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Informationsmateriale

VORDINGBORG



Informationsmateriale – Fritidsmesen Vordingborg

Sted: 
VU Hallen, Chr. Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg

Dato: 
Lørdag, den 19. februar og søndag, den 20. februar 2022

Messetid: 
Begge dage er der åbent for publikum fra kl. 10.00 - 16.00

Generelt:
Udstilleren har ansvaret for at de regler, som er fastsat af Fritidsmessen og øvrige myndigheder, overholdes.
Udstilleren erklærer sig i øvrigt indforstået med at følge gældende regler for messen.

Størrelse på stand:
Du kan leje en stand i forskellige mål. Målene på standene fremgår af kontrakten, som du finder her.
Det er muligt at slå flere stande sammen til en større stand. Kontakt venligst Fritidsmessen hvis du vil vide mere om dine 
muligheder for at slå flere stande sammen.

Enkelte stande har specielle mål – se venligst planoversigten over udstillerområderne.

Bemærk venligst at der ikke må klippes, klistres, sættes nåle m.m. i væggene.

Hvis du ikke ønsker at benytte dig af de stande, som opsættes, er du velkommen til selv at medbringe andet. I dette 
tilfælde skal du give Fritidsmessen besked senest 14 dage før afvikling af messen.

Standene 1 – 35 vil primært blive brugt til udstillere med egen stand. Se planoversigt som du finder her.
Det er vigtigt, at der krydses korrekt af i kontrakten, således at ovennævnte kan tages med i opbygningen af messens 
indretning.

Fritidsmessen skal altid godkende udstillerens brug af egen udstillerstand. Der kan til sidst i planlægningen med 
placering af standene eventuelt opstå situationer, hvor enkelte udstillere vil blive nødsaget til at flytte standplacering. 
Dette vil kun ske som en absolut sidste løsning, men det kan forekomme, at puslespillet omkring standplacering ikke 
altid går helt op, når der skal tages hensyn til 125 stande, inkl. indhold og standmateriale/-opbygning. Senest 2 uger før 
messens afholdelse vil endelig udstillerliste kunne ses på hjemmesiden for Fritidsmessen.

Opstilling af udstillerstand:
Stande kan opstilles fra fredagen før messens første afviklingsdag mellem kl. 12.00 – 19.00 og igen fra lørdag morgen 
kl. 8.00. Søndag morgen kan opstilles fra kl. 9.00. Alle stande skal være messeklar senest 30 minutter før åbning for 
publikum om lørdagen, og senest 15 minutter før messen åbner om søndagen.
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https://fritidsmessen.dk/Fritidsmessen-Downloads/Fritidsmessen-Vordingborg-kontrakt.pdf
https://fritidsmessen.dk/Fritidsmessen-Downloads/Fritidsmessen-Vordingborg-Standplan.pdf
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Velkomst og brand-info:
Mindst én person fra hver stand skal lørdag morgen kl. 09.40 møde op til velkomstmøde vedr. information om brand og 
sikkerhed mv. Mødested oplyses i infobrev på mail ca. 14 dage før messen afholdes. 

Nedtagning af udstillerstand:
Stande kan nedtages straks efter, at messen er slut søndag kl. 16.00. Alle udstillere skal have forladt messeområdet 
senest kl. 18.00 søndag aften. Det er ikke tilladt at begynde nedtagning af sin udstillerstand før kl. 16.00 om søndagen.

Parkering, af-/pålæsning for udstillere:
Parkering foran branddøre er strengt forbudt.
Ved af-/pålæsning af standmateriale er det tilladt at benytte nødudgangene i udstillingsområderne.

Fra kl. 09.30 lørdag morgen og til kl. 16.00 søndag eftermiddager det strengt forbudt at parkere ved og foran 
nødudgangene.

Trådløst internet:
Der er WIFI på hele messeområdet. Derved er der også mulighed for at benytte egen dankortterminal eller Mobilepay. 
Koden til at koble sig på det trådløse netværk oplyses i det sidste infobrev, som sendes på mail ca. 14 dage før messen 
afholdes.

El på standen:
Hver udstiller har adgang til 1 stk. el-stik. Du skal blot løfte i stofvæggen i et hjørne ind til din nabostand for at finde dit 
el-stik. Alle udstillere kan bruge max 1000 watt.
Det er vigtigt, at ovennævnte overholdes for at undgå strømsvigt.
Der må ikke medbringes el-kedel eller kaffemaskine.

Oprydning af affald på egen stand: 
Lørdag og søndag vil hver stand få udleveret en affaldssæk, som hver standejer bedes benytte.
Når messedagen er slut, skal evt. affald henkastes i de store grønne affaldscontainere.
Standen skal forlades opryddet, når messen er slut om søndagen.

Aflevér venligst standen som du modtog den:
• Intet tape på gulv
• Intet affald
• Snore mv. må ikke hænge tilbage på udstillerstandene.
•  Der må ikke være væske på gulvet. Hvis der er sket skade på gulv eller standvægge skal udstiller  

udbedre eller erstatte skaderne
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Ansvar/ting- og personskade:
Udstilleren og dennes personale har fuld erstatningspligt for evt. skader på bygninger samt materiale lejet af 
Fritidsmessen. Udstilleren hæfter samtidig for enhver skade på personer og ting, som måtte være foresaget af 
udstilleren, dennes personale eller udstillingsmateriel. Det tilrådes, at udstiller selv sørger for de nødvendige forsikringer.
Fritidsmessen forsikrer eller erstatter ikke materiel mv. fra den enkelte udstiller.

Fra fredag kl. 19.00 til lørdag morgen kl. 08.00 samt fra lørdag klokken 16.30 til søndag morgen klokken 08.00, vil 
hallens døre være aflåste. Der vil ikke være vagt i hallen, men der er aflåst og tyverialarm.

I de øvrige timer, hvor messen ikke er åben for publikum, men åben for udstillere til opstilling og ankomst til messen, vil 
standene blive overvåget af personale fra Fritidsmessen.

Fritidsmessen er forsikret hos Tryg forsikring.

Brandregler:
Udstiller har pligt til at følge alle henstillinger fra brandmyndighederne. Der må ikke forefindes eksplosive stoffer samt 
farlige eller skadelige materialer på standen. Benzin, gas og åben ild må heller ikke benyttes på standen.

Fødevarer på messen:
De udstillere, der sælger indpakkede madvarer og drikkevarer på messen, forpligter sig til at have diverse godkendelser i 
orden samt at have en kopi af godkendelsen med, hvis der skulle komme kontrol fra en eller flere offentlige instanser.

Regler for konkurrencer på stand:
Gennemfør meget gerne konkurrencer på din stand. Små oplæg, præsentationer mv. er meget velkomne, så længe du 
respekterer dine nabostande. 

Du har også mulighed for at deltage i Fritidsmessens løbende konkurrence, hvor dit produkt eller budskab vil blive 
nævnt. Se mere under menupunktet Messekonkurrencen.

Rygning:
Der er rygeforbud både inde og ude på VU`s arealer.

Koda/Gramex:
Benyttes der musik, er det udstillerens pligt at overholde gældende regler og afgifter. 
Støjende og lugtende aktiviteter på standen: Disse aktiviteter er ikke tilladt, hvis de er til gene for andre udstillere og 
besøgende.

Brug af levende lys:
Grundet brandsikkerhed må der ikke anvendes levende lys på messen. Der henvises til brug af batteri-lys. 
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Kontakt Maria for mere information eller spørgsmål 
maria@fritidsmessen.dk 
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