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CREWGUIDEN - ALT DU BEHØVER AT VIDE!
Ingen frivillige kræfter – ingen glade gæster. Ingen glade gæster – ingen festival!
Langelandsfestival er i høj grad afhængig af sit Crew – og den særlige ånd, der findes
her. Vi møder vores gæster med et smil og stabler et kæmpe projekt på benene i ét stort
fællesskab. Så bliv en del af en vigtig arbejdsstyrke og løft i flok sammen med engagerede
mennesker, der har girafhjertet på rette sted.
Langelandsfestival stræber efter at give vores Crew en god oplevelse, hvor du kan være
en del af noget større, nemlig det at skabe en festival. Om du er Crew før, under eller efter
festivalen, og ligegyldigt hvilket område du er en del af, så er din indsats afgørende for, at
festivalen bliver til det, den skal.
I guiden kan du blive klogere på nedenstående:
/ 01. Hvem er du?
/ 02. Hvor meget tid skal jeg bruge?
/ 03. Ankomst, armbånd og ID-kort
/ 04. Beboelse
/ 05. Måltider - hvad er det egentlig?
/ 06. Ledere og festivalledelse
/ 07. Tilkøb og priser i Crewbasen
/ 08. Betaling og returret
/ 09. Hvad må du - og hvad må du ikke?
/ 10. Attester

CREWGUIDEN / #LLF22 / SIDE 2

01. HVEM ER DU?
Vores Crew-familie er en stor blanding af forskellige mennesker - hvem du er og hvad du laver
til dagligt, er ikke så afgørende. Vi går mere op i fællesskabet, og det som I frivillige tilsammen
er. Nemlig en samling af passionerede mennesker med forskellige baggrunde, der alle giver et
nap med - så vi sammen kan skabe en fed festival.
Så selvom du f.eks. er tømrer til hverdag, forventer vi ikke nødvendigvis at du skal være på
tømrerholdet på festivalen. Har du den vildeste blomsterbinder i maven, eller elsker du at
tegne - så kunne Dekorationen helt sikkert godt bruge dig.
Der er naturligvis nogle områder, hvor vi forventer at du er uddannet, men det bliver tydeligt
beskrevet hvis det er relevant.
På langt de fleste Crew-hold kan du være Crew allerede fra du er 16 år. Enkelte steder skal du
dog være fyldt 18 år, og nogle gange skal du have kørekort.
Det er alt sammen beskrevet på vores jobbørs, hvor du kan få et overblik over hvilke områder,
der mangler Crew.

02. HVOR MEGET TID SKAL JEG BRUGE?
/ Arbejder du før eller efter festivalen skal du arbejde i min. 24 timer + et infomøde
/ Arbejder du under festivalen skal du arbejde min. 16 timer + et infomøde
Timeantallet er vejledende. Der er nogle områder, hvor timeantallet varierer lidt. Nogle gange
kan det også overlappe med før/under/efter festivalen, og her bliver timeantallet igen
tilpasset. På Jobbørsen kan du læse, hvor mange timer man forventes at arbejde hos de
forskellige områder.

CREWGUIDEN / #LLF22 / SIDE 3

03. ANKOMST, ARMBÅND OG ID-KORT
Dit festivalarmbånd bliver udleveret ved Crew-checkin i Laden på Kragholmvej 40, 5900
Rudkøbing, når du ankommer. Find huset med det røde tag. Ved Check-in får du også
udleveret din Crew t-shirt – husk denne skal bæres når du er på vagt, og tages af, når du ikke
er. T-shirten er også kun til dig, der skal arbejde.
Nogle Crew-medlemmer får desuden udleveret et ID-kort, hvis arbejdsfunktionen kræver det.
/ Husk, at uploade et vellignende billede af dig selv i CrewBasen
/ Du må tidligst ankomme 1 dag før din vagt – eller fra mandag d. 25.07.

04. BEBOELSE
/ Du har gratis adgang til CrewCamp med eget telt. Teltets størrelse skal passe til antallet af
personer - eller være maks. 16 m²
/ CrewCamp åbner torsdag d. 21.07. klokken 16:00
/ Du må tidligst ankomme 1 dag før din vagt – eller fra mandag d. 25.07.
/ Du kan også vælge alle de andre teltområder, de åbner dog først tirsdag d. 26.07. kl. 12.00
/ Campingvogn, autocamper og campletter placeres på området CrewCamp – CV, hvis du
har købt en billet via CrewBasen. OBS: Der er et begrænset antal billetter
/ Husk at ovenstående skal være indregistreret og have godkendte 230V CEE-Strømstik og
maks. må have et strømforbrug på 6 amp.
/ Husk et 230V CEE strøm kabel på 25 meter med ledningsstørrelse på minimum 2,5 mm²
godkendt til 16 ampere for tilslutning til strømfordelere
/ Er der gasflaske i vognen, så husk at medbringe en godkendt gasattest
/ Vognene placeres med 3 m afstand og du er velkommen til at sætte fortelt (uden kabiner) på
/ Der tændes for strømmen til campingvognene torsdag d. 21.07. kl. 16.00
/ Der er festivalro mellem kl. 24-08 på begge camps. Husk at din nabo måske skal tidligt op
på vagt
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05. MÅLTIDER - HVAD ER DET EGENTLIG?
Når du er Crew på Langelandsfestival får du måltider i forbindelse med din indsats.
De måltider du får, kan du helt selv bestemme hvornår du vil bruge - om det f.eks. er på
aftensmad alle dage, eller 2 gange morgenmad og 2 gange frokost er helt op til dig.
/ Èt måltid består af enten morgenmad, frokost og aftensmad + drikke
/ Hvornår du vil bruge dem, bestemmer du helt selv
/ Datoerne for dine måltider skal du vælge senest torsdag d. 9.07., i CrewBasen
/ Maden skal nydes i CrewSpiseteltet
/ Husk, at du som Crew også kan købe måltider til dine børn, og ekstra måltider til dig selv.
Dine børn får ikke automatisk samme måltider som dig – disse skal du aktivt vælge inde på
CrewBasen

06. LEDERE OG FESTIVALLEDELSE
/ Festivalledelsen har det overordnede ansvar på festivalen.
Disse bærer ID-kort, der viser dette
/ Ledelsen har ansat områdechefer, der har ansvaret for deres respektive områder.
Disse bærer ID-kort, der viser dette
/ Områdecheferne har team- og holdledere til at hjælpe sig. Husk altid at lytte til din
nærmeste leder. Er du sat på et hold i CrewBasen, vil du der altid kunne se, hvem din
nærmeste leder er
/ Din områdechef/team- eller holdleder udarbejder din vagtplan. Alle spørgsmål vedr. din
arbejdsopgave/vagtplan mv. på festivalen skal rettes dertil
/ Det er desværre ikke muligt at søge om et nyt arbejdsområde efter d. 1.05.
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07. TILKØB OG PRISER I CREWBASEN
Alle Crew-medlemmer der er tilmeldt og tilknyttet et hold, har adgang til webshoppen på
CrewBasen. I webshoppen har vi en række fordelagtige tilbud til vores Crew.
Du kan blandt andet finde:
/ Festival-armbånd til Crew børn
/ Måltider i personaleteltet
/ Iskolde drikkevarer, der står klar ved ankomst
/ Campingvognsplads til Crew Camp

08. BETALING OG RETURRET
/ Alle køb i CrewBasen skal betales med det samme. Du kan betale med VISA-Dankort, VISA,
VISA-Electron, MasterCard og MobilePay
/ Du kan indtil d. 30.07. få returneret eventuelle køb i CrewBasen. Efter denne dato frafalder
returretten
/ Hvis ikke du møder op til alle dine aftalte vagter, opkræves du for mad og armbånd: 2.500 kr.
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09. HVAD MÅ DU - OG HVAD MÅ DU IKKE?
Du må meget gerne ...
/ Være storsmilende og serviceminded overfor Crew-kollegaer og gæster
/ Lytte til ledere og udføre dine arbejdsopgaver så godt du kan
/ Være fleksibel – vi er mange mennesker og der opstår altid situationer, hvor vi har brug for
en ekstra hjælpende hånd
/ Have den bedste tid i din sommerferie sammen med ligesindede!
Du må ikke ...
/ Møde på vagt i beruset tilstand
/ Være påvirket af euforiserende stoffer. Langelandsfestival har nul-tolerance overfor
euforiserende stoffer. Overtrædelse medfører bortvisning, blacklisting samt overdragelse til
politiet

10. ATTESTER
Langelandsfestival forbeholder sig retten til at foretage stikprøvekontrol i udvalgte områder.
Det gælder for såvel børneattest som straffeattest og gøres for at sikre, at der leves op til
Langelandsfestivals standarder, så alle på festivalen kan få en god oplevelse.
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PÅ #LLF22 FEJRER VI 30 ÅRS JUBILÆUM!

Vær me
d
gæsterne t il at give
en fa
jubilæums ntast isk
fejring!

WWW.LLF.DK
INFO@LLF.DK
30 179 165
LANGELANDSFESTIVAL
@LANGELANDSFESTIVAL
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