
HOSPITALITY- RIDER 2022
Rotlaus reiser totalt med totalt 12 mann på veien. 

OVERNATTING 
Hytter eller hotell med henholdsvis 12 enkeltrom. I kontrakter der det står enkeltrom, skal det være enkeltrom med 
mindre annet er avtalt. Dette gjeld selvsagt enten det er hytte eller annen overnatting. Rom og overnatting skal være av 
god standard og være en plass en får slappe av i forkant og etter spilling. Vi er på veien hver helg, hele aret. 
Dersom bandet har lang reisevei (over 10 timer) vil band/crew etterspør ekstra overnatting dagen før konsert.

Navneliste for overnatting 
Bjørn Marius Øyehaug 
Simen Rebbestad 
Simen Bjørdal 
Vegard Hansen 
Anders Maristuen 
Kenneth Bjørdal 

Marius Kroken (Turnélder – Sjåfør semitrailer) 
Knut Are Sundgot (Sjåfør turnébuss) 
Viktor Lyster (Lystekniker) 
Andreas L. Grov (Lystekniker) 
Sverre Walderhaug (Lydtekniker) 
Andreas Halle (Lydtekniker) 

BESPISNING 
Et måltid på spilleplass eller en restaurant i nærheten av overnattings-lokasjon. Dette inkluderer også 2 enheter drikke 
pr. Mann. Tradisjonsmat/ husmannskost er alltid en vinner. Burger og pizza er ikke a foretrekke. Rolige omgivelser og 
sitteplasser for 12 mann ved et skikkelig bord. Gjerne skjermet. 

TRAILER OG BUSS OPPERERER UNDER NORMALE KJØRE/HVILETID BESTEMMELSER: 
Overnatting bør være i rimelig avstand til spilleplass og for a overholde k/h-tiderø Lokaltransport til og fra spilleplass ma 
være tilgjengelig ved behov. Dersom overnatting er langt unna, snakk med var turneleder og vi jobber frem en løsning. 

Turneleder tar kontakt i forveien for en god avvikling.
Du står også fritt til å kontakte Marius dersom det er noe du lurer på 
Marius Kroken
live@rotlaus.no 
984 17 099

KJØREPLAN 
Vi vil lage kjøreplan ekslusivt for hvert enkletstående arrangement. Denne får dere tilsendt i forkant av 
arrangementet. Kjøreplanen vil inneholde tidspunkt for ankomst, lydprøver, bespisning mm. 

Generelt - Ved ankomst/ under opprigg. 
Brødmat med sunt pålegg, skinke/ost eller lignende, 2 kanner kaffi og rikelig vann. Nok til alle mann. 

Generelt - Under konsert 
Oppholdsrom (backstage) tilrettelagt for avslapping i forkant av opptreden og ved endt opptreden. 
Oppholdsrommet er kun for bandet, crew og besetning. Rommet skal være sikkert for oppbevaring av 
personlige eiendeler som telefon, lommebok og øvrig. Dersom rommet ikke er lasbart, skal det være 
vakthold. Dette rommet skal ha sitteplasser for samtlige i crew og band. Backstage skal inneha varer nevnt 
spesifikt pa neste side. Fint om dette er pa plass ved ankomst. 

Andre band, artister har ikke tilgang og vi deler ikke backstage med andre artister pa konsertene. Det gjøres 
unntak, men dette skal være avklart med turneleder i god tid før konserten. 

Generelt - Etter konsert 
Brødmat eller lignende pa backstage etter endt opptreden/ nedrigg. 

MERCANDISE
Vi selger klesplagg på alle våre konserter. Om arrangør ser seg villig til a hjelpe oss med salget, setter vi 
enormt stor pris på dette. Dersom noen fra arrangør selger for oss, blir dette belønnet med 2 valgfrie skjorter 
eller honorert på annen mate. Enkel avvikling, kort og kontant, egen terminal. 



BACKSTAGE SKAL HA FØLGENDE 

Generelt: 
- Sitteplasser til 12 mann 
- Kaffikopper, 12 stykker 
- Glass for øvrig drikke, 12 stykker 
- Vinglass, 6 stykker 
- Vannkoker 

Drikkevarer Antall Type drikkevare,  utsalgssted 

Kaffi på kaffikanne 2 Mineralvann, dagligvareforretning

Flasketappet vann (Imsdal, Bonaqua, Olden, eller lignende)  uten kullsyre 30 Mineralvann, dagligvareforretning

Cola Zero (1,5 liter) 3 Mineralvann, dagligvareforretning

Red Bull (No sugar) 250ml 6 Mineralvann, dagligvareforretning

Munkholm alkoholfritt øl (Fruktig IPA) 3 Mineralvann, dagligvareforretning

Munkholm alkoholfritt øl (Fatøl eller orginal) 3 Mineralvann, dagligvareforretning

6-pakning Kronenbourg Blanc 1664 (Blå glassflaske, hvit topp, hvit etikett) 3 Alkoholholdig mineralvann, dagligvareforretning

6-pakning lokalt fatøl 1 Alkoholholdig mineralvann, dagligvareforretning

Jack Daniels, Tennessee whiskey 70cl 1 Alkoholholdig vare (whiskey) Vinmonopolet

Whiskey 70cl (etter arrangørens anbefaling) 1 Alkoholholdig vare (whiskey) Vinmonopolet

Flaske med velsmakende rødvin (etter arrangørens anbefaling) 2 Alkoholholdig vare (rødvin) Vinmonopolet

Flaske med Amarone della Valpolicella 2 Alkoholholdig vare (rødvin) Vinmonopolet

Matvarer Antall Type drikkevare,  utsalgssted 

Skyr luftig med bringebærsmak  6 Kjølevare, dagligvareforretning

YT proteinpudding 6 Kjølevare, dagligvareforretning

Stranda Fenalår (skivet - 200g) 3 Kjølevare, dagligvareforretning

Philadelphia kremost (OBS laktosefri) 1 Kjølevare, dagligvareforretning

Sætre eller Ritz salte kjeks til ost (pakke) 2 Tørrvare, dagligvareforretning

Bixit havrebar 3 Tørrvare, dagligvareforretning

Pose med Sørlandschips (salt) 2 Tørrvare, dagligvareforretning

Ass. Frukt (banan, pærer, eple) Frukt/grønt, dagligvareforretning

Rotlaus har rett på 10 gjestelisteplasser på konserten. 
I tillegg har management rett på 5 plasser og plateselskap 5 plasser 
Dere får navneliste god tid i forveien. 
Det er ytterst sjelden alle plasser blir benyttet. 
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