
FAQ 
LOKALFORENINGER

HVOR MANGE TIMER SKAL MAN ARBEJDE?
Man skal regne med at arbejde hele dagen fra 
kl. 10-22. Den præcis mødetid oplyses i 
kontrakten.

ER VI SIKRE PÅ AT FÅ DEN OPGAVE, DER 
STÅR I VORES KONTRAKT?
Det er vigtigt at man er fleksibel, da forudsete 
hændelser kan gøre, at vi en sjælden gang er 
nødsaget til, at flytte jer rundt. Altid med det 
formål at tjene flest mulige penge til 
Muskelsvindfondens arbejde.

På opsyn poster, må man ikke drikke alkohol, 
da det er vigtig sikkerhedsopgave. Ellers må 
man gerne nyde et par øl, dog uden at blive 
beruset. Det er vigtigt at man går bag om 
boderne og beder om drikkevarer.

Du bliver tilknyttet en sektionschef, som klæder 
dig på til din opgave og sørger for at give dig 
pauser i løbet af dagen.

I spiser sammen med alle de andre frivillige på 
Grøn, i vores interne catering område. Her 
bliver der serveret mad med protein, der nok 
skal holde jer mætte i løbet af dagen.

MÅ MAN DRIKKE ALKOHOL?

HVORDAN FOREGÅR DET MED PAUSER?

HVAD FÅR VI AF MAD?

HVORDAN FOREGÅR EN DAG PÅ GRØN SOM 
LOKALFORENINGSFRIVLLIG?
Du møder ind hos os lokalforeningsansvarlige 
(Julia og Stephie), vi tjekker jer ind og herefter 
bliver I hentet af en fra jeres hold, der sætter jer 
ind i den opgave I skal løse. Når dagen er slut, 
mødes I igen med Julia og Stephie og tjekker 
ud og vi siger pænt tak for hjælpen.



HVAD GØR MAN HVIS MAN ER SYG?
Er man syg, skal man hurtigst muligt kontakte 
sin kontaktperson fra foreningen og sørge for, 
at Julia eller Stephie bliver informeret. 

MÅ MAN DELE VAGTEN TO PERSONER?
Som udgangspunkt må man ikke dele 
vagter, da det ofte skaber forvirring og 
kræver ekstra ressourcer at lære to personer 
op.

Det er vigtigt at være klædt på til vejret. 
Solcreme, regntøj, en trøje til når solen går ned. 
kasket, fremfor solbriller, så du kan se 
gæsterne i øjnene. Du får udleveret en T-shirt, 
som du skal have på hele dagen.

Fordi, I som forening har mulighed for at få en 
sjov dag i selskab med verden bedste frivillige, 
som altid er glade for jeres hjælp rundt om i 
landet. I kan ved at hjælpe os, tjene penge til 
jeres forening, så skal I have ny hal, nye 
træningsdragter eller på rejse, så meld jer som 
lokalforeningsfrivillige.

Først og fremmeste handler det om at I 
lokalforeninger for en god oplevelse på Grøn. 
Grøn har det formål at tjene flest mulige 
penge til Muskelsvindfondens aktiviteter og 
udbrede vores vision om at skabe plads til 
forskelle. 

HVAD SKAL MAN HAVE MED SELV?

HVORFOR SKAL MAN MELDE SIG SOM 
LOKALFORENINGSFRIVILLIG PÅ GRØN?

FORMÅLET 

FLERE SPØRGSMÅL?
 Kontakt Stephie Jakobsen 

Mail: stan@muskelsvindfonden.dk
Tlf: 22 65 24 77

HVAD FÅR VI I LØN?
I får som lokalforening 75kr. i timen pr person

HOLD DIG OPDATERET
MELD DIG IND I FACEBOOK GRUPPEN
LOKALFORENINGER GRØN - AARHUS


