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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 3. juni 2019 15:16
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Frivillig/official til Grøn Koncert 20/7

Hej alle 
Vores alle sammens ildsjæl Christine har igen fundet et arrangement, hvor vi har mulighed for at hjælpe lidt 
til, tjene penge til klubkassen og samtidig høre god musik. Se funktionsbeskrivelserne herunder - hvis nogen 
har lyst til at hjælpe til ved dette musikarrangement (og hvis nogen endnu ikke har fået en officialtjans eller 
gerne vil støtte klubkassen lidt ekstra), bedes de skrive til mig på thomas.rambusch@semantix.dk med 
angivelse af, hvilken funktion de gerne vil udfylde - så koordinerer jeg videre. 
 
Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, officialkoordinator 
 
Fra Christines opslag: 
 

Funktionsbeskrivelser på Grøn Koncert 

  

Opsynsposter 

Opsynsposterne er en del af sikkerheden på Grøn, og er derfor underlagt en række betingelser, for at 
Muskelsvindfonden kan være sikker på, at der ydes den bedst mulige sikkerhed for gæster, frivillige, 
artister og ansatte på arrangementet. Husk at tage tøj på til dagens vejr og vær godt forberedt på at det 
både kan være meget varmt eller regne. Husk solcreme, da I kommer til at sidde på den samme plads hele 
dagen.  

Følgende er ikke tilladt, når man bemander en opsynspost; 

 Indtagelse af alkohol før og under udførelsen af arbejdet. 

 Posterne bemandes med minimum to personer, for at sikre personernes sikkerhed og for at lette 
udførelsen af funktionen (det er dog tilladt, at den ene person forlader posten for at gå på toilet, 
hente mad/drikke eller lignende). 

MSF sørger for følgende: 

 Regnslag (ikke fuldt dækkende) 

 Ørepropper 

 Bænk og parasol i det omfang det er os muligt 

Boder 

Boderne er den primære indtægtskilde for MSF. Her er det vigtigt, at der arbejdes målrettet for at sikre så 
god betjening af vores gæster som muligt og så stort et overskud til MSF’s formål. Et højt serviceniveau er 
derfor en forudsætning for at kunne bemande en bod. 



2

Ansvaret for arbejdet i boderne varetages af en frivillig sektionschef og dennes souschef. 
Det er sektionschefens opgave at sikre, at alle i boden har det godt og arbejder optimalt for at sikre god 
service og opnåelse af formålet. 

Vores lokalforeningsfrivillige bruges mest i bar og madboder, hvor sælges drikkevarer og laves pizza eller 
burger. Fordelingen af lokalforeningsfrivillige sker på dagen, da dette afhænger af flow og dagens 
afviklingsgang.  Mødetiden er kl 13 og det forventes dermed at man har spist frokost hjemmefra.  

Chefen for boden beslutter hvem der udfører hvilket arbejde i boden og hvilken bod man bliver tildelt. De 
sikrer, at alle får de pauser der er nødvendige, for at arbejdstempoet tilpasses arbejdspresset samt 
tilgodeser alle frivillige. Vær opmærksom på at opgaverne både kan være at stå i salgsfalde, ved 
kasseapparat eller i produktionen af mad eller drikkevare. Man skal også være forberedt på at hjælpe med 
nedpakning af boden efter koncerterne slutter. Står man I en dåsebar eller udskænkning i Gæsteområdet, 
skal man desuden hjælpe med at bygge baren op og møder derfor tidligere, mødetiden fremgår af jeres 
kontrakt. I disse barer er der ikke en frivillig chef tilknyttet hele dagen og man står i boden på egen hold, 
men man kan altid kontakte en chef, hvis der skulle opstå problemer.  

Det er tilladt at nyde øl i boderne. Dette er under personligt ansvar, for at man kan udføre sin funktion i 
boden på sikker og ordentlig vis. Personer der vurderes for påvirkede af alkohol til forsvarligt at udføre 
deres funktion, tjekkes ud og det udleverede armbånd klippes. 

Vurderingen ligger i første omgang hos den frivillige sektionschef (bodchef), hvorefter ansatte hos MSF 
kontaktes og tager over. Den lokale forenings kontaktperson underrettes. 

Køkken 

Når man har køkken opgaven hjælper man i vores Intern Catering med alt den mad der skal serveres på 
selve dagen til alle de ca. 650-700 frivillige. Ydermere laves der også mad her til kunstnere. 

Arbejdet i Intern Catering går stærkt og er til tider hårdt. Når du er på denne post har du ansvaret for at 
hjælpe til med at bespise mange hundrede frivillige, ansatte, artister mv. Man står op det meste af dagen 
og der er travlt hele tiden. Producerer man ikke til dagen, forbereder man til dagen efter. 
Det kræver, at man har en god forståelse for hygiejne. Efter aftensmaden pakkes der ned og vognen 
rengøres. 

Indgang 

Som indgangsfrivillig vil du ved ankomst få en briefing og blive forberedt på at tage imod publikum.  
I indgangen står man for visitation, påsætning af armbånd og billetkontrol. Arbejdet kræver god fysik, da 
der er mange gentagne bevægelser af især knæ og ryg ved visitering. Derudover bemander man desuden 
billetsalg, information og gæstelisteindgang. Når pladsen lukker tages indgangsområdet ned. Det er vigtigt, 
at man når at spise i Intern Catering inden vagten i indgangen begynder.  
Fra kl. 11.00 i Aarhus kan i spise i Intern catering og kl. 11.30 er der briefing fra sektionschefen i indgangen. 
I de øvrige byer spiser i kl. 11.30 og kl. 12.00 er der briefing. 

Scene 

I nogle byer har vi rigtig travlt og er også meget trætte ovenpå mange dages arbejde med mange timer. 
Derfor får vi hjælp udefra af en række lokalforeninger til at pille scenerne ned. Opgaven er at hjælpe til på 
scenen under koncerterne og påbegynde arbejdet med nedtagning, når sidste kunstner har spillet. Vi har 
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to scener. Derudover samarbejder vi med professionelle scenefolk, som nok skal hjælpe dig med arbejdet. 
Det er hårdt at være på sceneholdet, fordi det er tunge løft, men det er en fantastisk oplevelse. 

Sweeper 

Som sweeper har man til opgave at holde pladsen ren under selve koncerten og derved skabe en god og 
ren oplevelse for publikum. En del af sweeperene vil også være med til at fordele skraldespande på 
pladsen når de møder ind, samt sætter dropbuckets ud til boder. I løbet af dagen sweeper man og skifter 
skraldeposer i de opsatte dropbuckets og skralde spande. Swepperene har lidt forskellige møde tider, men 
har fri kl. 22:00. Man får handsker, gribetænger og affaldsposer udleveret når man møder ind. Desuden 
bliver man tilkobletm en sektionschef, som man kan kontakte i løbet af dagen, hvis man har spørgsmål.  
 
Nogle bliver til kl. 23:00 og hjælper vores skraldemand med at samle alle store skraldepande sammen og få 
dem tømt ind i skraldevognen og derefter stablet i stakke, så vores skraldemand kan få dem med videre til 
næste by. Dette er fysisk hårdt arbejde.  

  

P-guider og parkering 

I enkelte byer har vi P-guider, der har til opgave at lede folk den rigtige vej og sikre en god oplevelse fra 
start. I de fleste byer har vi parkering som varetages af lokalforeninger der har taget den samme tjans i 
flere år. Parkeringsfolkene sørger for arealet og hjælper bilisterne på plads.  Vores partner Firestone, laver 
dækservice på parkeringspladsen og i den funktion er opgaven at uddele flyers til de biler, der holder 
parkeret.   

 

Gæsteservice 

Som gæsteservice har man til opgave at give vores gæster en god oplevelse. Dette foregår i køen til toilettet, hvor 

man hjælper med at få køen afviklet hurtigt dette gøres ved at guide folk i toiletkøerne og vise dem hvor der ledige 

toiletter. Dette er en post hvor man skal være forberedt på en del krammere fra glade gæster, der sætter pris på at 

kunne komme hurtigt på toilettet. Rengøring af toiletter har vi en andet hold til klare. Man skal desuden forvente at 

hjælpe med at sætte bannere op inden koncertpladsen åbner.  

 

Spons 

Her kan man stå i merchandise boder, bungy jump, hjælpe til med diverse små events der, er rundt på pladsen. Man 

bliver tilknyttet sponser holdet og får opgaver af en af de frivillige chefer på holdet.  

 

Pant 

Her tager du i mod pant, som vores gæster indleverer og hjælper med sorteringen. Du vil få hansker udleveret, men 

man kan forvente at blive beskidt i arbejdet her.  


