
📣 NorthSide festival i Eskelunden søger foreninger 📣 
 

Skal din forening være med som frivillig, når vi afholder #NS22 til sommer, så har du chancen nu! 
Mangler I et bidrag, til at forbedre jeres faciliteter, til en begivenhed for medlemmer af jeres 
forening eller noget helt tredje? Måske I bare godt kunne bruge et par hyggelige og festlige 
sommerdage på festival og nyde stemningen på pladsen sammen. Så kan du melde din forening som 
foreningsfrivillig til NorthSide 2022.  
 
I får 450 DKK pr. frivillig der registrerer sig og dukker op til deres vagt. Hvis I samler mere end 25 
frivillige belønner vi jer, med 5000 DKK ekstra til jeres forening.  
 
Som foreningsfrivillige på NorthSide får I mulighed for at arbejde som et team udenfor 
foreningslokalerne - og for jeres indsats tilbyder vi fed musik, lækker mad, et bidrag til fælleskassen 
og meget mere 💪 
 
Vi har et stort udvalg af forskellige opgaver. I kan gå forrest bæredygtighedens  
tegn på ressource holdet der hjælper med at holde pladsen ren, I kan hjælpe  
med at holde styr på vores forskellige områder som gatekeeper, eller måske I vil  
give en hånd med at bespise andre frivillige og crew? Der er begrænsede pladser 
på holdende, så tøv ikke for længe, med at melde din forening til. 
 
Lyder det som noget for jer? Så skriv til Maria på maria@downthedrain.dk og hør mere! 🤩 

 
 

Generel info om samarbejde på NorthSide 
 

Alle frivillige skal arbejde ca. 16 timer under festivalen (alt afhængig af hvilken type vagt). 
Foreningen får 450 DKK pr. frivillig. Derudover får alle frivillige en partout billet til hele festivalen, en 
frivillig T-shirt, en vandflaske, et måltid pr. vagt á 6 timer samt adgang til Volunteer Hub (frivillige 
område med bl.a. nedsat pris på drikkevarer).  
Hvis I samler mere end 25 frivillige belønner vi jer, med 5000 DKK ekstra til jeres forening. 
 
Vi forventer til gengæld, at I stiller med en kontaktperson, som bl.a. er ansvarlig for sikre følgende: 
- At I rekrutterer det antal frivillige vi aftaler (vi retter løbende antallet til, så vi sammen sikrer at det 
kan lade sig gøre) 
- At I videregiver vigtig info til jeres frivillige, så de er oplyst omkring regler osv. 
- At alle frivillige møder op og udfører deres arbejde 
- At I sikrer at alle frivillige er registreret i vores frivillig-system PLAY 
- At alle frivillige er fyldt 18 inden 21/5 2022. OBS: Der er også mulighed for, at en forælder eller 



søskende på 18+ kan melde sig som frivillig gennem foreningen, vær dog opmærksom på at 
informere om, at deres indsats bidrager til jeres forening.  
 
Alt dette bliver underskrevet i en kontrakt udarbejdet af os. 


