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NordAls Musikfestival Garderoben 

Augustenborgspejderne har fået tilbudt nyt job - Garderoben 

Opgaven består af 
a) Tage imod folks tøj og især tasker (der skal betales på kasseapparat) der 

udleveres garderobe nummer. Folk må gerne komme og hente samt aflevere i 
deres taske flere gange i løbet af dagen uden at det koster ekstra. Der udleveres 
ikke noget igen uden garderobenummeret. 

b) Sælge cigaretter. 
c) Sælge ørepropper og regnslag. 
d) Tage imod fundne ting og sager. Ved udlevering af fundne telefoner skal 

vedkommende kunne låse telefonen op. Ved udlevering af fundne punge tilkaldes 
en fra ledelsen der sammen med en af jeg sikrer at det er den rigtige person der 
får udleveret. 

e) Oplade mobiltelefoner. 
f) Refundere penge fra NFC kort til kreditkort. 
g) Have læst Håndbogen (kogebogen) rigtig mange kommer til garderoben med 

spørgsmål og langt de fleste findes i hånbogen ( denne findes på arbejdsstedet og 
kan også downloades fra CrewNET). 

h) Hjælpere har mulighed for at få deres ting opbevaret uden beregning. 
 
Regler vedr. timer vs. armbånd (adgang til festivalen): 
Med hensyn til timer og armbånd er reglerne de samme som alle andre steder. 
Mindst 12 timer vagt giver adgang begge dage. 
Mindst 6 timer giver adgang den pågældende dag. Er det lørdag så udleveres der først 
armbånd lørdag morgen  
 
Åbningstid og bemanding: 
I 2018 var der 10 mand i garderoben og en af dem fra sidste år har takket ja til 
invitationen om at være med igen så der er en enkelt person der har prøvet det før. 
festivalens åbningstid 
Fredag fra 14.00 til 02.00 og lørdag fra 11.00 til 02.00 

Garderobens minimums bemndning/åbningstider har i 2018 været: 
Fredag fra kl 12.30 til 01.45 (13 timer og 15 min) og lørdag fra 10.30 til 01.45 (15 timer og 
15 min). I alt arbejdstid 28 ½ time. 
Det er vigtigt at komme i god tid fredag så alt er klart inden åbning vi forventer at i selv 
indretter teltet og hjælper med at rydde det op igen om søndagen som alle de andre 
grupper der har et telt gør. 
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