
	  
	  
At	  være	  frivillig	  (Friking)	  på	  træffet.	  
En	  Fri-‐king	  er	  navnet	  på	  de	  frivillige	  som	  får	  Danmarks	  største	  og	  ældste	  vikingetræf	  til	  at	  fungere.	  

Som	  Friking	  er	  man	  en	  yderst	  vigtig	  person	  på	  træffet,	  idet	  hver	  enkel	  opgave	  der	  udføres,	  er	  med	  til	  at	  alle	  
–	  	  vikinger	  som	  gæster	  -‐	  går	  hjem	  med	  en	  helt	  unik	  oplevelse.	  Vi	  er	  et	  museumsarrangement	  med	  et	  højt	  
fagligt	  niveau	  og	  store	  ambitioner,	  men	  som	  frivillig	  behøver	  du	  hverken	  være	  arkæolog,	  professionel	  
håndværker	  eller	  fritidsviking	  for	  at	  være	  med.	  

Står	  du	  ved	  entreen	  og	  hjælper	  besøgende	  med	  at	  finde	  vej	  på	  pladsen,	  er	  det	  dit	  ansigt	  og	  din	  
hjælpsomhed	  som	  gæsten	  første	  vil	  huske.	  Overskud	  bag	  bardisken,	  tålmodighed	  på	  buebanen	  og	  et	  venligt	  
smil	  er	  langt	  vigtigere	  end	  din	  baggrund.	  Og	  på	  træffet	  har	  man	  rig	  mulighed	  for	  at	  lære	  om	  vikingetiden	  
men	  også	  om	  service,	  sikkerhed	  og	  andet	  arrangementrelateret.	  Skal	  du	  i	  fremtiden	  stå	  for	  din	  egen	  
festival,	  er	  der	  meget	  godt,	  du	  kan	  tage	  med	  videre	  fra	  vikingetræffet.	  

Moesgaard	  Vikingetræf	  adskiller	  sig	  fra	  andre	  træf	  ved	  at	  vare	  en	  hel	  uge	  og	  mere	  til.	  Dette	  giver	  en	  unik	  
mulighed	  for	  at	  opleve	  et	  fedt	  lejrliv,	  at	  dele	  erfaring	  med	  andre	  og	  få	  fintunet	  sine	  evner	  til	  at	  skifte	  en	  
fustage.	  	  

Frikingernes	  forhistorie	  (meget	  kort)	  -‐	  og	  fremtid	  
Træffet	  har	  altid	  været	  drevet	  af	  frivillige	  hænder:	  frivillige	  vikinger,	  museumspersonale,	  spejdere	  etc.	  Men	  
som	  træffet	  voksede	  og	  voksede	  til	  en	  størrelse	  som	  en	  mindre	  festival,	  tog	  man	  i	  2012	  skridtet	  til	  at	  
organisere	  de	  frivillige	  officielt.	  Dette	  blev	  startskuddet	  til	  ”	  frikingerne”,	  og	  det	  viste	  sig	  hurtigt,	  at	  vores	  
fælles	  interesse	  for	  træffet	  også	  omfattede	  interesse	  for	  håndværk,	  dragter,	  ølbowling,	  badning	  i	  rent	  vand	  
og	  samsovning	  i	  meget	  kolde	  telte.	  

Frikingerne	  adskiller	  sig	  derfor	  fra	  andre	  vikingegrupper	  ved	  at	  have	  et	  bredere	  interessefællesskab,	  hvor	  
det	  ikke	  nødvendigvis	  kun	  er	  vikingetiden	  der	  er	  centrum	  for	  det	  sociale.	  Vi	  er	  en	  meget	  bred	  og	  rummelig	  
gruppe	  med	  alle	  aldre	  og	  baggrunde	  repræsenteret.	  Men	  alle	  har	  en	  spidskompetence	  de	  får	  lov	  til	  at	  
udfolde	  –	  og	  det	  er	  frikingernes	  mål	  at	  blive	  ikke	  bare	  en	  fantastiks	  vikingegruppe,	  men	  at	  blive	  den	  gruppe	  
som	  andre	  vikinger	  går	  til,	  når	  de	  skal	  have	  hjælp,	  inspiration	  eller	  bare	  se,	  hvordan	  det	  kan	  gøres	  når	  et	  
rigtigt	  vikingemarked	  skal	  løbe	  af	  stablen.	  



Organisation	  
Vikingetræffet	  har	  en	  lang	  forberedelsestid,	  og	  mange	  mennesker	  er	  med	  i	  den	  proces.	  Træffets	  deltagere	  
og	  organisatorer	  er	  organiseret	  efter	  følgende	  hierarki	  og	  relation:	  

	  

Træffet	  har	  en	  overordnet	  leder	  med	  ansvar	  for	  det	  hele.	  Men	  ingen	  kan	  jo	  stå	  alene.	  Museets	  ansatte	  har	  
forskellige	  opgaver	  til	  træffet,	  herunder	  opstilling,	  renovation,	  regnskab,	  brændekørsel,	  strøm	  etc.	  
Vikingerne	  er	  på	  intern	  basis	  styret	  af	  den	  gruppeleder,	  hvis	  gruppe	  de	  tilhører,	  og	  samlet	  for	  rytterne	  er	  
det	  Rytteriet	  af	  Moesgaard,	  og	  for	  krigernes	  vedkommende	  har	  repræsentanter	  fra	  krigergruppen	  Ask	  
ansvaret	  for	  alle	  krigerne,	  herunder	  lejrplan,	  træning	  og	  opvisning.	  

Så	  er	  der	  frikingerne…	  De	  er	  styret	  af	  frikingesouscheferne,	  hvoraf	  der	  er	  to	  chefer	  i	  hvert	  sit	  ansvars-‐
område.	  F.eks.	  har	  Baren	  en	  selvstændig	  souschef	  som	  ordner	  indkøb	  og	  økonomi	  samt	  konceptudvikling.	  
Derudover	  er	  der	  brand/sikkerhed,	  mad	  og	  indkøb,	  morgenmaden,	  billetsalget,	  buebanen,	  rengøring	  og	  IT.	  	  

For	  at	  de	  mange	  opgaver	  på	  træffet	  bliver	  overskuelige,	  og	  mængden	  af	  arbejde	  ligeligt	  fordelt,	  har	  de	  
forskellige	  arbejdsområder	  en	  eller	  to	  områdeansvarlige.	  Disse	  sørger	  for	  at	  der	  er	  overblik	  over	  vagterne,	  
at	  de	  frivillige	  er	  orienteret	  om	  opgavens	  indhold,	  og	  at	  opgaverne	  udføres.	  

De	  områdeansvarlige	  rapporterer	  til	  træflederen	  og	  deltager	  i	  en	  række	  indledende	  møder	  i	  planlægnings-‐
fasen.	  De	  områdeansvarlige	  aflønnes	  med	  ”mødepenge”	  for	  de	  obligatoriske	  møder	  4	  gange	  årligt.	  

Hvordan	  bliver	  jeg	  friking?	  
Du	  sender	  en	  mail	  til	  frikingechef@gmail.com,	  med	  en	  liste	  over	  dage	  du	  ønsker	  at	  deltage/bo	  i	  lejren.	  Vi	  
skal	  desuden	  kende	  din	  størrelse,	  om	  du	  er	  vegetar,	  og	  om	  der	  er	  særlige	  spidskompetencer/spids-‐
inkompetencer	  vi	  skal	  være	  orienteret	  om.	  Er	  du	  en	  erfaren	  bueskytte,	  notorisk	  A-‐menneske	  eller	  taler	  
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flyende	  russisk	  kan	  det	  være	  nyttigt	  at	  vide,	  ligesom	  en	  voldsom	  nøddeallergi	  eller	  søvnapnø	  kan	  være	  
vigtige	  oplysninger.	  	  

Vi	  har	  et	  spørgeskema	  som	  er	  meget	  detaljeret	  og	  når	  det	  er	  udfyldt,	  burde	  alle	  disse	  spørgsmål	  være	  
besvaret.	  

Alle	  mellem	  16	  og	  80	  kan	  være	  friking	  -‐	  der	  er	  opgaver	  til	  enhver	  alder	  og	  evner.	  Dog	  er	  unge	  under	  18	  ikke	  
tilladt	  i	  baren	  og	  børn	  skal	  være	  ”selvkørende”.	  Frikingelivet	  ER	  fysisk	  krævende,	  men	  ikke	  værre	  end	  at	  
man	  nok	  skal	  overleve.	  

Man	  kan	  godt	  ”	  nøjes”	  med	  at	  være	  med	  i	  weekenden,	  men	  vi	  fortrækker	  at	  man	  som	  minimum	  er	  med	  fra	  
torsdag	  i	  træfugen.	  På	  den	  måde	  kan	  man	  nå	  at	  lære	  folk	  at	  kende	  og	  ikke	  mindst	  blive	  ordentligt	  
introduceret	  til	  opgaverne.	  

Det	  vi	  forventer	  af	  dig:	  
Vagter:	  	  

En	  arbejdsdag	  på	  træffet	  er	  8	  timer	  -‐	  men	  ikke	  nødvendigvis	  8	  timer	  i	  streg!	  Mange	  vagter	  -‐	  især	  i	  week-‐
enden	  –	  kræver,	  at	  man	  er	  opmærksom	  og	  ”på”,	  andre	  opgaver	  kan	  godt	  udføres,	  selvom	  man	  er	  lidt	  brugt	  
og	  knap	  så	  snakkesalig….	  

Hver	  vagt	  er	  på	  max.	  fire	  timer	  (steder	  med	  faste	  placeringer),	  og	  nogle	  vagter	  er	  såkaldt	  rådighedstid.	  Dvs	  
du	  er	  som	  en	  læge	  ”on	  call”,	  så	  hold	  dig	  i	  lejren	  og	  vær	  til	  rådighed,	  men	  det	  er	  helt	  ok	  at	  sidde	  og	  nusse	  
med	  noget,	  dase	  i	  skyggen	  eller	  hænge	  over	  en	  kop	  kaffe.	  	  Hvis	  alle	  vagter	  er	  booket	  op,	  og	  du	  stadig	  ikke	  
har	  brugt	  dine	  timer,	  skriver	  du	  dig	  på	  i	  ”rådighedstimefeltet”.	  

Nogle	  opgaver	  kræver	  meget	  kontakt	  med	  publikum,	  andre	  ingen.	  Som	  frivillig	  er	  det	  vigtigt	  at	  kende	  sig	  
selv,	  så	  man	  ikke	  påtager	  sig	  opgaver,	  der	  virker	  uoverskuelige.	  Vi	  anbefaler	  derfor	  at	  man	  så	  vidt	  muligt	  
forsøger	  at	  sprede	  sin	  arbejdsindsats	  på	  flere	  områder.	  Dels	  kan	  det	  være	  rart	  at	  hvile	  ørerne	  ved	  f.eks.	  at	  
samle	  skrald	  eller	  skifte	  toiletpapir	  efter	  at	  have	  talt	  med	  500	  mennesker	  i	  billetlugen.	  Dette	  har	  også	  den	  
fordel,	  at	  man	  lærer	  de	  andres	  opgaver	  at	  kende,	  så	  man	  kan	  træde	  til.	  

Typisk	  arbejde	  på	  træffet:	  

• Bygge	  og	  anlæg:	  herunder	  opsætning	  af	  telte,	  entréporte	  og	  barmateriel	  	  
• Indkøb:	  tur	  til	  brugsen	  eller	  byggemarked	  
• Morgenmadsboden:	  sørge	  for	  at	  der	  er	  styr	  på	  at	  kaffemaskinen	  kører,	  og	  vikingerne	  får	  deres	  

rundstykker	  
• Madlavning	  og	  oprydning	  derefter:	  sørge	  for	  vi	  kan	  få	  noget	  at	  spise,	  og	  at	  de	  som	  har	  stået	  og	  gjort	  

klar,	  ikke	  er	  de	  samme	  som	  hænger	  på	  opvasken.	  
• Barvagter:	  udskiftning	  af	  fustager,	  optælling	  og	  fremskafning	  af	  nye	  kopper,	  krus	  etc.	  
• Buebanen:	  hjælpe	  til,	  så	  turisterne	  ikke	  skyder	  hinanden..	  
• Billetsalget:	  tage	  imod	  gæster	  (deres	  penge	  især)	  og	  svare	  på	  1000	  spørgsmål	  om	  vikingetræffet	  
• ”gule	  veste”:	  sikkerhed	  under	  kamp	  /	  ryttershow	  /	  hjælpe	  tilskuerne	  med	  ikke	  at	  komme	  til	  skade.	  
• Brandvagter:	  fra	  20	  til	  07:	  sørge	  for	  at	  vikingerne	  ikke	  brænder	  hele	  skoven	  ned	  



• P-‐hjælp:	  her	  hjælper	  vi	  gæsterne	  på	  plads,	  giver	  et	  program,	  sørger	  for	  deres	  road	  rage	  ikke	  kammer	  
over	  

• Toiletvagter:	  er	  der	  papir,	  sæbe	  og	  orden	  på	  toiletterne?	  Meget	  vigtigt	  for	  alle!	  
• Affald:	  tomme	  krus,	  pap	  og	  papir	  er	  IKKE	  vikingetid,	  det	  skal	  væk	  
• Runner:	  hjælper	  kollegaer	  med	  at	  få	  frokostpause,	  komme	  på	  tønden,	  ryge-‐break.	  Runneren	  træder	  ind	  

når	  en	  kollega	  på	  en	  fast	  plads	  har	  brug	  for	  at	  hente	  vand,	  toiletbesøg	  eller	  på	  anden	  måde	  afløsning	  

	  

Fordeling	  af	  vagter	  

Sådan	  melder	  du	  dig	  på	  en	  vagt:	  til	  hjælp	  ved	  optagning	  og	  nedtagning	  i	  uge	  29	  og	  31	  før	  og	  efter	  træffet	  
melder	  man	  sig	  til,	  allerede	  når	  man	  melder	  sig	  som	  friking-‐	  resten	  af	  vagterne	  fordeles	  efterhånden	  som	  vi	  
har	  overblik	  over	  det	  fulde	  antal	  frikinger	  og	  vagter.	  

I	  selve	  ugen	  bliver	  alle	  vagter	  slået	  op	  fra	  dag	  til	  dag	  på	  tavlen	  i	  køkkenet-‐	  weekendens	  vagter	  fordeles	  
fredag.	  Så	  hold	  dig	  orienteret	  hver	  aften.	  

Tilmelding	  til	  en	  vagt	  er	  bindende.	  Bliver	  du	  forhindret	  skal	  det	  meldes	  til	  den	  områdeansvarlige	  så	  hurtigt	  
som	  muligt.	  

På	  træffet	  er	  du	  museets	  repræsentant.	  Derfor	  er	  man	  ædru	  og	  veloplagt	  på	  sine	  vagter	  og	  en	  god	  
kammerat.	  Hjælpsomhed	  og	  imødekommenhed	  bliver	  belønnet	  af	  glade	  vikinger	  og	  gæster.	  Træflederen	  og	  
de	  områdeansvarlige	  er	  til	  for	  dig,	  så	  i	  tilfælde	  af	  ballade	  og	  trælse	  typer,	  skal	  du	  ikke	  tøve	  med	  at	  tage	  fat	  i	  
dem.	  

Mad	  og	  drikke:	  Vi	  er	  nok	  dem	  som	  spiser	  bedst	  på	  træffet,	  og	  alle	  måltider	  er	  en	  del	  af	  dit	  privilegie	  som	  
frivillig.	  Der	  er	  fri	  æblebrus	  og	  et	  øl-‐kort	  om	  dagen.	  

Fest	  og	  ballade:	  Har	  man	  fri	  for	  vagt,	  har	  man	  fri.	  	  Vi	  prioriteter	  højt,	  at	  aftensmaden	  er	  et	  roligt	  øjeblik,	  og	  
der	  skal	  også	  være	  plads	  til	  en	  øl	  og	  en	  svingom.	  Som	  Friking	  har	  man	  ved	  magisk	  vis	  ikke	  tømmermænd,	  så	  
hvis	  du	  vågner	  i	  et	  fremmed	  telt	  og	  må	  gå	  the	  walk	  of	  shame	  hjem	  til	  lejren,	  har	  man	  stadig	  sin	  vagt	  -‐	  ellers	  
skal	  andre	  jo	  tage	  den	  for	  dig…	  	  

Dig	  selv	  og	  de	  andre	  vikinger:	  VIGTIGT!	  
Vi	  bor	  mange	  mennesker	  tæt	  sammen	  i	  træfugen.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt,	  at	  der	  er	  en	  god	  stemning	  og	  rene	  
linjer.	  I	  frikingelejren	  bestræber	  vi	  os	  på,	  at	  alle	  evt.	  konflikter	  og	  problemer	  tages	  i	  opløbet.	  Lad	  være	  med	  
at	  gå	  og	  skumle,	  men	  tag	  det	  op	  med	  din	  områdeansvarlige	  og	  træflederen	  med	  det	  samme.	  Pas	  dine	  
vagter,	  sørg	  for	  at	  få	  nok	  at	  spise	  og	  drikke,	  og	  sov	  hvis	  du	  kan.	  

Enhver	  konflikt	  med	  vikingerne	  går	  gennem	  træflederen!	  Krigere,	  ryttere	  og	  handlende	  håndterer	  normalt	  
konflikter	  internt,	  men	  går	  disse	  ind	  over	  gruppeskel,	  overtager	  træflederen.	  Det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  
for	  frikinger.	  Der	  er	  en	  meget	  intens	  stemning	  under	  træffet,	  og	  der	  skal	  ikke	  meget	  til,	  før	  det	  hele	  løber	  
løbsk.	  DERFOR	  -‐	  oplever	  du	  problematisk	  adfærd	  med	  nogle	  af	  vikingerne,	  er	  det	  først	  og	  fremmest	  



træflederen,	  du	  skal	  henvende	  dig	  til.	  At	  forsøge	  at	  løse	  problemerne	  på	  egen	  hånd,	  kan	  i	  mange	  tilfælde	  
gøre	  ondt	  værre.	  

	  

Hvordan	  forløber	  en	  træfuge?	  
Vikingetræffet	  består	  af	  fire	  faser:	  opstilling,	  vikingelejr,	  publikumslejr	  og	  nedtagning.	  Hver	  fase	  har	  sine	  
egne	  opgaver	  og	  rutiner.	  

Opstilling:	  I	  uge	  29,	  ugen	  før	  træffet.	  

	  Museet	  har	  i	  ugen	  inden	  træffet	  sat	  krotelt,	  madtelt,	  hegn,	  toiletter	  og	  affaldscontainere	  på	  plads.	  I	  
weekenden	  inden	  træfpladsen	  åbner	  mandag	  morgen	  kl	  8:00,	  flytter	  en	  gruppe	  af	  museets	  folk	  og	  
repræsentanter	  for	  ryttere	  og	  krigere	  ned	  på	  træfmarken	  for	  at	  gennemgå	  lejrplanen.	  De	  frivillige	  som	  
deltager	  i	  opstilling	  er	  med	  i	  denne	  uge	  og	  overnatter	  sammen	  med	  vikingerne	  på	  pladsen	  søndag	  til	  
mandag.	  Søndag	  er	  tit	  en	  rigtig	  hyggedag	  med	  mulighed	  for	  at	  glæde	  sig	  til	  ugen.	  I	  opstillingen	  er	  det	  især	  
opbygningen	  af	  vores	  egen	  lejr	  det	  gælder,	  så	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  få	  indflydelse	  på	  design	  og	  udtryk.	  

Hverdagen	  på	  træffet	  

Hver	  morgen	  samles	  vi	  til	  morgenmøde	  kl	  9:00.	  Her	  orienterer	  træflederen	  og	  de	  områdeansvarlige.	  

Hver	  aften	  efter	  aftensmad	  er	  der	  møde,	  hvor	  dagens	  hændelser	  kan	  drøftes.	  Har	  du	  noget	  som	  skal	  tages	  
op,	  henvender	  du	  dig	  til	  træflederen	  i	  løbet	  af	  dagen.	  

Spisetider	  og	  mad	  
Der	  er	  morgenmad,	  frokost	  og	  aftensmand	  hver	  dag.	  Morgenmaden	  er	  mellem	  8-‐10,	  frokost	  fra	  12-‐13	  og	  
aftensmad	  satser	  vi	  på	  at	  have	  ved	  18:30	  tiden.	  Har	  man	  nattevagt	  -‐	  eller	  andet	  som	  forhindrer	  en	  i	  at	  være	  
med	  til	  måltiderne	  -‐	  skal	  man	  naturligvis	  ikke	  sulte.	  Vi	  har	  et	  særligt	  køleskab	  til	  frivillige	  hvor	  man	  
naturligvis	  kan	  snuppe	  sig	  noget.	  

I	  tilfælde	  af	  møgvejr	  spiser	  vi	  i	  kroen,	  hvilket	  betyder	  at	  den	  officielt	  er	  lukket	  mellem	  18:30	  og	  20,	  så	  vi	  har	  
lidt	  fred	  til	  at	  tygge	  af	  munden.	  Ellers	  samles	  vi	  omkring	  vores	  fælles	  bålsted.	  

Vikingelejeren/træfugen	  

I	  selve	  træfugen	  rykker	  der	  mandag	  morgen	  en	  masse	  vikinger	  ind.	  Vores	  opgaver	  er	  følgende:	  

• At	  tage	  godt	  imod	  vikingerne	  og	  få	  dem	  guidet	  på	  plads	  –	  og	  især	  få	  dem	  til	  at	  fjerne	  deres	  biler	  
igen	  fra	  træfpladsen	  

• Vi	  åbner	  morgenmadssalget	  for	  vikingerne	  tirsdag	  morgen.	  Morgenmadsboden	  involverer	  
afhentning	  af	  morgenbrød,	  opstilling,	  salg	  og	  oprydning.	  Boden	  holder	  åben	  fra	  kl.	  7:30	  -‐10:30	  

• Tirsdag	  afholdes	  brand-‐	  og	  sikkerhedskursus	  for	  Frikinger	  og	  vikinger	  
• Baren	  åbner	  mandag	  aften	  og	  har	  herefter	  officielle	  åbningstider	  fra	  kl.	  20	  -‐02	  
• Vi	  laver	  morgenmad,	  frokost	  og	  aftensmad	  til	  os	  selv	  –	  og	  rydder	  op	  



• Der	  vil	  være	  daglige	  indkøbsture	  til	  byen	  efter	  varer	  
• Brandvagter:	  Vikingerne	  deler	  brandvagterne	  mellem	  sig,	  undtagen	  mandag	  og	  i	  weekenden,	  hvor	  

vi	  tager	  os	  af	  det.	  Brandvagter	  er	  to	  timer	  ad	  gangen,	  starter	  kl.	  20	  og	  slutter	  kl.	  8	  -‐	  fra	  kl.	  6	  runderer	  
Træflederen	  

• Rengøring	  af	  toiletter	  	  
• Torsdag	  er	  ”ladies	  night”	  –	  en	  temahyggefest	  for	  alle	  -‐	  	  og	  der	  forsøger	  vi	  at	  give	  så	  mange	  som	  

muligt	  fri,	  så	  kun	  de	  som	  brænder	  for	  at	  være	  i	  bar,	  er	  i	  bar	  (Barpersonale	  kan	  kun	  være	  mænd	  
(M/K)	  i	  bar	  overkrop	  denne	  aften),	  så	  det	  er	  helt	  legitimt	  at	  slå	  håret	  ud.	  Fredags	  morgenmadssalg	  
foregår	  i	  stilhed,	  og	  alle	  samler	  kræfter	  til	  det	  store	  slag	  

• Fredag	  er	  der	  generalprøve	  på	  sikkerhed	  og	  show	  –	  der	  skal	  vi	  være	  til	  stede	  

Weekenden	  
Her	  går	  det	  løs	  for	  alvor.	  Ud	  over	  kampe,	  ryttershows	  og	  andet	  programlagt	  underholdning,	  kommer	  der	  
mange	  tusind	  gæster	  som	  skal	  have	  en	  god	  oplevelse.	  

Pladsen	  åbner	  officielt	  kl.	  10:00	  for	  gæster,	  og	  inden	  da	  skal	  alt	  være	  på	  plads.	  	  

Morgenmaden	  er	  derfor	  fra	  kl.	  7-‐9:00.	  

Kl.	  9:00	  mødes	  alle	  frivillige	  til	  fælles	  orienteringsmøde	  i	  kroen.	  

Vores	  opgaver	  er:	  

• Entre/billetsalg:	  vi	  åbner	  kl.	  10:00,	  så	  vi	  skal	  være	  klar	  kl.	  9:30.	  Ud	  over	  at	  tage	  imod	  penge	  og	  give	  
armbånd	  på,	  skal	  man	  være	  forberedt	  på	  at	  svare	  på	  mange	  spørgsmål,	  især	  omkring	  hvor	  og	  
hvornår	  kampe/ryttershow	  er.	  Folk	  er	  generelt	  meget	  nysgerrige	  og	  flinke,	  så	  det	  er	  et	  godt	  sted	  at	  
få	  en	  god	  snak	  

• Buebanen:	  her	  er	  der	  altid	  travlt,	  det	  er	  nok	  en	  af	  vores	  mest	  populære	  aktiviteter	  
• Bar(erne)	  fra	  kl.	  11	  er	  der	  tryk	  på,	  og	  det	  bliver	  der	  ved	  at	  være	  helt	  til	  kl,	  18	  
• Toiletter:	  skal	  tjekkes	  for	  papir	  og	  lignende	  hver	  time	  (tager	  max.	  10	  min,	  men	  er	  vigtigt)	  
• Sikkerhed.	  under	  rytter-‐	  og	  kampshow	  skal	  vi	  sørge	  for,	  at	  gæsterne	  overholder	  sikkerhedszonen,	  at	  

vikinger	  og	  heste	  kan	  komme	  igennem	  og	  at	  pressefolk	  er	  mandsopdækket	  –	  de	  har	  det	  med	  at	  
bringe	  sig	  selv	  i	  farlige	  situationer	  for	  at	  få	  de	  gode	  billeder.	  Det	  er	  også	  vigtigt	  at	  sameritterne	  kan	  
komme	  til.	  Vi	  afholder	  generalprøve	  på	  rutinerne	  fredag	  eftermiddag.	  

• Mad:	  uden	  vand	  og	  drikke,	  duer	  helten	  ikke.	  Madholdene	  har	  en	  vigtig	  opgave	  i	  weekenden,	  og	  det	  
er	  vigtigt	  at	  man	  husker	  sin	  pause.	  Vi	  sender	  folk	  rundt	  med	  vand,	  kaffe	  og	  afløsere	  til	  tissepauser	  
og	  spisning	  

• Brandvagter	  

Søndag	  aften	  er	  alle	  trætte,	  og	  ”sjatfesten”	  plejer	  at	  slå	  benene	  væk	  under	  os	  alle.	  	  



Mandag	  
Vikingerne	  har	  lov	  at	  tage	  telte	  ned	  og	  forlade	  pladsen	  allerede	  søndag	  kl.	  18,	  men	  mange	  venter	  til	  
mandag.	  Belært	  af	  erfaring	  holder	  museet	  hviledag	  mandag,	  så	  vi	  kan	  få	  sagt	  ordentligt	  tak	  og	  farvel	  til	  
vikingerne.	  Vi	  rydder	  lidt	  op,	  gør	  lidt	  rent,	  men	  ingen	  nedtagning.	  

Tirsdag	  	  (og	  onsdag	  og	  torsdag..)	  
Nedtagningsholdet	  går	  i	  gang.	  Friske	  og	  udhvilede	  begynder	  vi	  at	  pille	  telt	  ned.	  At	  være	  med	  på	  
nedtagningsholdet	  betyder,	  at	  man	  har	  færre	  vagter	  end	  andre	  i	  weekenden,	  så	  det	  er	  en	  tjans	  som	  er	  god	  
at	  melde	  sig	  til,	  hvis	  man	  ikke	  har	  været	  på	  træf	  før	  og	  gerne	  vil	  se	  shows	  og	  den	  slags.	  Nedtagning	  er	  ikke	  
vanskelig,	  men	  alle	  er	  gennemsmadrede	  på	  dette	  tidspunkt,	  så	  enhver	  hjælp	  er	  virkelig	  modtaget	  med	  
kyshånd.	  

Påklædning	  
Som	  Friking	  er	  garderoben	  valgfri,	  så	  du	  behøver	  hverken	  vikingetøj	  eller	  lignende.	  Du	  bliver	  udstyret	  med	  
vores	  Træf	  T-‐shirt,	  og	  den	  er	  ganske	  vigtig,	  idet	  det	  sætter	  gæsterne	  i	  stand	  til	  at	  genkende	  dig	  som	  
museets	  repræsentant.	  Når	  du	  er	  ”ude	  i	  felten”,	  tager	  du	  T-‐shirten	  på.	  Så	  ved	  gæster	  /	  vikinger	  /	  presse	  osv.	  
at	  du	  er	  en	  person,	  som	  de	  kan	  henvende	  sig	  til	  for	  at	  få	  hjælp.	  

Overnatning	  
Man	  kan	  sove	  på	  pladsen	  i	  frikingelejren,	  men	  vil	  man	  gerne	  have	  fred	  og	  ro,	  er	  det	  muligt	  både	  at	  
medbringe	  eget	  telt	  og	  sågar	  campingvogn	  og	  sove	  i	  den	  lille	  lejr	  i	  skoven.	  Endelig	  kan	  man	  -‐	  hvis	  man	  bor	  i	  
byen	  -‐	  sove	  hjemme	  -‐	  det	  kan	  være	  tiltrængt.	  

Vi	  sover	  tæt	  i	  teltene,	  så	  det	  gælder	  om	  ikke	  at	  være	  sart.	  

Det	  skal	  jeg	  have	  med	  /	  gode	  ting	  at	  huske:	  	  
Sovepose,	  liggeunderlag,	  hovedpude	  og	  ørepropper.	  Håndklæde,	  badetøj,	  gummistøvler,	  regntøj	  og	  
solcreme.	  En	  god	  ting	  at	  have	  med	  er	  en	  hat	  /	  kasket,	  for	  en	  uge	  med	  høj	  sol,	  kan	  godt	  være	  barsk	  for	  
hovedet.	  Et	  varmt	  tæppe/kappe	  til	  natten.	  Kniv!	  	  

Spisegrej	  som	  tallerkener,	  ske,	  kniv,	  gaffel	  og	  kop.	  Man	  kan	  vælge	  at	  have	  ting	  i	  træ	  og	  keramik	  eller	  være	  
moderne	  med	  spejderudstyr.	  Skriv	  gerne	  navn	  på	  eller	  rist	  din	  rune	  i.	  Man	  kan	  altid	  gøre	  en	  god	  handel	  på	  
træffet,	  så	  der	  er	  rig	  lejlighed	  til	  at	  få	  fedt	  udstyr	  hvis	  man	  vil.	  

	  

	  

	  

	  


