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Generelle regler og informationer  
til dig som hjælper. 

 
 
Du kan hente Gratis vand og kaffe i staffvognen, der er toilet i backs-
tage ved staffvognen, du gerne må benytte. 
 
Du skal selv sørge for mad til dig selv.  
 
KIG OP OG STIK EN FINGER I JORDEN. I Staffvognen er der mulighed 
for, at stille en lille taske med ekstra tøj. Husk selv og få den med 
hjem igen. 
 
Det er ikke tilladt og drikke alkohol eller tage andre former for euro-
fucerende stoffer. 
 
Du er repræsentant for din forening, som arbejder sammen med Kø-
ge festuge, og dermed også ansigt udad til publikum, og kunder der 
deltager i Køge festuge. 
Vi forventer fra dig en positiv indstilling, også når det går stærkt. 
 
Du repræsentere en forening, og TAK for dig. Vi er dog også en mas-
se som ikke repræsentere en forening, men arbejder ganske frivilligt.  
Det gør vi med glæde, og derfor er det vigtigt vi alle har det sjovt. 
 
Køge Festuge er sammensat, af mange frivillige foreninger, og ønsker 
derfor også samarbejde i mellem jer, også selv om man ikke repræ-
sentere samme forening. 
I fællesskab løfter vi i flok, og sammen for vi det til at lykkes. 
 
Når du tænker hende Line, Bimmer, Mette eller en anden fra besty-
relsen ser træt ud, taler sort eller er mega forvirret så er det nok rig-
tigt. 
 
Vi holder en uges ferie fra vores job, savner vores familier, som kort 
kigger forbi og siger godnat. Vi har mange bolde i luften, vi er trætte 
måske våde og beskidte, kan ikke lige huske hvad dag det lige er, 
eller om man lige fik skiftet sokker, og frokost det var vist i går.  
 
Vi har kun en ting for øje, og det er sammenhold i imellem menne-
sker, og når vi står lørdag nat og tuder af glæde, er det fordi det end-
nu engang er lykkedes, og afholde Danmarks eneste, og største gra-
tis festuge for 100.000 vis af mennesker.  
 
 
TAK FOR DIG OG TAK FOR MIG :-) 
Line Nielsen  
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Du skal være staff ved sluserne til Torvet. 
 

Møde 15 minutter før vagten starter i staffvognen i backstage om-
rådet. 
Modtage en briefing/ vejledning, og gå herefter til udpegede sluse, 
hvor du får radio og vest. 
Lav et radio tjek ind til Staffvognen, når du har fundet dig tilrette. 
Den aftrædende slusevagt overdrager hurtigt det nuværende situa-
tionsbillede. 
Sidste vagt hver dag skal aflevere radio og vest i staffvognen. Tag 
pantposerne med retur til traileren v/staffvognen, sidste mand bli-
ver lige og afventer vognen der indsamler de sidste pantposer. 

 
Arbejdsopgave: 
Slusevagternes opgave er, at sikre at der ikke medtages, flasker, då-
ser eller anden form for kasteskyts. 
 
Indholdet fra evt. medbragte flasker/dåser skal tilbydes at blive hældt 
over i plastickrus, hvis det nægtes, må vedkommende nægtes ad-
gang, eller aflevere flaske/dåse udenfor afspærringen.  
 
Der vil opstå en masse pantposer i sluserne, disse skal med retur til 
den trailer der står ved STAFF vognen. Vi prøver at afhente disse lø-
bende. Gør gerne selv en indsats for at levere dem i traileren. 
 
Alt skal foregå ved en konstruktiv dialog, med gæsterne. 
Der må kun appelleres, til publikums sunde fornuft, og ikke bruges 
nogen form for vold eller lign. Opstår der problemer tilkaldes hjælp via 
radio eller security folkene kontaktes. 
 
Alt indkørsel til Torvet er forbudt, kun de der har en lovlig kør-
selstilladelse, kan få lov til at passere, hvis det kan ske forsvar-
ligt, uden risiko for folk i gaderne og på Torvet. 
Er du det mindste i tvivl kontakt staffvognen over radio. 
 
DETTE SKAL HÅNDHÆVET 100% 
Appellere til folks sunde fornuft, og henvis til de kommunale P-
pladser, hvis adgangen er risikofyldt. 
Der er inden festugens begyndelse blevet gjort opmærksom  i medier 
og breve, at dette kan ske, også med tidspunkter hvor kørsel ikke er 
mulig. 
 
Du kan hente Gratis vand og kaffe i Staffvognen, der er toilet i backs-
tage ved staffvognen, du gerne må benytte. 
 

RIGTIG GOD VAGT, HUSK VI SKAL HA DET SJOVT :-) 
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Du skal være staff runderingsvagt på Torvet. 
 

Følge de generelle regler som hjælper. 
Møde 15 minutter før vagten starter i staffvognen i backstage om-
råde. 
Modtage en briefing/ vejledning, radio og vest, samt have overdra-
get det nuværende situationsbillede fra de afgående vagter. 
Lav et radio tjek ind til Staffvognen, når du har fundet dig tilrette. 
Sidste vagt hver dag skal aflevere radio og vest i staffvognen. 

Arbejdsopgave: 
Staff vagt rudere på Torvet og Kulturtorvet, og observere, om der er 
nogen der har brug for hjælp, hvis nogen har flasker/dåser tilbydes 
der plastickrus, og flasker og dåser fjernes. Hvis der er optræk til tu-
mult, eller nogen er kommet til skade, eller har behov for hjælp etc.  
 
Tilkaldes omgående hjælp via radio, eller kontakt security folkene. 
 
Du kan hente Gratis vand og kaffe i Staffvognen, der er toilet i backs-
tage ved staffvognen, du gerne må benytte. 
 

RIGTIG GOD VAGT, HUSK VI SKAL HA DET SJOVT :-) 
 
Du skal være toiletvagt Torvet. 

Følge de generelle regler som hjælper. 
Møde 15 minutter før vagten starter i staffvognen i backstage om-
rådet. 
Modtage en briefing, og gå herefter til det udpegede toiletområde. 

Arbejdsopgaver: 
Den aftrædende toiletvagt overdrager hurtigt det nuværende situati-
onsbillede. 
Du skal holde orden i toiletområdet samt fylde op med toiletpapir. 
 
Du for udleveret håndsprit og toiletpapir i staffvognen, og henter også 
her når du mangler. VIRKER IKKE skilte fås også i staffvognen. Du 
skal ikke gøre rent. 
 
Der er betaling for alle toiletbesøg, og prisen er 2,- kr., og det er dig 
der modtager betalingen. Husk pengene skal du have med hjem til din 
forening.  
Husk at have ”mavebælte” med til pengene. Lav evt et mobilpay skilt 
 
Du kan hente Gratis vand og kaffe i Staffvognen, der er toilet i backs-
tage ved staffvognen, du gerne må benytte. 
 

RIGTIG GOD VAGT, HUSK VI SKAL HA DET SJOVT :-) 
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Bestyrelsen siger TAK 

 
Kære hjælper til Køge Festuge. 
 
Du er særligt udvalgt fra den foreningen du repræsenterer, og i denne 
forbindelse repræsenterer du også Foreningen Køge Festival, som afvikler 
Køge Festuge. 
 
Vi  forventer, at du er medvirkende til, at festugen afvikles på en god og 
festlig måde, og at du støtter vores gæster i at få en god oplevelse. 
 
Du har fået en opgave, som vi stiller nogle krav til, men herudover, så er 
du også med til at se problemerne inden de opstår, og hvis du på en stille 
og rolig måde kan forhindre eller stoppe problemet, så har du gjort et 
godt stykke arbejde. Hvis problemet er for stort, så kontakt hurtigst mu-
ligt vagtchefen eller en af de uniformerede vagter der runderer i Køge in-
dre by. 
 
Vi har tillid til, at du vælger den korrekte løsning hver gang, og at 
du handler efter situationens alvor. 
 
Vi forventer også, at du møder op med et godt humør, og er med til at 
skabe en god fest for borgerne, de øvrige frivillige hjælpere og dig selv, 
for vi skal ikke glemme, at dette er en fest. 
 
Festugen ville ikke være noget uden vores sponsorer, så jeg kan kun an-
befale, at du bruger dem i videst udstrækning. 
 
Festugen ville heller ikke være noget uden din hjælp, og den hjælp vil vi 
gerne på forhånd sige TAK for. 
 
Du har valgt at bruge din tid til at hjælpe os, i stedet for selv at 
deltage i festen som gæst. Det er vi meget glade for. 
 
Vi vil gerne forbedre alt under festugen, så hvis du har et forslag, 
så kontakt Line Nielsen, som repræsenterer dig og din forening i 
bestyrelsen. 
 
Her i folderen kan du finde svar på rigtig mange spørgsmål, så brug den. 
 
God fest. 
Husk Festugen er stedet hvor mennesker mødes, på tværs af foreninger 
og nye interesser og oplevelser nås sammen 
 
Bestyrelsen for Køge Festival 
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Du skal være backstage vagt. 
 

Følge de generelle regler som hjælper. 
Møde 15 minutter før vagten starter i staffvognen i backstage om-
rådet. 
Modtage en briefing og vest i staffvognen. 
Sidste vagt hver dag skal aflevere vest i staffvognen. 

 
Arbejdsopgave: 
Som backstage vagt skal du sørge for at det kun er folk med armbånd 
eller kort der har adgang. 
Alle med rødt Backstage armbånd eller med Køge festuge hjælperkort, 
eller bestyrelseskort. 
Man for udleveret disse hos Janne eller Majbrit (ved kunstner teltet) 
Kommer der en Kunstner eller andre følges den/de lige hen til  kunst-
nertelet og for armbånd på. 
Være behjælpelig med diverse opgaver der tildeles. 
 
Du kan hente Gratis vand og kaffe i Staffvognen, der er toilet i backs-
tage ved staffvognen, du gerne må benytte. 
 

RIGTIG GOD VAGT, HUSK VI SKAL HA DET SJOVT :-) 
 
Du skal arbejde backstage. 

Følge de generelle regler som hjælper. 
Møde 15 minutter før vagten starter i staffvognen i backstage om-
rådet. 
Modtage en briefing og vest i staffvognen. 
Sidste vagt hver dag skal aflevere vest i staffvognen. 

 
Arbejdsopgaver: 
De der skal hjælpe med scenearbejde, skal være klar over at det kan 
være tungt udstyr de forskellige kunstnere kommer med, så man skal 
have en passende påklædning, som kan tåle at der arbejdes, og ikke 
komme f.eks. I højhælede sko, skjorte og slips ect. 
Hvis du har sikkerhedssko, kondisko eller lignende så tag dem på. 
 
Arbejdstempoet kan i perioder ”ved sceneskift”, være ret hektisk, så 
man skal holde hovedet koldt, og tage en dyb indånding engang imel-
lem, og så glæde sig over at det er super sjovt at være en del af 
kunstnernes optræden. Bimmer vil fortælle dig hvordan det forløber. 
 
Du kan hente Gratis vand og kaffe i Staffvognen, der er toilet i backs-
tage ved staffvognen, du gerne må benytte. 
 

RIGTIG GOD VAGT, HUSK VI SKAL HA DET SJOVT :-) 
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Du skal være flyvervagt. 

Følge de generelle regler som hjælper. 
Møde 15 minutter før vagten starter i staffvognen i backstageområ-
det. 
Modtage en briefing og vest i staffvognen. 
Sidste vagt hver dag skal aflevere vest i staffvognen. 

 
Arbejdsopgaver: 
Som flyver vagt er du med til at lukke mange små huller, rundt om-
kring. Her vil du blive placeret hvor der er opstået et hul, hvor der 
mangler folk. Der kan også opstå pauser, eller standby tid. 
Din vagt er vigtig måske hektisk.  
Du skal måske stå i slusevagt i en time, hvorefter så skal du stå i øl-
vogn i 2 timer eller holde pause eller andet akut arbejde. 
Eller der akut mangler hjælp, på scenen eller i Heineken teltet. 
 
Tag fornuftigt tøj og fodtøj på.  
Staff vognen vil informere dig, om arbejdsopgaver. 
 
 
 
Du kan hente Gratis vand og kaffe i Staffvognen, der er toilet i backs-
tage ved staffvognen, du gerne må benytte. 
 

RIGTIG GOD VAGT, HUSK VI SKAL HA DET SJOVT :-) 
 
 
Du skal være V.I.P. vagt. 

Følge de generelle regler som hjælper. 
Møde 15 minutter før vagten starter i staffvognen i backstage om-
rådet. 
Modtage en briefing og vest i staffvognen. 
Sidste vagt hver dag skal aflevere vest i staffvognen. 

 
Arbejdsopgaver: 
Som V.I.P. vagt skal du sørge for at det kun er folk med armbånd for 
den pågældende dag der har adgang. 
Onsdag: radio Køge, Torsdag: blå, Fredag: gul, Lørdag: grøn 
 
Være behjælpelig med diverse opgaver der tildeles. 
 
Du kan hente Gratis vand og kaffe i Staffvognen, der er toilet i backs-
tage ved staffvognen, du gerne må benytte. 
 

RIGTIG GOD VAGT, HUSK VI SKAL HA DET SJOVT :-) 
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 Ordensreglement Køge Festuge. 
 

Ved indfaldsvejene til Torvet og på selve Torvet vil der rundere staff 
medarbejdere i fornødent antal, medens festugens program afvikles. 
Der går også et antal civile vagter rundt, som er til for at hjælpe gæ-
sterne og os. Om natten vil 2 medarbejdere fra Beredskabs Forbundet 
have vagt og opsyn ved scenen på Torvet, samt med telte, boder og 
øvrigt udstyr tilhørende festugen. 

  
Publikum skal følge anvisningerne givet af staff medarbejderne og vag-
terne. Hvis dette ikke efterkommes, kan vagterne tilkalde politiet som  
i yderste konsekvens kan bortvise gæsterne fra festpladsen. 

  
Enhver brug af åben ild, såsom at antænde bål, anvende stearinlys, 
myggelys, fyrværkeri og lignende er STRENGT FORBUDT, når der er 
aktivitet på scenen. 

  
Biler, motorcykler og andre køretøjer, har ingen adgang til de afspær-
rede områder, hvis ikke de har direkte relation til festugens afvikling 
eller det er beboere. Enkelte køretøjer får køretilladelser, og de har ret 
til at komme indenfor de afspærrede områder. 

  
Plastikstole og sammenklappelige stole må medbringes og anvendes i 
den omfang der er plads til det i dagtimerne. 

  
Cykler og andre genstande som kan bruges som kasteskyts og lignen-
de, må godt medbringes på Torvet, når det er afspærret, men vi hen-
stiller til alle vores gæster, at cykler m.m. bliver udenfor Torvet. 

  
Tyveri, hærværk, slagsmål og upassende grov opførsel m.v. meldes 
omgående til de runderende vagter. 

  
Der må ikke medbringes øl-, vand– eller vinflasker på Torvet under  

koncerterne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


