
Det Spanske Madhus 2016 
  

KFUM’S BOLKLUB ROSKILDE  
ROSKILDE FESTIVAL 2016 – Det Spanske Madhus 

  

Flyver vagter 
 

Det Spanske Madhus (DSM), er KFUM’s Boldklub Roskildes Madhus, som befinder sig på 

såvel Indre Plads som på Camping området i Apollo og i Agora J.  

På Camping området er der åbent fra lørdag den 25. juni kl. 17:00 til søndag den 3. juli kl.  

14:00.  

På Indre plads er der åbent fra onsdag den 29. juni kl. 17:00 til lørdag den 2. juli kl. 03:00.  

 

I alle 3 boder sælges der 4 forskellige Risretter, som er Risret med Kylling, Risret med Rejer, 

Risret med Oksekød og en Risret Vegetar. Vores nye 2015 tiltag scrambled eggs med Bacon og 

pølser, fortsætter vi med, som dog kun sælges på Camping området.  

I alle madboderne sælges der også Fadøl, sodavand, vin, the/kaffe/chokolade samt diverse 

Kiosk artikler.  

 

Arbejdstiderne for Flyvere er kl. 09:00–19:00, 14:00–24:00. 

 

Der er altid 4-6 flyvere på hver vagt.  

 

RETNINGSLINIER FOR FLYVERE: 

  
A) Læs: Vær og Vide folderen: www.kfumfestival.dk/vide.pdf og 

http://kfumfestival.dk/Hygiejnefoldermedarbejder.pdf  

 

B) Mød op i Apollo Boden hvor du har din vagt, hvor Servicevagtlederen også sidder. 

 

C) Samarbejde med de andre medarbejdere og Holdlederen i madboderne, samt ikke mindst 

Servicevagtlederen. 

 

D) Forestå servicering af Madboderne i samarbejde med Holdlederne i diverse boder, eller i 

Produktionsvognen, hvis der her bliver brug for hjælp. 

 

E) Altid ædru, og INGEN alkohol under vagt.  

 

F) Være klar og frisk på mange forskellige opgaver i Boden, i samarbejde med de andre 

medarbejdere og Bodens Holdleder. 

 

G) Grundig oprydning, rengøring og varer opfyldning i Boderne.  

 

H) Påklædning og opførsel efter behørige regler. 

 

I) Du vil få udleveret en sort KFUM-festival T-shirt, men hvide T-shirts forefindes i boderne, 

som skal bæres under vagten i disse. 

 

J) Husk: Regelmæssig at vaske hænder, specielt selvfølgelig efter toiletbesøg.  

 

K) Besøg medarbejderområdet Boldts Bar på Apollo efter endt vagt, og hyg dig med dine 
bod-kollegaer og andre KFUM’ere over en billig genstand eller to 

 

 

Med håbet om en god festival 2016 - pas godt på dig selv og dine venner.  

KFUM’s Festivalledelse. 

 


