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ARRANGØRHÅNDBOG FOR STADEHOLDERE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Ungdommens Folkemøde på Hjul er otte pop-up festivaler, der bindes sammen og skaber en sym-
biose mellem det lokale- og nationale engagement. Festivalens ambition er at medvirke til mere 
ungdomsmagt og demokratisk selvtillid blandt unge. UFM på Hjul vil skabe en større berørings-
flade med hele den danske ungdom og samle viden om vores ungdom.  
 
Ungdommens Folkemøde på Hjul (UFM på Hjul’20) arrangeres af Ungdomsbureauet. 
 
Ungdomsbureauet ønsker, i tæt samarbejde og kontinuerlig dialog med stadeholderne, at skabe 
et sprudlende Ungdommens Folkemøde. Retningslinjerne beskrevet i denne arrangørhåndbog 
gælder som udgangspunkt for alle stadeholdere. I visse tilfælde kan der gives dispensation. 
Dispensationsforespørgsler vurderes i lyset af sikkerhedshensyn og hensyn til andre stadeholdere.  
 
Arrangørhåndbogen opdateres løbende, find seneste udgave og al relevant information på UFM’s 
STADEHOLDERPLATFORM: http://www.ungdommensfolkemoede.dk/stadeholderplatform 
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TIDSPLAN 
I forbindelse med at være stadeholder på Ungdommens Folkemøde på Hjul er følgende datoer vig-
tige at have øje for,  
 
 
 

12. JUNI  Endeligt svar på stadeholder ansøgning  
 
 

24. JUNI  Indsendelse af inspirationsark til inspirationsworkshoppen  
 
 

13. AUGUST  Workshop om den gode workshop samt stadeplads  
 
 

31. AUGUST  Frist for tilbagemelding af feedback  
 
 

7. SEPTEMBER  Deadline for indsendelse af 
 

- Workshopudfordringer, herunder undervisningsmateriale  
- Eventbeskrivelser 
- Stadepladsbeskrivelser  

 
 

15. SEPTEMBER  Workshoptilmelding åbner for deltagere  
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STADEHOLDERE  
 
Hvem kan være stadeholder? 
Alle organisationer, foreninger, virksomheder, samt partier, uddannelsesinstitutioner eller lignende 
kan ansøge om at blive stadeholder til UFM på Hjul, såfremt de er lovlige og ikke er i strid med de-
mokratiske principper. Det er en forudsætning, at indholdet på stadepladsen tager udgangspunkt i 
noget samfundsrelevant, og ikke tjener et direkte markedsføringsformål. Endelig er det en forudsæt-
ning at aktiviteter og indhold i stadepladsen ikke virker anstødelige, hadefulde eller er i strid med 
dansk lovgivning.  
 
Vores målsætning er at UFM på Hjul skal være hele ungdommens folkemøder, og det er derfor ikke 
tilladt at diskriminere, forhåne eller på anden måde nedværdige personer på baggrund af etnisk op-
rindelse, religion, hudfarve, køn, seksuel orientering eller lignende. 
 
Som stadeholder har man mulighed for, og pligt til, at afholde én workshop. Endvidere forpligtes 
der på, at man som stadeholder deltager ugen ud – medmindre andet er aftalt.   
 
Co-stadeholdere 
Flere organisationer kan vælge at gå sammen om at købe en stadeplads. I så fald skal der blot være 
én kontaktperson eller torveholder-organisation, som kommunikerer med Ungdomsbureauet. 
Denne løsning inkluderer ligeledes afholdelse af workshops. Hvordan I fordeler opgaverne indbyr-
des, er op til jer. 
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STADEPLADSER 
Arealplads og priser 
Prisen for en stadeplads varierer fra 15.000 kr. til 20.000 kr. afhængig af, hvorvidt man deltager i én 
eller to uger.  
Endvidere er der mulighed for, at Ungdomsorganisationer, der primært er drevet af frivillige, betaler 
10.000 kr. ex. moms. I denne løsning laves der individuelle aftaler omkring, hvor mange ture man 
deltager på.  
 
Prisen inkluderer: 

• Arealleje 
• Basis strøm  
• To billetter til UFM på Hjul workshop  

 
Arealpladsen udgøres som udgangspunkt af et område på 6x6 meter.  
 
Inventar og udsmykning af areal  
Ved køb af stadeplads til UFM på Hjul, medbringer stadeholdere selv inventar. I den forbindelse er 
det stadeholders ansvar, at dette er lovligt og godkendt (hvis dette er påkrævet).  
 
Da der kun er to timer planlagt til op- og nedpakning anbefales det, at inventaret der medbringes, 
har en vis størrelse, der giver mulighed for at fylde arealet effektivt ud. Dertil at det medbragte in-
ventar er nemt og hurtigt at sætte op.  
 
Når en stadeholder lejer et areal, er det stadeholderens ansvar at eventuelle installationer og/eller 
telte er lovlige, og at der er indhentet byggetilladelse til midlertidige konstruktioner. Det er ikke alle 
konstruktioner eller installationer, der kræver byggetilladelse – for eksempel hvis konstruktionen er 
certificeret. Læs mere om reglerne for midlertidige konstruktioner her. 
 
Åbningstid  
Stadepladserne skal være åbne i følgende tidsrum: 09:00-15:00.  
 
Stadepladserne skal således lukke kl. 15:00, og det er ikke tilladt at have åbent efter dette tidspunkt. 
Derudover må events i stadepladserne starte fra kl. 09:30. Dette er af hensyn til den samlede åbning 
af Ungdommens Folkemøde, som forløber fra 09:00-09:30 på Hovedscenen. Vi gør opmærksom på, 
at det ikke er tilladt at lukke stadeplads før 15.00.  
 
Opsætning og nedpakning  
Den indendørs festivalplads har åbent fra 9-15. Efter lukningen af pladsen har hver stadeholder 2 
timer til nedpakning, hvorefter der køres til den næste by. Tilsvarende vil hver stadeholder her have 
2 timer til opsætning. Vi gør opmærksom på at stadeholdere selv skal påtænke sig transport og kør-
sel.  
Hvis i har spørgsmål vedr. kørsel, opsætning og nedpakning kan I henvende jer til: logistik@ung-
domsbureauet.dk.  
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Tildeling af stadeplads 
Stadepladser fordeles af Ungdomsbureauet med henblik på at skabe en levende pop-up festival-
plads og et sammenhængende program og pladsdesign. Vi stræber efter, at hele festivalpladsen 
skal være stemningsfuld, og vi forsøger derfor, så vidt muligt, at tildele alle organisationer en “god” 
plads.  
 
Da hvert venue er forskellig, vil stadepladsernes placering kunne ændre sig fra sted til sted. Vi be-
stræber os på at skabe mest mulig ensartethed, men det må forventes, at stadepladserne kan variere 
fra sted til sted.  
 
Ungdomsbureauet forpligter sig i denne henseende på at orientere hver stadeholder, hvis deres sta-
depladsplacering ændre sig væsentlig fra sted til sted.  
 
Ansvar og binding 
Vi er i gang med at undersøge betalingsvilkår, der sikrer bedst mulige vilkår for jer og os. Vi vender 
tilbage med svar. 
 
Stadepladsen skal afleveres opryddet. Det er derfor ikke tilladt at efterlade materialer eller andet in-
ventar. Hvis det alligevel forekommer, vil der blive sendt en efterregning for oprydningen.  
Stadeholder bærer det fulde ansvar for alle aspekter af egne aktiviteter. Herunder at sikre sig at akti-
viteterne er i overensstemmelse med gældende lovgivning, copyrightregler samt at brandsikkerhed 
og almindelig sikkerhed er i orden.  
 
 

  



UNGDOMSBUREAUET   Side 9 af 14 

REGLER & RETNINGSLINJER 
Kommercielle aktiviteter, konkurrencer og indsamlinger 

- Det er ikke tilladt at reklamere for, eller på anden måde promovere, kommercielle produkter, 
uddannelser og andre services. 

- Det er ikke tilladt at sælge nogen former for produkter eller ydelser i stadepladserne. Kontin-
genter til foreninger/organisationer opfattes her ikke som ydelser.  

- Der må ikke afholdes indsamlinger fra staderne.  
Hvis et event indeholder en konkurrence, er det tilladt at udlodde præmier i mindre omfang 
og af substantiel karakter – dette må dog ikke nævnes i programmet. Der må således ikke ud-
deles præmier til alle deltagere i en konkurrence. Hvis I er i tvivl, er I velkomne til at sende en 
mail til stadeholder@ungdomsbureauet.dk.    

 
Uddelinger 

- Det er ikke tilladt at uddele merchandise, flyers eller andet papirmateriale. Læs eventuelt 
mere om dispensationsansøgninger på side 13. 

- Det er ikke tilladt at sælge eller uddele mad og drikkevarer. Der kan undtagelsesvis indhen-
tes tilladelse til at uddele mad og drikkevarer, hvis det er væsentligt for det indholdsmæssige 
i en aktivitet eller workshop.  

 
Sikkerhed og lovlighed 

- Alle aktiviteter skal være inden for lovens rammer.    
- Plakater, skilte, bannere og lignende skal holdes på og umiddelbart omkring egen stade-

plads og må ikke udgøre en brandrisiko eller være til gene. 
- Ungdomsbureauet forbeholder sig retten til at foretage redaktionelle indgreb i - eller afvise - 

arrangementer, som vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko eller være i strid med lovgivnin-
gen. 

 
Alkohol 

- UFM er alkoholfrit, og der vil således ikke være salg af alkohol på pladsen. Det er ligeledes 
heller ikke tilladt at medbringe alkoholiske drikke på pladsen. 

 
Åbningstider og aktiviteter 

- Stadepladserne skal være bemandede fra 9.00 til 15.00.  
- Alle aktiviteter i stadepladserne, med undtagelse af workshoppen, skal være gratis og åbne 

for alle. 
- Aktiviteter skal have samfundsrelevans. 
- Events i stadepladserne må udelukkende placeres i tidsrummet 09:30-15:00. 
- Stadeholder har mulighed for at få eventbeskrivelser optaget i det officielle online festival-

program. Events opfattes her som arrangementer, der foregår i en tidsbegrænset periode, 
og således ikke er en fast aktivitet i stadepladsen. Fristen for bidrag hertil er d. 7. august.  

 
Musik og lydniveau 



UNGDOMSBUREAUET   Side 10 af 14 

- Stadeholdere er selv ansvarlig for at melde brug af musik (både livemusik, DJs og stemnings-
musik) til Koda. Information om priser og betaling kan findes her: https://kunde.koda.dk/pri-
ser-og-musikaftaler. Koncerter skal indberettes senest 10 dage efter afholdelse. 

- Lydniveauet i stadepladserne må ikke overstige 60 dB (svarende til almindelig samtale), og vi 
opfordrer til, at der vises hensyn til stadepladsnaboer. Organisationer, der ønsker at lave stø-
jende aktiviteter (fx spille høj musik, rappe eller lign.), kan anmode om tilladelse hertil. Øn-
sker I at lave støjende aktiviteter, så forhør jer endelig på stadeholder@ungdomsbu-
reauet.dk.  
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WORKSHOP 
 
Afholdelse af workshop 
Udover den generelle aktivitet i stadepladserne, forpligter Stadeholdere sig på at afholde én afluk-
ket workshop af en times varighed for en større gruppe unge, som undervisere kan tilmelde sig. 
  
Tidspunktet for afholdelsen af workshops fastsættes af Ungdommens Folkemøde. 
 
Workshops afholdes i egen stadeplads, og workshoppen skal kunne rumme 30 deltagere.  
 
 
Workshoppens indhold og feedbackproces 
Vi arbejder ud fra devisen; Nutidens udfordringer skal løses med fremtidens borgere. Workshoppen 
skal derfor tage udgangspunkt i en samfundsrelevant udfordring eller problemstilling som delta-
gerne skal forholde sig til.  
 
Workshoppen skal være inkluderende og have elementer af co-creation. Så vi opfordrer til at delta-
gerne inddrages så meget som muligt. 
 
Senest d. 7. september skal hver stadeholder udarbejdes en tekst, der beskriver jeres organisation 
og jeres workshop. Beskrivelse af organisationen skal fylde maks. 600 tegn og beskrivelse af work-
shopudfordring maks. 1.000 tegn. Det er på baggrund af disse beskrivelser, at deltagerne tilmelder 
sig jeres workshop.  
 
Her er det også muligt at angive, hvis jeres workshop henvender sig særligt til en bestemt mål-
gruppe, for eksempel unge på første år af deres ungdomsuddannelse.  
 
Beskrivelserne indsendes via UFM Stadeholderplatform: https://www.ungdommensfolkemo-
ede.dk/stadeholderplatform. Organisationsbeskrivelsen bliver desuden brugt i det online program.  
 
For nærmere information om Workshop, se Workshopguiden UFM’20 på stadeholderplatformen.  
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FESTIVALPLADSEN  
 
Festivalpladsens arkitektur og faciliteter 
Festivalpladsen er indendørs og består af Hovedscenen, Videoscenen samt Ølkassen. Herudover 
findes der aktivitetsområder som Borgmesterstolen samt stadepladser, og toiletter.  
 
Mad og drikke: Der vil være madtilbud tilstede på de forskellige venues, hvor det er muligt for sta-
deholdere at købe mad og drikke på lige fod med de øvrige festivaldeltagere.   
Endvidere vil det være muligt for stadeholdere at forudbestille mad og drikke. 
Mere information følger på UFM Stadeholderplatform; www.ungdommensfolkemøde.dk/stadehol-
derplatform. 
 
Toiletter: Der vil være adgang til toiletfaciliteter på pladsen på lige fod med de øvrige festivaldelta-
gere.  
 
Parkering: Parkering vil variere fra sted til sted, men Ungdomsbureauet forpligter sig på, at orientere 
hver enkel stadeholder herom.  
 
Tilgængelighed 
Vi har et særskilt fokus på at gøre hele festivalen tilgængelig for alle – også personer med kognitive, 
fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vi opfordrer stadeholdere til at tænke tilgængelighed ind 
i indretningen af deres stadeplads og workshop. Igennem de seneste års erfaringer har vi udviklet 
nogle gode råd, vi håber, I vil tage med i jeres planlægning.  
 

- Grundig oplysning: Det er meget vigtigt at du som stadeholder overvejer, om alle vil kunne 
deltage i jeres arrangementer. Er det f.eks. muligt for kørestolsbrugere at deltage i jeres 
events eller unge med kognitive udfordringer? Er der en tolk til stede og mulighed for at 
sidde ned? Uanset om det er tilfældet eller ej, er det en god ide at informerer herom i jeres 
eventbeskrivelser. Hvis der er særlige tiltag for unge med kognitive, fysiske eller psykiske ud-
fordringer, så sørg for at det fremgår tydeligt, så folk er opmærksomme på, at de kan benytte 
sig af dem.  
 

- Synlighed og sansning: Det er altid en god ide at sørge for, at jeres stadeplads er iøjnefal-
dende. Er skilte, plakater og lignende tydelige og læsbare? Pift også gerne jeres stadeplads 
op med brug af sanseaktiviteter, der ligeledes gør jeres stadeplads mere iøjnefaldende.  
 

- Indretningen af jeres stadeplads: Vi opfordrer alle stadeholdere til at tænke tilgængelighed 
ind i indretningen af jeres stadeplads og workshop. Er der f.eks. god plads til at bevæge sig i 
og omkring stadepladsen og se hvad der foregår på scenen - også i kørestol?  
 

- Spørgsmål om tilgængeligheden på UFM: I kan altid kontakte Emilie Torp Henriksen på 
emilie@ungdomsbureauet.dk eller tlf. 22 95 26 94 vedrørende spørgsmål om tilgængelig-
hed på pladsen, eller hvordan I tænker tilgængelighed ind i jeres aktiviteter. I kan også finde 
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yderligere information om tilgængelighed på https://www.ungdommensfolkemoede.dk/til-
gaengelighed. 
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KONTAKT  
Ungdommens Folkemøde (UFM) arrangeres af: 
 
UNGDOMSBUREAUET 
Slotsgade 2, 5th 
2200 København N 
Tlf.: 71 20 46 00 
 
Generelle henvendelser rettes til: emilie@ungdomsbureauet.dk  
Henvendelser om logistiske og praktiske anliggender rettes til logistik@ungdomsbureauet.dk 
Generelle henvendelser vedrørende workshops kan rettes til: workshop@ungdomsbureauet.dk 
 
Telefonliste under afviklingen af Ungdommens Folkemøde vil også være at finde i velkomstkuverten 
ved jeres ankomst til stadepladsen. Her vil bl.a. være en vagttelefon til: infotelt, sikkerhed, stadehol-
derservice og logistikkontoret. 
 
Ønsker du at kontakte specifikke personer på UFMs sekretariat kan dette gøres her. 
 
 
 
 


