
Fadder 2018 
 
Oppsummering av logg:  
13.08.18 
Dawid ble klappet til av en gjest, med politi som vite. De tok saken videre, gjest ble sendt hjem.   
Skjenken var innom, bruker veldig mye tid på å observere innslipp. Bruker så en halvtime inne på området, 
intet å bemerke. Eneste kommentar var lite etterfyll av vannglass på vann stasjon. Politiet bruker også en del 
tid på området, men drar i 8-9 tiden.  
Ca 50 personer nektet adgang grunnet promille, ca 10 stk kastet ut 
 
14.08.18 
Generelt rolig på området. Utover dagen bruker vi en del ressurser på å bistå med søppeltømming.  
 
15.08.18 
En student tråkker over, blir tatt hånd om av medic, så kjørt hjem av edru fadder. Greit promillenivå. Politiet er 
innom området 2-3 ganger i løpet av kvelden. Ellers ingenting å bemerke.  
ca 20 personer nektet, 5 ut 
 
16.08.18 
Rolig dag med lite å bemerke, brukte deler av dagen igjen på søppel og flytting av bord fra teltene (burde blitt 
pakket på direkten ned på direkten)   
 
17.08.18 
Siste dag, folk er slitne å det merkes. Blir etterhvert bra med folk, men folk kommer senere enn forventet.  
To vektere blir plassert oppe på Hotell(?) vorset, noen som virker til å ha en dempende effekt i forhold til 
promille nivået, men er framdels høyt. Men lavere enn hva som blir beskrevet fra tidligere år. Politiet kommer 
også en del turer innom i løpet av kvelden. Ingen hendelser som vi kjenner til.  
ca 35 nektet, ca 10 ut.  
 
 
 

Innspill/ Forbedringer  
- Hjørnet over Redbull teltet er et lett sted å snike seg inn, eventuelt snike med seg medbrakt drikke. Mer lys i 
dette området vil gjøre dette mindre fristende, eller bare kjøre franske gjerder de siste meterene for å gjøre 
prosessen vankligere.  
-Telt ved inngang burde blitt snudd slik at det dekker vekteren som står i search for været.  
-Backstage inngang burde hatt et lite 3*3 telt i tilfelle regn, samme gjelder port inn på alkoholfritt område 
- Brannvakter til øl telt burde blitt bemannet opp av «frivillige»/ dugnadsfolk, ble nå løst av barvakter fra PSS på 
en litt kreativ måte.  
- Redbull burde også hatt en bedre måte å sikre teltet sitt når de selv ikke var der, 1-2 jekke stropper med en 
strips burde funke.  
- På nedre toalett området burde det vært en til lysmast slik at man ikke får et såpass mørkt område i hjørnet.  
 
 
Endringer fra PSS 
-Skulle gjerne hatt døgnkontinuerlig vakthold, i forhold til årets bestilling så innebærer ikke dette så mange 
flere timene. Fra Søndags kveld ut frem til lørdags morgne. På denne måten slipper man å justere i forhold til 
når andre parter ankommer området hver dag. Så er det alltid noen on site. På dagtid dekkes dette av VL.  
- Flere av vaktene kan komme senere enn det de var satt opp i år. Bedre å spare noen timer tidligere på dagen, 
å heller få på 2 ekstra vakter senere på kvelden.  ( Eksempel: Buss vakter kunne kommet 22:00 å gått til 01, får 
så at nattvakt da ankommer 01)  
-Få med HS med batteri...  
-Note to selv – vær obs på at overgangs vakter kan bli forsinket grunnet forsinkelser i show osv.  
-Ha 2 vakter som er satt opp 30 min (har mulighet til å gå lengre ) lengre Man – Ons – Fre, slik at man er klar for 
diverse uventede problemstillinger.  
  


