
 

 
FAQ for Heartworkers på 

Heartland 2022 
 

 

  



 
Kære kommende Heartworker <3   

  

Samlet her i dokumentet er der lidt ekstra information til dig, som gerne vil vide mere 
om, hvordan det er at være Heartworker på Heartland Festival. 

  

Ofte stillede spørgsmål:   

  

1. Hvor gammel skal jeg være for at være Heartworker?  

2. Jeg kan ikke logge ind på “Heartlandcrew.dk" – hvordan nulstiller jeg min 

adgangskode?  

3. Hvordan ser jeg mine vagter?   

4. Hvem er min Heartworker-koordinator?  

5. Jeg kan ikke tage den vagt, jeg har fået tildelt – hvordan bytter jeg?   

6. Jeg kan ikke være Heartworker alligevel – hvordan framelder jeg mig?  

7. Hvornår og hvordan får jeg min billet?  

8. Hvordan får jeg mit armbånd?   

9. Hvor og hvornår skal jeg møde på min vagt?  

10. Hvem skal jeg henvende mig til, på pladsen, når jeg skal møde på vagt?   

11. Får jeg forplejning som Heartworker?  

12. Hvilke fordele har jeg som Heartworker?   

13. Hvad gør jeg med overnatning, når jeg er Heartworker?  

14. Kan jeg parkere min bil/cykel ved pladsen?  

15. Er jeg dækket af en arbejdsskadeforsikring som Heartworker på Heartland?  

16. Hvad gør jeg, hvis jeg har mistet noget på Heartland?  

17. Hvad gør jeg, hvis jeg bliver forsinket til en vagt?  

18. Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?  

  

  

  

  



 
  

1. Hvor gammel skal jeg være for at være Heartworker?   

Du skal være fyldt 18 år for at være Heartworker på Heartland. Da flere af vores 
vagter ligger om aftenen, kan omfatte tunge løft eller udskænkning, er dette et krav 
for at være Heartworker på Heartland.   

  

2. Jeg kan ikke logge ind på “Heartlandcrew.dk” - hvordan nulstiller jeg 
min adgangskode?  

Gå til www.heartlandcrew.dk og tryk på knappen ”Glemt dit kodeord?”. Så kan du 
indtaste din mailadresse og nulstille din adgangskode.   

  

3. Hvordan ser jeg min(e) vagt(er)?   

Når du har fået tildelt en vagt, kan du logge på www.heartlandcrew.dk og se din(e) 
vagt(er). Klik på Portalen i menuen til venstre - klik efterfølgende på Mine Vagter og 
her vil du kunne se din(e) vagt(er). Der vil blive sendt info ud, når alle vagtplaner er 
færdige. Disse forventes færdige inden d. 11. maj. Frivillige, som melder sig til efter, 
at vagtplanen er færdig, vil komme på ventelisten og løbende blive kontaktet, 
såfremt vi finder en vagt, der matcher den frivilliges ansøgning. 
   
 OBS! Du skal huske at tjekke din vagtplan på www.heartlandcrew.dk. Hvis du ikke 
kan se din vagt efter d. 11. maj - kontakt frivillig@heartlandfestival.dk.  
   

4. Hvem er min Heartworker-koordinator?   

I din holdbeskrivelse på www.heartlandcrew.dk kan du finde kontaktoplysninger på 
din Heartworker-koordinator. Din Heartworker-koordinator er ansvarlig for 
vagtplanlægningen. Såfremt du har spørgsmål omkring din vagt og mødetidspunkt 
skal du henvende dig på vedkommendes mail.  

Hvis du har spørgsmål, og endnu ikke har fået en heartworker-koordinator, bedes du 
henvende dig til frivillig@heartlandfestival.dk.   

Hvis du er frivillig gennem en forening, skal alle spørgsmål vedr. din vagt rettes mod 
foreningens kontaktperson (forenings-koordinatoren).  
   

5. Jeg kan ikke tage den vagt, jeg har fået tildelt - hvordan bytter jeg?   

Såfremt du ønsker at bytte din vagt, skal du kontakte din Heartworker-koordinator. 
Du finder vedkommendes mail på dit pågældende hold på www.heartlandcrew.dk.  



 
  

 

 

6. Jeg kan ikke være Heartworker alligevel - hvordan framelder jeg mig?   

Hvis du er forhindret i at være frivillig på Heartland, kan du indtil den 20. maj 2022 kl. 
12:00 afmelde dig på din profil på www.heartlandcrew.dk, og derefter skal du hurtigst 
muligt sende en mail til frivillig@heartlandfestival.dk. Såfremt du framelder dig efter 
d. 20. Maj klokken 12:00, vil det koste et gebyr på kr. 500, som dækker de ekstra 
omkostninger, der vil være i forbindelse med at finde ny bemanding.   
   

7. Hvornår og hvordan får jeg min billet?   

Du kan downloade din billet på www.heartlandcrew.dk. Den vil være tilgængelig fra 
d. 23. maj. Du indløser den ved at møde op ved Heartworker Check-in med din billet 
enten printet ud eller på smartphone. Du skal derudover fremvise gyldig 
billedlegitimation.   

  

8. Hvordan får jeg mit armbånd?  

Hvis du arbejder før Heartland vil du modtage dit Heartworker-armbånd samtidig 
med, at du tjekker ud af din sidste vagt.  
Hvis du arbejder under eller efter Heartland vil du modtage dit Heartworker-armbånd 
i Heartworker Check-in, som har følgende åbningstider:  
  
Onsdag d. 01. juni fra kl. 08:00 – 20:00   
Torsdag d. 02. juni fra kl. 07:00 – 04:30  
Fredag d. 03. juni fra kl. 07:00 - 02:00  
Lørdag d. 04. juni fra kl. 07:00 - 02:00  
   
 OBS! Sidste chance for at hente dit armbånd er lørdag d. 04. maj kl. 01.59.   
   

9. Hvor og hvornår skal jeg møde på min vagt?   

Som Heartworker på Heartland 2022, vil du modtage mere info fra din Heartworker-
koordinator om dette, når vi er tættere på festivalen. Forvent at disse informationer 
ligger klar i midten af maj. Du skal forvente, at du skal møde minimum 30 min før 
din vagt starter.  

 

10. Hvem skal jeg henvende mig til på pladsen, når jeg skal møde på vagt? 



 
Din Heartworker-koordinator vil optil festivalen informere dig om, hvor du skal møde 
op henne. De vil som udgangspunkt stå klar til at tage imod dig på din vagt, 
medmindre andet er aftalt.   

 

11. Får jeg forplejning som frivillig?   

Ja!nNår du er Heartworker, sørger vi for mad og drikke i løbet af din vagt. For 
Heartworkers, der arbejder før og efter Heartland, vil maden blive serveret i 
Mellowland i Heartworker Area. Hvis du arbejder under Heartland, vil du blive 
yderligere informeret om, hvordan du får et måltid af din Heartworker-koordinator.   

  
 OBS! Vi opfordrer dig til, uanset hvornår på dagen dine vagter ligger, at du spiser 
mad hjemmefra. Man ved aldrig, hvornår den første spisepause er lagt. Der vil 
selvfølgelig altid være gratis kaffe, vand og snacks i forbindelse med de vagter du 
har på Heartland.   

  

12. Hvilke fordele har jeg som frivillig?   

Billet til alle festivalsdage!  

Derudover vil du som Heartworker have adgang til det særlige område Heartworker 
Area, hvor du har mulighed for at spise, slappe af og møde andre Heartworkers. 
Derudover vil du få en Heartworker T-shirt og blive en del af et hjerteligt fællesskab. 
Efter festivalen vil du modtage en invitation til vores årlige Heartworker-arrangement. 

  

13. Hvad gør jeg med overnatning, når jeg er frivillig?   

Du er garanteret en plads på vores campingområde, når du er Heartworker på 
Heartland. Sammen med dit Heartworker-armbånd har du mulighed for at få 
udleveret et campingpas, der giver adgang til campingområdet.   
 Campingområdet er fælles for Heartworkers og almindelige gæster. Du skal selv 
medbringe telt eller tilkøbe dig anden overnatningsmulighed gennem Heartlands 
hjemmeside. Du skal være opmærksom på, at du skal have fjernet dit telt, når 
campingområdet lukker søndag d. 5. juni kl. 12:00. Såfremt du skal arbejde 
efter festivalen og gerne vil overnatte i telt er der mulighed for det. Henvend 
dig i Heartworker-office for mere information.    

 

OBS! Husk at tilvælge camping når du tilmelder dig på heartworkercrew.dk. 



 
Hvis du er frivillig gennem en forening, er vilkårene for campingpas anderledes. 
Kontakt din foreningskoordinator for yderligere oplysninger.   

 

14. Kan jeg parkere min bil/cykel ved pladsen?  

I opbyggelsesperioden til og med tirsdag d. 31. maj kan du parkere din bil gratis ved 
pladsen. Fra onsdag d. 01. juni til og med søndag d. 05. juni kan du parkere din bil 
gratis ved Kværndrup Station eller mod betaling tættere på pladsen på Heartlands 
betalingsparkering. Fra mandag d. 06. juni kan du igen parkere din bil gratis ved 
pladsen, såfremt du har en vagt. Din cykel kan du altid parkere gratis ved 
hovedindgangen til Heartland.  

  

15. Er jeg dækket af en arbejdsskadeforsikring som Heartworker på 
Heartland?  

Ja! Alle Heartworkers er forsikret via den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Denne 
dækker personskade – men ikke private genstande. Tager du for eksempel din 
computer med på Heartland, er det dit eget ansvar. Derudover er der en 
arrangøransvarsforsikring. Den dækker skade på 3. person forvoldt af medarbejder 
under udførelse af arbejde. Alle skader skal meddeles omgående til Heartworker-
kontoret.   
   

16. Hvad gør jeg, hvis jeg har mistet noget på Heartland?   

Alle glemte ting bliver indleveret som hittegods i garderoben. Før og efter Heartland 
kan hittegods indleveres på Heartworker Area. Alt uafhentet hittegods vil efter 
Heartland blive overdraget til Odense Politis hittegodskontor.   
   

17. Hvad gør jeg, hvis jeg bliver forsinket til en vagt?   

Hvis du bliver forsinket til en vagt, skal du hurtigst muligt ringe til din Heartworker-
koordinator. I tilfælde af, at du ikke får fat i din Heartworker-koordinator, skal du 
kontakte Heartworker-office i Heartworker Area. Møder du ikke op bliver 
efterfaktureret kr. 2535,- for billetten.  
   

18. Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?   

Ved tilfælde af sygdom skal du hurtigst muligt ringe til din Heartworker-koordinator. I 
tilfælde af, at du ikke får fat i din Heartworker-koordinator, skal du kontakte 
Heartworker-kontoret, så der kan gives besked til din Heartworker-koordinator. 
Herefter vil du blive tildelt en ny vagt en anden dag. I tilfælde af du allerede har 



 
benyttet din billet og ikke kan tage en anden vagt vil du blive efterfaktureret kr. 
2535,- såfremt du ikke kan fremvise en lægeerklæring eller har anden gyldig grund.    

OBS! Heartland betaler ikke for lægeerklæring.  

 

Vi glæder os til at se dig på Heartland Festival 
2022 <3 


