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VELKOMMEN TIL COPENHELL 

 
Tak for at du vil være med at lave Danmarks vildeste festival! Vi er rigtig glade for, at du har 
valgt at arbejde frivilligt med os. Vi håber, at du kan mærke glæden, og i år kræser vi endnu 
mere om vores frivillige! 
Dette er din guide til COPENHELL 2018 som frivillig. Uanset om du er helt ny eller vant til at 
være en del af holdet, så skal du læse denne håndbog. Så er du opdateret ift. ændringer og 
tilføjelser! 
 
COPENHELL er for niende år i træk på Refshaleøen i København. Vi kan med stolthed 
præsentere et fantastisk line-up med blandt andre OZZY OSBOURNE, AVENGED 
SEVENFOLD, GHOST, ALICE IN CHAINS, DEFTONES, NIGHTWISH, HELLOWEEN, 
PARKWAY DRIVE, W.A.S.P. og mange, mange flere! 
 
COPENHELL har fået vokseværk og er både blevet større på pladsen, men også en dag 
længere – og alle frivillige får selvfølgelig den ekstra dag med! 
 
En anden ny ting er, at frivilligvagterne, som før var på 11 timer pr. vagt, nu er 12 timer pr. vagt! 
Men det betyder også, at dagen for jer er blevet mere fastlagt og struktureret. Der er forskudte 
mødetider og frokost, så I ikke skal vente så meget! 
 
Derudover har vi også valgt at lægge mere fokus på affaldssortering. Du kan læse mere om 
dette på side 11. 
Vi bestræber os alle sammen, som holdet bag COPENHELL, på at give vores frivillige og 
gæster den bedst tænkelige oplevelse i vores lille helvede! 
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HVAD FORVENTER VI AF DIG? 
COPENHELL ville ikke være så velfungerende, hvis det ikke var fordi vi har de sejeste frivillige 
med os. Dette betyder dog ikke, at vi ikke har forventninger til dig. 
 
Vi forventer, at: 

 Du holder dig opdateret på din vagt på www.copenhellcrew.dk samt læser de beskeder, 
der kommer fra frivilligkoordinator og teamledere. 

 Du møder ind til den tid, du har fået via www.copenhellcrew.dk.  
 Du er ædru, upåvirket og klar til at arbejde, når du møder ind. 
 Du tjekker ind hos frivilligkontoret, når du ankommer, samt tjekker ud, når din vagt er 

slut. 
 Du lytter til instrukser fra frivilligkoordinator og teamledere. 
 Du bidrager til den fede stemning og det gode samarbejde, som COPENHELL er kendt 

for, også hvis din vagt ikke slutter på det helt præcise tidspunkt. 

HVAD KAN DU FORVENTE AF OS? 
Vi er taknemmelige for din indsats – derfor kan du selvfølgelig også have forventninger til os: 

 2 måltider pr. vagt (dette kan variere alt efter længden af vagten samt tidsrummet). 
 Fri adgang til kaffe, te, vand og saftevand i Local Catering.  
 Udlevering af sikkerhedssko og hjelme – samt handsker, solcreme, regnslag og 

ørepropper. (Hvis behovet skulle opstå) 
 Adgang til frivilligbaren, hvor du kan hilse på dem, du havde vagt med, samt alle de 

andre frivillige og nyde en øl, som er billigere end på resten af pladsen! 
 Og nå ja, et armbånd til Danmarks Hårdeste Festival! \m/ 
 (Hellraisere får RIP-armbånd, Hellraiser-hoodie, invitation til Hellraiser-fest samt 

koncerttilbud frem til COPENHELL 2019, mulighed for at tilmelde sig COPENHELL 2019 
før alle andre og meget mere.) 
 
 

 

 

http://www.copenhellcrew.dk/
http://www.copenhellcrew.dk/
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DIN FÆRDEN PÅ PLADSEN 
COPENHELL er en arbejdsplads, og du skal derfor være opmærksom på dine omgivelser og 
bruge din sunde fornuft, når du færdes på pladsen. 
 

GODE RÅD 

 Vær opmærksom på dine omgivelser! Undgå at gå og kigge på mobiltelefon eller sætte 
dig på steder, hvor du kan komme til skade eller være i vejen. 

 Der kører store maskiner rundt – hold øje med dem, og se dig for! 
 Følg altid skiltning, afmærkning, anvisninger osv., de er til for din sikkerhed! 
 Er der høj sol? – husk solcreme (tilgængeligt i Local Catering samt i vognen, der 

kommer ud på pladsen), og husk at drikke vand! 
 Er der voldsom blæst eller regn? – pas på dig selv, og undgå at færdes på meget 

udsatte steder. 
 Er der noget, der støver eller ryger? – undgå at stå i det. 
 Er der noget tungt som skal løftes? – lad vær med at overbelaste eller skade dig selv! 

Du skulle helst også kunne være frivillig igen til næste år. ;-) 
 

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 

Det er vigtigt at have det rette beskyttelsesudstyr på, og dette stiller COPENHELL selvfølgelig til 
rådighed. Når du færdes på pladsen, skal du bære: 

 Hjelm (når der arbejdes i højden) 
 Handsker 
 Sikkerhedssko 

Disse får du udleveret, før du påbegynder din vagt på COPENHELL. Er der noget af udstyret, 
som ikke er funktionelt eller går i stykker, er det vigtigt, at du siger det til frivilligkoordinatoren 
eller teamlederen, for så skal det straks udskiftes med noget funktionelt udstyr. 
 

KØRETØJER 

Færdselsloven er gældende overalt på COPENHELL. Der er hastighedsbegrænsning på hele 
festivalpladsen på max 10 km/t. 
Som udgangspunkt bruges køretøjer ikke af frivillige på COPENHELL, men der er dog 
undtagelser. Er du blevet bedt om at udføre en opgave med et køretøj, så er det vigtigt, at du 
læser og følger den ”Arbejdspladsinstruks”, som følger med det pågældende køretøj. Ingen 
køretøjer må benyttes af personer under 18 år eller uden gyldigt kørekort/certifikat! 
Benyt ALDRIG et køretøj uden tilladelse fra din teamleder! 
 

VÆRKTØJ 
Skal du løse en opgave, som inkluderer brug af værktøj, så er det vigtigt, at du læser og følger 
den ”Arbejdspladsinstruks”, som følger med det pågældende værktøj.  
Er der ingen instruks tilknyttet det pågældende værktøj, skal du kontakte frivilligkoordinator eller 
teamleder.  
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Check in åbningstider 

16. - 19. juni   20. - 24. juni 
kl. 16:00  21:00   Døgnåbent 

DIN VAGT 
 

TJEK IND OG TJEK UD 

Når du er frivillig på COPENHELL, skal du tjekke ind og ud, hver dag du arbejder.  
Det er ekstremt vigtigt, at du husker dette! 
Tjek ind finder sted ved Volunteer Meetingpoint når du ankommer – se kort. 
Tjek ud foregår på frivilligkontoret, som ligger i Local Catering – se kort. 
Skulle du fortryde din tilmelding som frivillig, skal du senest framelde dig din vagt 1. juni – 
dette gøres på mail til frivillig@copenhell.dk. 

ARMBÅND 
Arbejder du før festivalen, får du påsat et midlertidigt armbånd når du tjekker ind ved første 
vagt. Herefter skal du selv sørge for at få skiftet armbånd til det adgangsgivende armbånd. 
Arbejder du under eller efter festivalen, skal du selv sørge for at få påsat armbånd.  
Dette kan ske: 

 16. til 24. juni ved check-in (ved festivalpladsens hovedindgang)  
 18. og 19. juni kl. 14:00-20:00 i Pumpehuset 

 
OBS! fra 20. juni er du pålagt at have armbånd på, før du kan påbegynde din vagt. 

MØDESTED  Volunteer Meeting Point 
Følg skiltene med Volunteer Meeting Point og Production Dilivery. Mødestedet er markeret med 
banneret nedenfor. Se kort over området på side 14. 

Mødestedet Volunteer Meeting Point er første stop, hvor du møder en fra frivilligkontoret. 
Derefter bliver du sendt videre til Local Catering/frivilligkontoret, hvor du møder 
frivilligkoordinatoren. Her vil du blive briefet (og evt få udleveret sikkerhedsudstyr og lign.). 
Din teamleder henter dig her.  
 

 

 

  
 

mailto:frivillig@copenhell.dk
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FORSINKELSE  
Når du møder ind som frivillig, både før, under og efter festivaldagene, er det vigtigt, at du 
kommer til tiden. 
Bliver du forsinket, er det vigtigt, at du ringer til frivilligkontoret på telefon 9394 9666, så snart 
du kan se, at du ikke når det til mødetidspunktet.  
På den måde ved vi, at du er på vej, og vi behøver derfor ikke lede efter en erstatning. Samtidig 
er det også lettere at finde dig og få dig ud på dit hold. 

SYGDOM 

Bliver du syg eller på anden måde uarbejdsdygtig, er det vigtigt, at du melder det hurtigst muligt 
til frivilligkontoret på telefon 9394 9666 samt sender en sygemelding til frivillig@copenhell.dk. 
Du er først registreret som sygemeldt, når vi har modtaget denne mail fra dig.  
 

Bliver du syg, efter at du har indløst din billet, vil du blive tilbudt at arbejde på et andet tidspunkt. 
Kan du ikke tage en vagt på et andet tidspunkt, kræver det en lægeerklæring til os på mail, for 
at du ikke bliver efterfaktureret (se ”Udeblivelse”). Bliver du syg under din vagt, skal du kontakte 
din teamleder. Kan du ikke få fat i din teamleder, skal du kontakte frivilligkontoret. 

UDEBLIVELSE 

Har du indløst din billet og fået armbånd, men møder ikke op til din vagt, vil du blive 
efterfaktureret med 2500 DKR. Betaler du ikke, bliver du blacklistet til fremtidige COPENHELL-
festivaler, og sagen bliver sendt til inkasso. 

 

mailto:frivillig@copenhell.dk
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SIKKERHED OG OMSORG 
 

COPENHELL vil gøre alt for, at alle frivillige, ansatte, musikere, gæster osv. kommer sikkert 
igennem festivalen. Men skulle der ske noget, er det vigtigt, at du har læst dette afsnit! 
Hjælp bestilles via beredskabskontoret på telefon 7153 0306, som har døgnåbent i hele 
perioden. 

TILSKADEKOMST 
I tilfælde af tilskadekomst, både for dig selv og andre, skal du gøre følgende: 

 Stands ulykken, skab overblik, og vurdér situationen. 
 Tilkald hjælp via din teamleder/radioperson. Vær præcis med din placering og skadens 

omfang.  
 Tilkald og informér din leder. 
 Påbegynd evt. førstehjælp. 
 Skab plads omkring den tilskadekomne. 

 Bliv ved den tilskadekomne, indtil hjælpen er fremme. 

BRAND 
Skulle der opstå brand, er det vigtigt, at du reagerer: 

 Tilkald hjælp via din teamleder. 
 Hvis det er muligt, så forsøg at slukke branden. 
 Få folk væk, afspær området, og skab plads til beredskab. 
 Vær altid præcis med sted samt brandens omfang. 

 Følg evakueringsinstruks eller din teamleders anvisninger. 

UROLIGHEDER 
Ser du uroligheder eller optrin hertil, skal du: 

 Træde tilbage og vurdere situationen samt fareniveau. 
 Tilkalde hjælp via teamleder/radioperson. 
 Vurdere, om du kan nedtrappe konflikten med positiv kommunikation.  

En god måde at nedtrappe konflikter på er ved at bruge HV-ord (hvad, hvordan, hvorfor etc.), 
hvor man forholder sig roligt og taler roligt.  

TYVERI 
Meldes til teamleder eller sikkerhedspersonale. 
Signalement af eventuelle gerningsmænd kan indeholde; køn, alder, kropsbygning, hudfarve, 
hårfarve, frisure, øjenfarve, skægtype, særlige kendetegn (ar, tatoveringer osv.), påklædning, 
etc. 
Hold øje med normalbilledet på festivalen. Hvis du bemærker noget, så meld det til din 
teamleder/sikkerhed, og bliv på stedet, indtil vedkommende kommer frem og bedømmer 
situationen. 
Hjælp os med at give alle en god og sikker festival! 
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Frivilligkontorets åbningstider 
 

 Før festivalen  Under festivalen  Efter festivalen 
06.-19. juni:   20.-24. juni:   25.-28. juni: 

kl. 06:30  21:00        DØGNÅBENT   kl. 06:30  21:00 

Local Caterings åbningstider 
 

Før festivalen  Under festivalen Efter festivalen 

8.-20.juni:   21.-23. juni:  24.-28. juni: 
kl. 06:30  20:30   kl. 06:30  02:00 kl. 06:30  20:30 

FRIVILLIGOMRÅDE  
 

Frivilligområdet er mødestedet for alle frivillige. Det er her, der tjekkes ind og ud, spises, 
slappes af og stilles spørgsmål, og det er her, hvor dagen starter og slutter for frivillige! 

FRIVILLIGKONTORET 

Her sidder gode, kompetente folk, som kan svare på alle dine spørgsmål om COPENHELL.  
Det er også her, du vil blive tjekket ind og ud ved dine vagter.  
 

LOCAL CATERING 

Local Catering er hjertet af frivilligområdet og her, hvor alle de frivillige kan få følelsen af at 
være hjemme. Local Catering er det fælles mødested for alle arbejdende på COPENHELL. Her 
serveres lækre fællesmåltider, og der er kaffe, te, vand og saftevand. Samtidig kan Local 
Catering benyttes som et pusterum, hvor man kan smide sig i en sofa og få ladet sin telefon op.  
 

Local Catering yder endnu en service, som er en forlængelse af Local Catering – der kommer 
en ”frivilligpleje-vogn” fyldt med forkælelse rundt til frivillige før og efter festivalen.  
 

 
Frivilligområdet og Local Catering er en arbejdsplads.  

  Vi ser derfor, at alle viser hensyn til hinanden 
 Vi frabeder os unødvendig larm og upassende adfærd 
 Undlad at efterlade dine ting i Local Catering, da de vil blive fjernet. Vi henviser til 

frivilliggarderoben.  
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PRAKTISK INFORMATION 
 

FORPLEJNING 

Uden mad og drikke dur helten ikke.. 

BESPISNING 
Når du arbejder som frivillig på COPENHELL, får du som udgangspunkt 2 måltider pr. vagt á 12 
timer og 1 måltid pr. vagt á 6 timer. Disse foregår forskelligt, alt efter hvilken dag du har vagt. 
Før og efter festivaldagene er der morgenmad kl. 07:00 – 09:00, og frokost serveres kl. 12:00 – 
14:00. Det er din teamleder, som henter dig efter morgenmaden og bestemmer, hvornår I 
holder frokostpause. 
 

I festivaldagene er der også morgenmad i Local Catering kl. 06:30 – 09:00 for dem, der har 
tidlige vagter, og så får de en madbillet, som indløses på pladsen til frokost. De, der har senere 
vagter, får 2 madbilletter, som også kan indløses på pladsen, der tæller som frokost og 
aftensmåltid. Har du 6 timers-vagt, får du dét måltid, som passer til tidspunktet.  
Du er velkommen til selv at tage snacks med til din vagt. 

VANDPOSTER OG DRIKKEVAND 
På COPENHELL kan alt vand fra vandhaner som udgangspunkt drikkes, medmindre andet er 
skiltet! 
Er du i gang med en vagt som frivillig, så kan du også hente vand, saftevand, kaffe og te i Local 
Catering. 
 

I dagene før og efter festivalen vil der komme en ”frivilligpleje-vogn” rundt på pladsen, hvor der 
uddeles vand, saftevand og kaffe. 
Under festivaldagene er Local Catering stadig åben, så man kan hente vand, saftevand, kaffe 
og te, men der bringes ikke rundt på pladsen af frivilligplejen. Her taler man med sin teamleder, 
der står for en eventuel udbringning.  

PÅKLÆDNING 

Vi anbefaler praktisk og behagelig påklædning, som gerne må blive beskidt. Derudover 
anbefaler vi godt fodtøj samt regntøj og solcreme. Vejret har det med at skifte og give 
COPENHELL en god blanding af bagende sol og voldsomme regnskyl, så forbered dig på det 
hele. 
Arbejder du før eller efter festivalen, så vil du med stor sandsynlighed blive påkrævet at gå med 
sikkerhedssko. Dem udlåner vi selvfølgelig, så husk et par strømper! 

OVERNATNING/CAMPING 

Som frivillig kan du søge om at få campingmuligheder under festivalen. Disse pladser gives 
først og fremmest til frivillige, som kommer langvejs fra. Campingpladserne er uddelt for 
COPENHELL 2018, men der er mulighed for at komme på venteliste.  
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Campingkontorets åbningstider 

Åbner tirsdag 19. juni kl. 16:00  døgnåbent  lukker søndag 24. juni kl. 12:00 

Frivilligbarens åbningstider 

20. juni  21. juni  22. juni  23. juni 
kl. 19:00  01:00  kl. 14:30  02:00  kl. 12:00  03:00  kl. 12:00  04:00 

 
Krav for at få plads på ventelisten til frivilligcamping: 

 Du skal dele telt med en anden frivillig. 
 Jeres telt må ikke være større end 2,5 x 2,5 meter. Der kan IKKE gøres nogen 

undtagelser ift. dette. 
 Camping lukker søndag 24. juni kl. 12:00, hvor alle telte og ejendele skal være fjernet fra 

pladsen. 
Send det i en mail til frivillig@copenhell.dk  
 
COPENHELL kan desværre ikke hjælpe med overnatning før og efter festivalen. 
 

Campingområdet vil, som noget nyt i år, have et campingkontor, som har døgnåbent. Yderligere 
vil der være barer og spisesteder på campingområdet. Det vil med garanti blive en hyggelig 
forlængelse af oplevelsen på festivalpladsen. 

TOILET OG BADEFORHOLD 

Der er toiletter rundt omkring på pladsen; mængden varierer dog alt efter hvornår i perioden du 
har vagt. Du kan altid spørge din teamleder eller frivilligkontoret, som kan henvise dig til 
nærmeste toilet. Har du vagt under festivalen, kan du benytte kortet til at orientere dig.  
Under festivaldagene vil der være mulighed for at tage bad på campingpladsen.  

FRIVILLIGBAR 

Sammenholdet blandt de frivillige på COPENHELL er exceptionelt, hvilket vi gerne vil værne 
om. I frivilligbaren kan du møde alle de andre seje frivillige, som er med at bygge COPENHELL. 
I kan snakke om alt og intet over kolde og billige øl. Sidde i skygge, læ eller tørvejr – alt efter 
hvad vejret byder på! 

GARDEROBE FOR FRIVILLIGE  
Arbejder du før eller efter festivaldagene, vil du have mulighed for at opbevare dine ejendele i 
Local Catering. 
Under festivaldagene vil der blive lavet en garderobeafdeling i Local Catering-teltet. 

mailto:frivillig@copenhell.dk
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Bemærk! Opbevaring af genstande er på eget ansvar, og COPENHELL erstatter ikke 
bortkomne ejendele. Vi opfordrer derfor til at have værdigenstande med dig.   
UNDGÅ venligst at efterlade ting, bagage, tøj og lign. i Local Catering-teltet eller frivilligområdet 
generelt, da de vil blive fjernet uden ansvar.  

OPLADNING 

I Local Catering vil der være mulighed for at lade din telefon op, når du er på vagt. Der vil stå en 
ladestation, men du skal selv medbringe oplader. Dette er på eget ansvar – der er ingen, der 
holder øje med dine ting. Men vi passer selvfølgelig alle på hinandens ting! 

FORSIKRING 

Alle frivillige på COPENHELL er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Den dækker 
personskade, men ikke private ting. Det vil sige, at hvis du taber din telefon, så er den ikke 
forsikret af COPENHELL.  
Derudover har COPENHELL en arrangørforsikring, som forsikrer tredjeparter, hvis en frivillig får 
voldt skade på en tredjepart. 
Alle skader meldes omgående til teamleder og frivilligkontoret. Se ”Nødstilfælde” ved akut 
behov for hjælp.  

AFFALDSSORTERING 

På COPENHELL er vi som virksomhed selv ansvarlige for at sortere vores affald korrekt, så det 
kan genanvendes, specialbehandles og på anden vis nyttiggøres i dets næste liv. 
Derfor skal vi på COPENHELL 2018 sortere vores affald grundigere, end vi har gjort det 
tidligere. 
I 2018 skal affaldet sorteres i 3 hovedgrupper, hvoraf vi vil have særligt fokus på den første 

hovedgruppe, ”særlig sortering”. 

 

 Særlig sortering 
Pap og karton 
Metal 
Glas 
Træ 
Imprægneret træ 
 

 Farligt affald 
 

 Restaffald 
 

Derfor har vi produceret en håndbog, som guider dig sikkert igennem hele processen:  

Hvor skal affaldet hen, hvilke typer affald skal sorteres, og hvordan skal de sorteres. 
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KORT 
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TRANSPORT 
 

COPENHELL ligger på Refshaleøen på den gamle B&W-grund på Amager i København. 
Adressen er Refshalevej 185, 1432 København K. (adressen for Volunteer Meeting Point er 
Refshalevej 183A) 
Vi anbefaler at gå, cykle eller tage med offentlig transport, da der er meget begrænset plads til 
parkering af biler. 

CYKEL 

Der er cykelparkering ved indgangen til COPENHELL. Det er markeret med skilte. 

BIL 

Det kan ikke anbefales at køre i bil til COPENHELL. Før og efter festivalen er det desværre ikke 
muligt for COPENHELL at stille parkeringspladser til rådighed til de frivillige. Vi henviser til 
lokalområdets parkeringsforhold. I må dog selv være opmærksomme på regler, 
tidsbegrænsninger, priser, afgifter osv. COPENHELL refunderer ikke parkeringsudgifter, afgifter 
eller bøder. 
 

Under festivalen vil der være parkeringsmuligheder på Kløvermarken, som ligger ca. 2 km fra 
pladsen. Dette koster 200 kr 

BUS  

Bus 9A kører ofte til festivalpladsen. Vi henviser til, at du selv tjekker tider på 
www.rejseplanen.dk eller www.dinoffentligetransport.dk. 

HAVNEBUS 

Havnebussen er også en mulighed. 991/992 sejler til og fra Refshaleøen lige ved 
campingområdet. Vi henviser til, at du selv tjekker tider på www.rejseplanen.dk eller 
www.dinoffentligetransport.dk. 
 
 
 

http://www.rejseplanen.dk/
http://www.dinoffentligetransport.dk/
http://www.rejseplanen.dk/
http://www.dinoffentligetransport.dk/

