Information til frivillige ved Nordic Brew Festival 2017
Vi håber at kunne samle mange frivillige til at arbejde på Nordic Brew Festival (NBF). Jeres indsats betyder meget og er
med til at gøre NBF til Nordens hyggeligste festival. Udover nogle sjove og til tider travle timer sammen med andre
ølentusiaster, har man som frivillig mulighed for at være med til at give gæsterne en rigtig god oplevelse.
Vagter: På NBF skal du som udgangspunkt tilmelde dig mindst 6 timer for at være med som frivillig - du må naturligvis
meget gerne vælge mere end 1 vagt. Vi vil gerne bede dig møde minimum 15 minutter før vagt start, så vi kan nå at
sætte dig ind i opgaverne.
Opgaver: Det er muligt på forhånd at give udtryk for hvilke opgaver man ønsker. Jo hurtigere I tilmelder jer som frivillig, jo
større er sandsynligheden for, at I får jeres ønsker opfyldt, da vi fylder op efter ”først til mølle princippet”.
Bespisning: Der er et måltid + et stk. drikkevare inkluderet i hver vagt. Under festivalen har vi kaffe, te og sodavand i
fællesrummet for de frivillige.
Beklædning: Beklædning er NBF t-shirt. T-shirten er jeres tegn på at I er ”på vagt”, og den skal afleveres ved vagtens
afslutning.
Gratis adgang til festival, frivillige-poletter og gave: I får som frivillige påsat et armbånd i informationen. Dette giver jer
også gratis adgang som gæster under begge festivaler hele weekenden. Selv om I først skal på vagt lørdag kan I naturligvis
møde op fredag og få jeres armbånd samt adgang. Festivalglas og festivalguide får I udleveret ved henvendelse i
sekretariatet/informationen hvor frivillige melder ind til vagt.
I sekretariatet vil der ligge en liste med hvor mange timers vagt I har tilmeldt jer, og der afregnes poletter derefter (3
poletter pr. time eller 1 gavekort på 50 kr. pr time til Store Oplevelser (koncerter, musicals mv) i vores 3 huse).
Der må selvfølgelig ikke drikkes alkohol på vagterne.

Arbejdsopgaver
Opstilling, nedtagning samt flyver: Udstillerne ankommer fra fredag morgen kl. 8.00 og de har ofte brug for at vi hjælper
dem med at komme på plads inden gæsterne kommer kl. 16.00.
Betegnelsen flyver dækker over personer der kan blive sendt ud til alle opgaver. Presset er forskelligt på de forskellige
opgaver der skal løses, så vi har brug for nogle der hurtigt kan tage en ny opgave. Fx kan man blive bedt om at hjælpe
med at holde festivalområdet rent og pænt fx feje knuste glas op og moppe op efter spildt øl. Her er en chance for at
opleve festivalen på tæt hold.

Poletsalg: hjælpe med salg af poletter samt udlevering af glas.
Hjælpe på stand: Der skal hjælpes med udskænkning på de stande hvor udstillerne ikke har personale nok.

Konkurrencer: Der skal hjælpes med indsamling og køl af øl til konkurrencerne samt at hælde øl på glas til blindtest, sørge
for at glassene kommer i køkkenet til opvask – evt. overrækkelse af diplomer mv

