triathlon har igen i år en garderobe ude på Caravan 

campingpladsen, hvor vi skal bemande teltet i en uge, fra lørdag d. 24. juni, til søndag d. 2. juli.  Det frivillige 

arbejde vil bestå af flere forskellige funktioner, såsom at modtage og udlevere mobiltelefoner til opladning, 

opbevare forskellige tasker fra campisterne, og samtidig betjene vores lille kiosk, og måske hjælpe ”Volt” 

lidt med udlevering af genopladelige batterier til mobiltelefoner. 

Som frivillig på Roskildefestivallen skal vi alle kunne levere 32 timers vagt i teltet fordelt på morgenvagt, 

aftenvagt og nattevagt, i den periode som teltet har åbent. Morgenvagterne er normalt altid lidt hektiske, 

så her vil der være flere folk i teltet, for at få det til at køre. Vagtholdene forventer vi, kommer til at bestå af 

3 personer, så her vil det være en god ide, lige at skrive dem på, som man tilmelder sig med. 

Hvad tilbyder TIK Triathlon? 

 En sjov og anderledes måde at lave frivilligt arbejde på, og samtidig møde nye mennesker. 

 

 1 stk. armbånd som giver adgang til hele Roskildefestivallen, samt det lukkede område, på den 

indre festivals plads, kun for frivillige, hvor der kan købes mad og drikkevarer til en fornuftig pris. 

 

 Lidt let mad fra køleskabet, så sulten kan stilles på vagten  

 

 Medarbejder camping er et område hvor frivillige kan sætte deres telt op og hvor der er forholdsvis 

fredeligt om natten. Dette skal bestilles ca. en måned i forvejen, af TIK Triathlon, og prisen vil ligge 

på omkring 250,- pr person. Så hvis man er interesseret, så giv os lige besked i god tid. 

 

 Informationsmøde afholdes ca. 2-3 uger før festivalstart i Roskilde, hvor man kan hilse på de andre 

frivillige, og har mulighed for at stille spørgsmål.  

Bagefter vil vi samlet flok gå over og henter vores armbånd. 

 

Så hvis du lyst til at prøve kræfter med en Roskildefestival, og samtidig hjælpe TIK Triathlon med at 

bemande vores garderobe, så send en mail til rfinfo@tik-triathlon.dk  med dit navn, adresse, mailadresse 

og telefonnummer. 

Med venlig hilsen  

Frank & Michael 
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