
BLIV UNGDOMSMEDHJÆLPER PÅ SMUKFEST 2018 
 
 
DU KAN BLIVE UNGDOMSMEDHJÆLPER, HVIS.. 
 

1. Du er 15, 16 eller 17 år gammel – så passer du nemlig i kategorien 
ungdomsmedhjælper.  

 
2. Du har en forælder, der er aktiv medhjælper på Smukfest.  

Her tæller alle forældretyper – bonus, pap, sted og hvad de ellers kan hedde J  
 

3. Du kan finde tid til at arbejde minimum 32 timer før festivalen, minimum 18 timer 
under festivalen eller minimum 27 timer efter festivalen. 
 

Kan du opfylde ovenstående krav, så er der håb forude! Læs videre og se, hvordan du kan 
finde dit medhjælperjob på årets Smukfest.  
 
 
SÅDAN BLIVER DU UNGDOMSMEDHJÆLPER 
 
FØRSTE SKRIDT TIL AT BLIVE MEDHJÆLPER 
Der findes som udgangspunkt to indgange til at blive ungdomsmedhjælper på Smukfest. 
Fælles for de to er, at første skridt er at melde sig ind i Skanderborg Festivalklub. Det gør 
du ved at oprette en profil på vores medhjælperportal, Memba (www.memba.dk).  
 
Du skal være opmærksom på følgende, når du opretter en profil på Memba:  
 

1. Du koster et årligt kontingent á 150 kr. at være medlem af foreningen – ligesom du 
måske kender det fra din fodbold- eller badmintonklub. Dette beløb skal første gang 
betales, når du opretter din profil.  
 

2. Da du er under 18 år og dermed ikke er myndig, kræver Persondataforordningen, at 
dine forældre skal godkende din profil i Memba. Sørg derfor for at have dem ved din 
side.  

 
FIND DIT EGET HOLD 
Du må hellere end gerne bruge dit eget netværk til at finde et hold, du kan blive en del af.  
Ofte kender du en, der lige kender en, og det skal du selvfølgelig udnytte.  
 
Det kan også være, der er en plads til dig på det hold, hvor din mor eller far er – så skal du 
selvfølgelig bare vurdere, om du kan holde ud at være sammen med dem 😉 
 
Du skal dog være opmærksom på, om holdet er godkendt til at have 
ungdomsmedhjælpere – her gælder der nemlig nogle lidt andre regler end almindelige 
medhjælpere, så tjek lige med formanden, før I laver en aftale. 
 
 

DENNE TEKST ER TIL DIG, 
SOM ER MELLEM  

15 og 17 år 
 



 
 
HJÆLP MIG MED AT FINDE HOLD 
 
Har du ikke selv kendskab til et hold, der kunne bruge en som dig, så vil vi forsøge at 
hjælpe dig med at finde en plads. Det kræver, at du skriver dig op på ungdomsventelisten i 
Memba:  
 

• Det gør du ved at sende en mail til det, vi kalder Ungdomssupporten. De står til 
rådighed for at hjælpe lige netop sådan en som dig.  
 

• Deres adresse er smukung@smukmail.dk og i mailen skriver du, at du gerne vil på 
Ungdomsventelisten.  
 

• Når du har skrevet dig på ventelisten, gælder det om at vente med tålmodighed. 
Det er nemlig først i starten af juni, at du modtager en mail med et overblik over de 
ledige ungdomsmedhjælperpladser, der er til årets festival.  

 
Når du i starten af juni modtager denne mail, er der nu to muligheder for at anskaffe sig en 
medhjælpertjans:  
 

1. Du kan selv tage kontakt til formanden for det hold, som du gerne vil søge en plads 
hos.  
 

2. Du kan have is i maven og vente på at blive kontaktet af formænd, som mangler 
ungdomsmedhjælpere på deres hold. (Vi vil dog altid anbefale, at du selv er 
opsøgende, da det vidner om engagement, og det er både smukt og lige i Walthers 
ånd!) 

 
Når du har fået kontakt til et hold, så gælder det bare om at få aftalt alt det praktiske 
direkte med din nye formand – og så stort tillykke med optagelsen i Walthers smukke 
fællesskab! 
 
Du vil som ungdomsmedhjælper på Smukfest 2018 blive inviteret til et introarrangement i 
skoven lige op til festivalen. Vi forventer, at du deltager i dette arrangement. 
 
OBS! Der findes kun et begrænset antal pladser som ungdomsmedhjælper. Vi kan derfor 
ikke garantere, at alle ansøgere får en plads som ønsket. 
 
 


