
Hei, 
 
Her kommer en VIKTIG INFOMAIL som du som er innleid personell/dugnad på 
Stavernfestivalen 2019 må lese nøye gjennom. 
 
Først må du vite hvordan du kommer deg til festivalen. 
 
MERK! Du må beregne god tid på å komme deg til festivalområdet. Møt opp minimum 15 
min før skiftet ditt starter. 
 
Frivilligparkering 
Om du kommer med bil, kan du parkere på frivilligparkeringen på Ulfsbakk. Adressen er 
Ulfsbakkveien 102, 3256 Larvik. Her vil det også bli markert hvor det kan stå. 
For å parkere der må du ha registrert bilnummer på forhånd (denne påmeldingen sendes ut 
separat). Når det er gjort, får du bekreftelse fra oss som må printes ut, fylles ut med navn og 
bilnummer, og legges i frontruta. MERK! Dette er viktig, hvis ikke får du bot. Innleid personell 
kan også benytte seg av frivilligparkeringen. 
 
Frivilligbuss 
Fra frivilligparkeringen vil det gå en frivilligbuss som er gratis. Denne går kontinuerlig fra kl 
07.00 til kl 02.00 hver dag under festivalen, altså torsdag, fredag og lørdag. 
Den går fra frivilligparkeringen kl 07.00 hver dag. 
Den stopper først på campen. Om du skal jobbe på campen, må du da gå av på første stopp. 
Videre kjører den til hovedinnslippet. Hvis du skal jobbe et annet sted enn på campen, går du 
av på andre stopp. 
Fra hovedinnslippet kjører den tilbake til campen, før den kjører til frivilligparkeringen.  
 
Ruten er altså: frivilligparkering - camp - hovedinnslipp - camp – frivilligparkering 
 
Innleid personell kan også benytte seg av frivilligbussen. 
 
MERK! Frivilligparkering og frivilligbuss gjelder kun dagene under festival (torsdag, fredag, 
lørdag). Før og etter må man komme seg til området på egenhånd (annen parkering og 
rutebuss). 
 
Nå har du kommet deg til festivalen. Nå må du vite hvor du sjekker inn på skift. 
 
Det er 2 frivilliginnsjekker. Hoved-frivilliginnsjekken er på hovedinnslippet på Rødberg. Den 
andre frivilliginnsjekken er på campen. Dugnad skal benytte seg av innsjekken på Rødberg. 
Her er det en egen dugnadsinnsjekk, som skal benyttes av dugnad og innleid personell. 
 
Når du kommer til innsjekken viser du legitimasjon (førerkort/bankkort med bilde/pass). Du 
får så utdelt bånd som viser at du er innleid personell samt om du er over eller under 18 år, i 
tillegg får du t-skjorte. Denne er det viktig at du har på deg mens du er på skift. Du får også 
FRIVILLIGGUIDEN av oss, hvor all informasjonen i denne mailen også står. Den kan også 
leses digitalt her. 
Når dette er gjort, blir du fulgt av vår tilbringertjeneste til det stedet du skal jobbe. 
 
Ønsker du pause og mat mens du jobber? 
 
Selvfølgelig gjør du det, og det skal du få! Pauseordninger koordineres av din avdelingsleder. 
Du som jobber på festivalområdet spiser på frivilligområdet. Jobber du på hovedinnslippet, 
får du mat på et eget område der. Jobber du på camp får du mat på et eget område der. 



 
Du får 1 måltid per skift du jobber. I tillegg er det snacks og drikke tilgjengelig på mat-
områdene, og som solskinnspatruljen går rundt med. 
 
Nå er du ferdig med å jobbe skiftet ditt, hva gjør du da? 
 
Når du er ferdig med å jobbe, må du tilbake til frivilliginnsjekken og sjekke deg ut. Det er 
VELDIG VIKTIG at du gjør dette. Dersom du ikke gjør dette, vil ikke vi kunne se at du har 
jobbet hele skiftet ditt, og du vil da ikke ha krav på de pengene du har tjent deg opp. Det er 
ikke anledning å være på festivalen etter skiftet ditt er over. 
 
 
Har du noen spørsmål eller beskjeder til oss i frivilligteamet? 
 
Vi er her for å svare og hjelpe dere med det dere skulle trenge frem mot og under festivalen. 
Du kan kontakte oss på mail, anders@stavernfestivalen.no 
Om du har spørsmål/beskjeder som haster under festival, kan du ringe frivilligtelefonen på 
nr.: 91 67 49 98 
 
Da har du fått svar på alt du lurer på, vel? 
 
Da er det bare å begynne å glede seg! Husk å kle deg godt og ta med masse godt humør :) 
Vi gleder oss til å se deg! 
 
Mvh 
Frivilligteamet 
Stavernfestivalen 2019 
 

 


