
 

Vagter  
Info om vagt i FC Skanderborgs aktiviteter på Vestergade anlægget til SmukFest 2022.  

 

Kære Medhjælpere,  

Hermed lidt info om din vagt ved FC Skanderborg’ boder på Vestergade anlægget / Birkevej 28. 

Check vagtplanen for tidspunkt for dine vagter.  

BEMÆRK: Tiderne er lidt forskellig fra vagtplanen – Vi har tilføjet 15 minutter i hver ende, så der er lidt 

tid til overdragelse mellem vagterne.  

Madboden 

 Åbningstider Vagt 1 Vagt 2 

Tirsdag Lukket - - 

Onsdag 08.00 – 14.30 07.00 – 11.30 11.00 – 15.30 

Torsdag 08.00 – 14.30 07.00 – 11.30 11.00 – 15.30 

Fredag 08.00 – 14.30 07.00 – 11.30 11.00 – 15.30 

Lørdag 08.00 – 14.30 07.00 – 11.30 11.00 – 15.30 

Søndag 08.00 – 13.00 07.00 – 11.30 11.00 – 15.30 

Første vagt starter med et opstartsmøde, hvor opgaverne gennemgås og fordeles.  

Anden vagt starter kl. 11.00. Medhjælpere til anden vagt får en gennemgang af opgaverne af den 

vagtansvarlige ved opstart. Hvis du også er på eftermiddagsvagten, så fortsætter du blot arbejdet. Pauser 

holdes efter behov.  

Opgaverne består af forberedelse af maden, opfyldning af varer, salg til gæsterne og almindelig oprydning 

på pladserne omkring morgenmadsboden.  

Pølseboden (en del af madboden) 

 Åbningstider Vagt 1 Vagt 2 

Tirsdag 13.00 - 20.00 12.30 - 17.15 16.45 - 21.00 

Onsdag 13.00 - 20.00 12.30 - 17.15 16.45 - 21.00 

Torsdag 13.00 - 20.00 12.30 - 17.15 16.45 - 21.00 

Fredag 13.00 - 20.00 12.30 - 17.15 16.45 - 21.00 

Lørdag 13.00 - 20.00 12.30 - 17.15 16.45 - 21.00 

Søndag Lukket - - 

Ved ankomst henvend dig til den dagsansvarlige.  

 

 

  



 

Bad 
 Åbningstider Vagt 1 Vagt 2 Vagt 3 

Tirsdag 11.45-19.30 - 11.30-16.00 15.30-20.00 

Onsdag 07.45-19.30 07.30-12.00 11.30-16.00 15.30-20.00 

Torsdag  07.45-19.30 07.30-12.00 11.30-16.00 15.30-20.00 

Fredag 07.45-19.30 07.30-12.00 11.30-16.00 15.30-20.00 

Lørdag 07.45-19.30 07.30-12.00 11.30-16.00 15.30-20.00 

Søndag 07.45-14.30 07.30-12.00 11.30-16.00 - 

Ved ankomst henvend dig til den dagsansvarlige.  

Der udleveres t-shirt og armbånd til alle ved opstart. Armbåndet giver adgang til alle udenoms arealer på 

festivalen, herunder vores bod område og fx Sherwood.  

Adgang til pladsen 
Der er adgang til fods eller på cykel. Når du kommer til indkørslen til træningsbanerne, mødes du af 

kontrollører. Til dem skal du oplyse dagens adgangskode. Koden er kun for medhjælpere, der har brug for 

adgang til pladsen, så del den ikke med uvedkommende.  

Dag Kode 

Tirsdag 0208 

Onsdag 0308 

Torsdag 0408 

Fredag  0508 

Lørdag 0608 

Søndag 0708 

 

Fcskanderborg.dk/smukfest 
Vi har lavet et website om klubbens aktiviteter på Birkevej/Vestergadeanlægget under SmukFest. Websitet 

er for alle der besøger vores boder, både medhjælpere og gæster. Her finder du vores produktsortiment i 

både morgenmadsboden, pølsevognen og badet. Der er kommet flere nye spændende ting alle 3 steder. Vi 

opdaterer sitet med billeder og andet godt vi støder på i løbet af festivalen. Bidrag, idéer og kommentarer 

til websitet er meget velkomne (til Michael). Del gerne link med alle og enhver! Se sitet på 

www.fcskanderborg.dk/smukfest  

Sociale medier 
Hjælp os med at poste billeder og kommentarer på de sociale medier om FC Skanderborg’s aktiviteter på 

SmukFest. Tag gerne billeder fra dine vagter i boderne, af de dejlige gæster og hvad du ellers møder på din 

vej.  

Søndagsbilletter 
Hvis du har taget mindst 2 vagter, så har du fortjent en søndagsbillet til SmukFest. Du får denne ved 

henvendelse til den dags ansvarlige. 

  

http://www.fcskanderborg.dk/smukfest


 

Dagsansvarlige 
Følgende personer har ansvaret for aktiviteterne på Vestergade de nævnte dage: 

Tirsdag: Chrisitian Gelvad – 3063 3585 

Onsdag: Kim Demunt – 2449 9939 

Torsdag: Flemming Hamborg – 3082 6558 

Fredag: Michael W Hansen – 2147 0995 

Lørdag: Thomas Krogh Mathiasen – 6063 8484 

Søndag: Thomas Krogh Mathiasen – 6063 8484 

Kommentarer, idéer og andre gode tanker om vores boder må du meget gerne dele med os, gerne på mail. 

Vi mangler at få besat de sidste vagter, så hvis du har lidt tid i overskud, så tag et kig på vagtplanen. Se 

vedhæftede oversigt. 

Vi ser frem til at arbejde sammen med dig. Og allerede nu skal du have en KÆMPE TAK for dit bidrag til FC 

Skanderborgs SmukFest aktiviteter – det betyder meget for klubben.  

 

Festlige hilsner 

SmukFest udvalget 

Thomas, Christian, Flemming, Kim & Michael  

Festival@fcskanderborg.dk  

Spørgsmål til vagter: Kontakt Michael (21470995) 

Vagt tilmelding:  

Yderligere informationer: www.fcskanderborg.dk/smukfest 
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