


SAMMEN HAR VI KLART Å GJØRE DET UMULIGE MULIG FOR 15. GANG!
Tusen takk for at du har sagt ja til å være med å lage det vi tror skal bli 
en av verdens beste festivalopplevelser!

Uten frivillige greier vi ikke å lage festival på Eikerapen. Vi er derfor 
opptatt av at du skal ha en så bra opplevelse som mulig og skal gjøre  
alt vi kan for at du kommer tilbake neste år. I denne boka har vi samlet 
så godt som alt du trenger å vite om det å være frivillig på Eikerapen.  
Vi håper du leser håndboka nøye slik at du får best mulig opplevelse.

Å være frivillig på Eikerapen handler om å jobbe sammen med kjente 
og ukjente for å nå et felles mål, nemlig skape verdens beste festival-
opplevelse og gjøre det umulige 
mulig. Selv om det til tider kan 
være hard jobbing å være frivillig, 
så skal det først og fremst være 
gøy. Husk å ta deg tid til å ligge 
på gresset i Ellings Hage eller 
bli kjent med nye folk rundt 
bålet i Camp David.

Vi gleder oss til å lage festival 
sammen med deg!
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AKKREDITERING
Du får utlevert armbånd og t-skjorte 
i infobua ved hovedinngangen 
 
Husk å ta med gyldig legitimasjon 
for å få utlevert akkreditering.

ÅPNINGSTIDER:
Onsdag 12–19
Tordag 11–21
Fredag 11–21
Lørdag 11–21

ALDERSGRENSER
 
FOR FRIVILLIGE
Som hovedregel skal alle frivillige 
være over 18 år. Vi har valgt å gi en 
dispensasjon til frivillige under 18 år 
på følgende vilkår:

Frivillige under 18 år og en forelder 
må skrive under på en egen kontrakt  
mellom festivalen ved gruppeleder 
og den frivillige før vedkommende 
kan begynne å jobbe.

Frivillige under 18 år må være på 
jobb når de er på festivalområdet.
Skal frivillige under 18 år se konser-
ter må dette være i en pause som 
er avtalt med gruppeleder.

Gruppeleder har ansvaret for den 
frivillige under 18 år så lenge han/
hun befinner seg på festivalområdet

Forøvrig gjelder de samme reglene 
som for andre frivillige.
 
FOR PUBLIKUM 
Det er 18 årsgrense på hele festival-
området inkl. campingen.
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BADING
Det finnes en rekke flotte badeplas-
ser på Eikerapen. Dette er noen 
av dem: 
4	Kulpen på toppen av Lislelia 
4	Kulpene du finner når du følger
 vassdraget enda lenger oppover 
4	Eikerapen Beach ved huset til   
 Rune 
4	Ørevatn, ned veien til høyre like   
 etter innkjørselen til Eikerapen   
 Camping (hvis du kommer fra   
 festivalområdet). 
4 Fin fin badeplass på Skjerka på   
  høyre side av veien (hvis du   
 kommer fra festivalområdet) 
4	Mange og lange flotte strender
 på Fiskland, rett over broa fra   
 Skjerka. 	
4	Vil du være for deg selv, reiser
 du på heia. Der kan du bade 
 naken overalt. 

BEKLEDNING
Alle frivillige skal ha på seg årets 
«crewskjorte» når de er på jobb. 
Denne skjorten blir utdelt sammen 
med akkreditering i infoteltet når 
du sjekker inn på festivalområdet. 
Crewskjorta skal kun brukes når du 
er på jobb (i festivalperioden). For 
frivillige som jobber med rigg og 
maskiner så må vernesko, hjelm 
og eventuelt vernebriller brukes i 
henhold til Arbeidsmiljøloven. Ta 
dette opp med din gruppeleder.

Angående øvrig bekledning gjelder 
sunt bondevett; kle deg fornuftig 
i forhold til det arbeidet du skal 
utføre.  

DUSJ
Det er dusj for frivillige på Låven, 
i «Mittingen». 



FACEBOOK
De frivillige på Eikerapen har sin egen  
gruppe på Facebook. Her finner du  
bilder, nyttig informasjon og mulig-
heten til å møte andre som jobber 
som frivillige. Søk etter «Eikerapen 
Roots Crew» for å melde deg inn. 

 
FORVENTNINGER
Du som frivillig og vi som organisa-
torer har ulike forventninger til hver-
andre. Jo bedre vi greier å oppfylle 
disse forventningene, jo bedre blir 
det å være frivillig på festivalen og 
å lage en knallgod festival.
Du kan forvente av oss:
4	At vi gjør vårt beste for at du
 skal ha det gøy som frivillig på   
 festivalen.
4	At vi gir deg konkret og tydelig 
 informasjon om dine arbeids-
 oppgaver i god tid før festivalen.
4	At vi gir nødvendig opplæring   
 på de arbeidsoppgavene vi   
 ønsker du skal utføre.

4	At vi behandler deg med den   
 respekt du fortjener.
4	At vi lytter til de tilbakemeldinger du  
 måtte ha og tar disse til etterretning.
4	At vi gir tilbakemelding på den   
 jobben du gjør.  
Vi forventer av deg:
4	At du er festivalens positive  
 ansikt utad og gjør ditt beste for  
 at vi skal klare å lage verdens   
 beste festival!
4	At du jobber de vaktene du har   
 avtalt med din gruppeleder,   
 møter presis og gir beskjed hvis   
 du ikke kan møte. 
4	At du møter på jobb edru, nykter,  
 frisk	og rask. 
4	At du ikke bruker rusmidler når
 du er på jobb for festivalen.
4	At du ikke bruker rusmidler i 
 festivalperioden kledd i 
 festivalens crewskjorte.
4	At du gir beskjed til din gruppe- 
 leder hvis det er noe du ikke  
 forstår, som er utydelig eller du  
 opplever som urimelig.
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HANDIKAPPEDE
Ledsagerbevis
Ledsager med ledsagerbevis kom-
mer inn gratis på festivalen i følge 
med handikappet betalende gjest.

Toaletter
Vi har HC-toalett på campingen  
og festivalområdet. 

Ladepunkt for elektrisk rullestol
Vær behjelpelige med å finne lade-
punkt til el-rullestoler ved behov.

HITTEGODS
Under festivalen leveres hittegods 
i Krambua eller i informasjonsbua. 
Etter festivalen leveres hittegodset 
til hittegodsavdelingen på Kristian-
sand Politikammer.

MAT OG DRIKKE
Alle frivillige som er på jobb har rett 
til å benytte crewkantina som ligger 
i svingen på vei ned til festivalarenaen. 

Her servers både brødmat, vafler 
og pølser i tillegg til varmmat 
(varmmat fra klokka 16:00 og 
utover) 

Åpningstider crewkantina: 
Onsdag  08–16
Torsdag  08–20 
Fredag  08–02
Lørdag  08–02
Søndag  08–15 (På grunn av rydding 

på plassen er crewkantina flyttet til låven 

denne dagen. Varmmat ca. klokka 14:00)

Crewkantina leverer ikke mat til 
gruppene. All servering foregår i 
crewteltet. 

Eksternt mannskap
Innleide vakter og lydteknikere 
skal ha mat når de er på jobb. Det 
forventes at de bruker de samme 
tilbud som frivillige. Gruppeledere 
for scene og sikkerhet sørger for at 
disse har det de trenger.



MILJØ
Naturen er en viktig del av festival-
opplevelsen på Eikerapen. Vi ber 
derfor alle våre frivillige og gjester 
om å oppføre seg på en måte som 
skader miljøet i minst mulig grad. 
Kast ikke søppel andre steder enn i 
søppelcontainerne og hjelp gjerne 
til med å plukke opp søppel og 
glasskår når du ser det, selv om du 
ikke er på miljøgruppa. Rydd gjerne 
bordet for glass og søppel der du 
sitter.

NABOER
Uten våre naboers velvilje vil det 
være vanskelig å lage en god fes-
tival på Eikerapen. Ser du noe som 
kan være til sjenanse for naboene, 
så ta ansvar og prøv å løs situasjo-
nen. Eventuelt ringer du gruppe-
leder, sikkerhet eller informasjon. 
Telefonnumrene står oppført i 
telefonlisten dere får utdelt ved 
akkreditering.

OVERNATTING
Vi har en festivalcamp for frivillige. 
Campen er i umiddelbar nærhet til 
festivalområdet og er en av de flot-
teste tomtene vi har på Eikerapen;
«Camp David» i hagen til Bertha.

Det er ikke strøm på frivilligcampen. 

Vi får bruke campen gratis mot at:
1.  Det er ro etter kl 03.30
2.  Alle rydder opp etter seg

Det skal ikke være søppel , sneiper 
eller telt som ligger igjen etter at 
siste mann har reist. Hils gjerne på 
Bertha ved ankomst så det etable-
res en hyggelig tone.

Vi ønsker å få plass til alle frivillige 
som ønsker det på campen, men 
det praktiseres etter «først til mølla
 prinsippet». Ta kontakt med info-
bua (samme plass som du akkredi-
teres, og si fra om du skal campe, så 
viser vi deg vei).
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Er det mangler på søppelkasser 
eller sneipbokser så si i fra til miljø-
gruppa. Bål må ikke fyres opp uten 
tillatelse fra grunneier. Bål skal alltid 
være i oljefat, ikke rett på bakken. 

PARKERING
Hvis du vil parkere gratis kan du 
(den tiden du arbeider dugnad) 
parkere på Eikerapen Alpinsenter 
(det gamle festivalområdet)

Ved Eikerapen Hovedgaard
Ingen parkering eller gjennomkjøring. 

PRESSE 
Vær hyggelig, informativ og snill 
med pressen. De gir oss god og 
verdifull omtale. Uttalelser til pres-
sen på vegne av festivalen skal kun 
skje fra ledelsen.  



RUSMIDLER
Fest og moro er en viktig del av 
festivalen, også for de frivillige. Men 
på festivalen, som ellers i arbeids-
livet, ønsker vi ikke at fest og jobb 
skal blandes. Vi ønsker å fremstå 
som en profesjonell og seriøs 
festival. Det lar seg ikke kombinere 
med bruk av rusmidler blant de 
som jobber for festivalen, enten det 
er som frivillig, gruppeleder eller 
innleid mannskap. 

Vi forventer:
4	At du møter på jobb edru, nykter,  
 frisk og rask. 
4	At du ikke bruker rusmidler når  
 du er på jobb for festivalen.
4	At du ikke bruker rusmidler i 
 festivalperioden ikledd festivalens  
 crewskjorte.

Brudd på bestemmelsene om bruk  
av rusmidler vil medføre at armbåndet  
blir klippet av og du blir bortvist fra 
området. Øvrige konsekvenser er 
beskrevet i kontrakten du under-

skriver før du begynner å jobbe.  
Det er vaktene eventuelt i sam-
arbeid med din gruppeleder som 
er ansvarlig for å håndheve disse 
bestemmelsene. 

Vær oppmerksom på at alle nega-
tive hendelser knyttet til rus, vold 
og annen kriminalitet på Eikerapen 
i festivalperioden vil bli koblet til 
festivalens navn. Vi ber deg være 
bevisst på dette og bidra til å for-
hindre at det oppstår «skandaler» 
som skader festivalen. 

SIKKERHET
Din gruppeleder er ansvarlig for å 
gjennomgå rømningsplan og over-
sikt over hvor du kan finne slukke- 
utstyr før du starter å jobbe.  
En fullstendig beredskapsplan i flere  
eksemplarer ligger også tilgjengelig  
i crewkantina og infobua. For din 
egen og publikums sikkerhet ønsker  
vi at du leser igjennom denne før 
du begynner å jobbe. 
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Det kan dessverre forekomme situa- 
sjoner som er ubehaglige. Trekk deg  
da unna, og gi beskjed til nærmeste  
vakt, eller ring vakttelefonen (se 
telefonliste). For din egen sikkerhet  
må du bruke vernesko, hjelm og  
vernebriller der arbeidet er av en  
slik art at dette er påkrevd. Bruk ikke 
redskaper, kjøretøy og lignende 
uten at du har lov og føler deg sik-
ker på hvordan utstyret skal brukes 
på en forsvarlig måte. 

SAMSPILLREGLER
Samspillreglene forteller noe om 
hvordan vi ønsker å være når vi er 
på Eikerapen, både mot hverandre 
og mot publikum og andre:

• Vi skal være positive og  
ha det gøy

• Vi skal være åpne og  
inkluderende

• Vi skal vise respekt
• Vi skal være gode forbilder
• Vi skal være tydelige



SKJENKELOVEN
Noen hovedregler:
4	Det skal ikke selges alkohol til   
 personer under 18 år.
4	Personer under 18 skal ikke   
 nyte alkohol på skjenkeområdet.
4	Tydelig berusede personer skal   
 bortvises fra skjenkeområdet.
4	Tydelig berusede personer skal   
 ikke få kjøpe alkohol.
4	Medbrakt drikke skal ikke tas   
 med inn i skjenkeområdet. 
4	Alkoholholdig drikke skal ikke tas  
 med ut av skjenkeområdet.
4	Drikke som er servert backstage  
 skal ikke tas med utenfor 
 backstageområdet.
4	Som arrangør står vi fritt til å  
 bortvise hvem vi vil uten 
 begrunnelse.
4	Skjenkeområdet skal være 
 inngjerdet.
4	Det er ikke lov å nyte rusmidler  
 innenfor 10 meter fra skjenke- 
 området (det vil si 10 meter 
 utenfor gjerdet).

Selv det minste brudd på skjenke-
loven kan føre til at vi må stenge 
umiddelbart og at det ikke vil være 
mulig for oss å arrangere fremti-
dige festivaler.  
 
Vi setter stor pris på at du hjelper 
oss å overholde loven. Har du mis-
tanke om at andre bryter skjenkelo-
ven så vær ikke redd for å kontakte 
gruppeleder eller nærmeste vakt.

SKRYT
Både gruppeledere og frivillige 
synes det er hyggelig å få tilbake-
melding hvis de gjør en bra jobb. 
Vær raus med skryt og tenk nøye 
igjennom hva- og når du sier det 
hvis du kommer med kritikk.

TILLIT
Forholdet mellom oss som organi-
sator og deg som frivillig er basert 
på tillit. Festivalen er tuftet på 
idealisme og et sterkt ønske om å 
skape en levedyktig festival i Indre-
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Agder. Hvis du på uærlig vis ønsker 
å tilegne deg fordeler av å jobbe på 
festivalen, er det nok av muligheter 
til det. Men vi forventer at du er 
oppriktig interessert i festivalens 
beste og derfor ikke gjør ting som 
kan føre til svinn av varer eller utstyr, 
dårlig omdømme, økonomisk tap 
eller lignende. Denne forståelsen 
er grunnleggende i hele festivalens 
drift. Vi er takknemlige for at du 
er med på å opprettholde denne 
gjensidige tilliten.

TOALETTER
Toalettene i Mittingen på Låven og 
øvrige publikumstoaletter benyttes 
også av de frivillige

 
VANN
Vi oppfordrer deg til å drikke masse 
vann. Minst to liter vann pr. dag. 
For miljøets skyld ber vi deg bruke 
gjenbrukbare drikkeflasker. Det skal 
være vann tilgjengelig på de fleste 

områdene. Vannet på Eikerapen har 
meget høy kvalitet.

DETTE GJØR DU 
NÅR DU KOMMER 
TIL EIKERAPEN:
1. Sett av eventuell bagasje på din 
frivilligcamp 
(henvend deg i infobua hvis du ikke 
vet hvor campen er)

2. Parker eventuelt bilen på Eikerapen 
Alpinsenter

3. Gå til infoteltet for å få akkredi-
tering

4. Meld deg til tjeneste hos din 
gruppeleder

Har du spørsmål så vær ikke redd 
for å kontakte din gruppeleder eller 
Ellen på ellen@eikerapen.com.



14

TORSDAG 2. AUGUST
21:00-23:00 Festivalvorspiel m/
konkurranser (Låven/Saga Bar)

Låven 
18:00 Ungdomsroots 
22:30 4 weel dryve

Dyrevatn Bar
22:00 Hell Freezes Over

FREDAG 3. AUGUST
16:00 Festivalvorspiel m/konkur-
ranser (Låven/Saga Bar)

Låven 
18:30 Hans "Hank" Erik Dyvik 
Husby 
21:30 Sugarbrand
23:45 Hawk Kristensen

Hovedscenen 
20:00 Adam Douglas
21:45 Åsmund Åmli
23:30 Stavangerkameratene

PROGRAM
Frivillige har fri adgang til arrangementene på fredag og lørdag, men 
må betale inngang på torsdagsarrangemementet. De som arbeider 
for lag/forening og får betalt, har kun tilgang når de er på arbeid. 
Skjenkinga stenger kl. 01:00, og gjestene skal være ute til kl. 01:30.
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LØRDAG 4. AUGUST
17:00-19:00 Festivalvorspiel m/
konkurranser (Låven/Saga Bar)

Ellings hage
14:00 Ingen Lise Stulien
15:15 Mads Nerli
16:30 Strengeplukk

Låven
18:30 Sordal
20:15 Lene Tønnesen
22:00 Keith Austin
23:45 Kira J

Hovedscenen
20:00 Arthur Stulien
21:30 Postgirobygget
00:00 Nerli There

Telefonliste
Alle frivillige får utdelt en 
liste ved akkreditering hvor 
de finner alle nødvendige 
telefonnummer.

Viktige telefonnummer
Politi 02 800

Brann 110

Ambulanse 113

Kommunelege 952 45 089

Informasjon 900 45 127

Ticketmaster 815 33 133



MER FESTIVALINFO
Hjemmeside: eikerapen.com

Fjesbok: facebook.com/eikerapenroots

Bilder: flickr.com/eikerapen2

Filmer: youtube.com/eikerapen

Filmer: www.vimeo.com/eikerapen

Takk til våre samarbeidspartnere 
som gjør det enda bedre å være 

frivillig på Eikerapen!

Rune og Gro Aasheim | Elling T. Eikerapen | Bertha Lindefjeld


