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DAGSORDEN 19/6-2017

• Det Spanske Madhus. (kort præsentation)

• RF2017 

• Medarbejder fordele

• Boldts bar

• Check in

• Evt. / spørgsmål



DET SPANSKE MADHUS
• Apollo/Countdown. 

Agora J (badesø).

Produkter:
Risretter i 4 varianter.: Kylling, Rejer, Veg., Gris 
Ny ret: Chicken curry
Morgenbrød, kaffe,the,kakao osv.
Æg (scramble), bacon og pølse
Mindre kiosk sortiment: Chips, slik og ”fornødenheder”.
Drikkevarer: Kaffe/the, sodavand, juice, vin.

Produktion:
Portioner der svare til 1 stk pande= 11 portioner. Chicken curry = 7 portioner
Æg

• Kasseterminaler/betaling:
Faste taster og scanner
Kontantløs festival..VI MODTAGER IKKE KONTANTER
Vi modtager IKKE drikkevare kuponer, hverken RF eller Boldts bar



Udover de hvide Informationsmapper som ligger i alle boderne, med informationer om diverse vagter, så 
følger her lige lidt yderligere information. 

1. Du bedes møde i god tid inden første vagt, SMS ”call”, Holdleder

2. T-shirt til arbejdsbrug, er i boderne

3. T-shirt medarbejder afh., i HQ / Apollo. Bestilt str. udleveres.

4. Udover festivallens medarbejder armbånd, udleveres der også et KFUM medarbejder armbånd, som giver   
adgang til Boldts bar, samt retten til køb af medarbejder mad i Det Spanske Madhus til en billigere pris. 

5. Der bliver udleveret 3 stk. drikke billetter til øl eller sodavand, som kan indløses i Boldts bar, beliggende ved 
Danisbo. (20m fra Apollo/Countdown)

6. Ved afbud til vagt grundet sygdom eller andet afbud, skal dette meldes hurtigst muligt til Lilian Andersen på 
telefon 2511 5672. 

7 Læs i den hvide Informations mappe, som ligger i alle boder, hvor der findes alt den information, der er om alle 
vagterne. 

8.Der vil være en holdleder i alle boderne. Holdlederen har det overordnet ansvar.

9. Benyt altid engangshandsker og andre hygiejne materialer, hvor dette er påkrævet. 

10. Hvis der er tvivls spørgsmål i boderne, kan Servicevagtlederen ALTID kontaktes. 

11. Opgaver: Salg, Opvask, Madlavning, Oprydning mm.



KORT RF2017



RF2017
• Kontantløs festival..VI MODTAGER IKKE KONTANTER

• Fælles medarbejderområde i Apollo, når du er på vagt.(Dixie & DSM)

• Øl/vand, mad (risret) billetter. 
1x portion Risret + medarbejder vand (vand på flaske eller saft )når du 
er på vagt.

• Medarbejder wc.

• Boldt bar når du har fri. (Danisbo 20 m fra bod i Apollo/Countdown)

• Yderligere info: www.kfumfestival.dk

• Tag cyklen. Parkering = umulig

• Medarbejder camping: www.kfumfestival.dk , ”Værd at vide”

• Ingen alkohol når du er på vagt!!!!!!

http://www.kfumfestival.dk/
http://www.kfumfestival.dk/


BOLDTS BAR
Åbningstider
Lørdag 24/6 14.00-00.00
Søndag 25/6 14.00-00.00
Mandag 26/6 14.00-00.00
Tirsdag 26/6 14.00-00.00
Onsdag 27/6 14.00-? til det bliver lyst igen
Torsdag 28/6 14.00-? til det bliver lyst igen
Fredag 29/6 14.00-? til det bliver lyst igen
Lørdag 30/6 14.00-? til det bliver lyst igen
Lørdag den 24/6 griller vi også lidt rødt kød mm.

Har du behov for/lyst til et pusterum under musikken, kan vi naturligvis tilbyde dette – samt lidt at drikke og spise. Ydermere er
her fornuftige toiletforhold, ikke at forglemme i år har Spanske Madboder og Dixie Burger indgået et samarbejde under en samlet 
”KFUM-hat”

8 Is-kolde øl serveret 100,- kr.
4 Irish coffee eller andre drinks 100,- kr.
12 shots serveret 100,- kr.

Fredag fra kl. 18.00 – 21.00
Serverer vi:
Pattegris, pølser, rødt kød,
kartoffelsalat, salat og flutes
Alt sammen til en pris på kun:
130,- kr. pr. kuvert
Begrænset antal !

Lotteri
1 lod = 20,- kr.
10 lodder = 100,- kr.
Der trækkes gevinster HVER dag !



KORT RF2017



ANKOMST/ADGANG
ADGANG GENNEM PORTENE 
Du skal altid fremvise dit frivilligarmbånd, når du passerer gennem en port. Kører 
du gennem en port, skal du stoppe helt op og fremvise det. 

Alle frivillige får armbåndet udleveret via Check-in – uanset hvem du er frivillig 
for. Du får dit armbånd udleveret i Check-in mod forevisning af check-in-kort og 
billedlegitimation. 

Du skal have gyldigt armbånd på fra:
Lørdag d. 24. juni kl. 08.00 til onsdag d. 5. juli kl 09.00. 

Armbåndet giver adgang til alle publikumsområder og de lukkede områder, du 
har brug for, for at kunne udføre dine opgaver. 

Check-in ligger i Bygning 6 på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67.  

ÅBNINGSTIDER I CHECK-IN Åbningstider gældende for alle frivillige på RF2017
Døgnåbent fra torsdag d. 22. juni kl. 12.00 til lørdag d. 1. juli kl. 24.00.



TJEK IN



EVT.

Spørgsmål



HUSK

http://kfumfestival.dk/

http://kfumfestival.dk/



