
   
 

 

 

 

KFUM’S BOLKLUB ROSKILDE 

ROSKILDE FESTIVAL 2014 

 
Servicevagter 

 

KFUM’s Boldklub Roskildes har i alt 10 boder på Roskilde Festival 2014. 8 stk. af disse er 

Shopping Non Stop Kiosker, og befinder sig i Camping området. De sidste 2 boder er 

Madboderne Det Spanske Madhus (DSM), som befinder sig henholdsvis i Camping området 

Apollo og på Indre plads. 

 

Kiosker og DSM på Camping områderne holder åbent fra søndag den 29. juni kl. 17:00 til 

søndag den 6. juli kl. 23:00. 

DSM på Indre plads holder åbent fra torsdag den 3. juli kl. 17:00 til søndag den 6. juli kl. 

23:00. 

 

Kioskerne sælger udover diverse Kiosk artikler som sodavand, chips, aviser, chokolade, slik, 

toilet- og hygiejne artikler også varme retter, sandwich, morgenbrød, samt kaffe, the og kakao 

mmm. 

DSM sælger varme Risretter og kolde drikkevarer. 

 

Arbejdstiderne for Servicevagter hedder: kl. 06:00-16:00, og kl. 16:00-02:00. 

 

Der vil blive udleveret T-shirts ved båndudleveringen, og denne skal selvfølgelig bæres under 

alle vagter. 

 

Der er min. 4 personer på hver vagt, 2 stk. i hver vogn. De personer der kører vognen skal 

selvfølgelig have kørekort, og derudover minimum være 23 år gammel.  

 

 

 

RETNINGSLINIER FOR SERVICEVAGTER: 

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

http://kfumfestival.dk/Hygiejnefoldermedarbejder.pdf 

 

B) Mød op i Hovedkvarteret i Bycenter Øst. 

 

C) Samarbejde med de andre Servicevagter, klubbens Hygiejne ansvarlig, klubbens Plads 

ansvarlig og ikke mindst Servicevagtlederen. 

 

D) Forestå servicering af Kiosker og Madboder i samarbejde med Holdlederne i diverse boder. 

 

E) Grundig oprydning, rengøring og varer opfyldning i Bilerne. 

 

F) INGEN alkohol under vagt. 

 

G) Påklædning og opførsel efter behørige regler. 

 

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

 

I) Besøg medarbejderområdet Boldts Bar på Indre plads efter endt vagt, og hyg dig med dine 
bod kollegaer og andre KFUM’ere over en billig genstand   

 

 

Med håbet om en god festival 2014 - pas godt på dig selv og dine venner. 

KFUM’s Festivalledelse. 

http://kfumfestival.dk/Hygiejnefoldermedarbejder.pdf
http://www.kfumfestival.dk/boldts/info.pdf

