
 
 

Ordningsregler för utställare 
och samarbetspartners 2022 
 
 
UTSTÄLLNINGEN 
Utställningen öppnar den 22 maj 2022 klockan 10.00 och stänger klockan 16.00. 
Transporter inom utställningsområdet är inte tillåtet mellan klockan 09.00 och 16.00. 
OBS! Som Utställare är det INTE tillåtet att lämna området innan klockan 1600. 
 
 
ANKOMST 
Utställare måste vara på plast senast klockan 08.30 på utställningsdagen den 22 maj, 
Insläpp sker från klockan 06.30. Förare och en (1) passagerare i varje utställningsfordon 
har fri entré.  
 
 
UTSTÄLLAR-PDF (gäller enbart utställare) 
Bifogad utställar-PDF placeras väl synligt i framrutan vid infart till utställningsområdet så 
vår parkeringspersonal kan hjälpa till. 
 
 
BYGGNATION 
Byggnation är möjlig från och med Fredagen den 20 maj klockan 09.00 till och med 
söndagen den 22 maj klockan 8.30.  
 
 
AVRESA 
Av säkerhets- och kvalitetsskäl är det inte tillåtet för utställare att lämna utställnings-
området före klockan 16.00 på utställningsdagen. 
 
 
DEMONTERING 
Demontering sker söndagen den 22 maj klockan 16.00–19.00. Det finns även möjlighet 
att demontera på måndagen den 23 maj. 
 
 
UTSTÄLLARMONTER PÅ FÄLTEN 
Montern kommer att vara markerad med kritad linje samt skylt med klubbnamn.  
Alla utställare ansvarar för städning av sin monter efter att utställningen har stängt. 
 
 
MONTER FÖR SAMARBETSPARTNERS, SPONSORER OCH ÖVRIGA 
Överenskommen yta finns reserverad i sponsorbyn. Vid ankomst, kontakta Fredrik 



Dahlgren på 0722–012754 så får du hjälp på plats. Obs! Tänk på att komma i god tid för 
att inte fastna i långa bilköer.  
 
FÖRTÄRING 
Varje anmäld utställare erhåller en kupong som berättigar till kaffe och bulle.  
Det finns varm mat samt dricka att köpa på området. Man kan även köpa mat på slottets 
egna servering Storstugan och i Manegen.  
 
 
TOALETTER 
Toaletter finns på området. Handikapptoalett finns i Manegen. 
 
 
SOPHANTERING 
Papperskorgar finns över hela området. Containrar för grovsopor finns bakom ladan vid 
sponsorbyn. 
 
 
ENTRÉAVGIFT OCH PARKERING FÖR BESÖKARE 
Entréavgift för vuxen är 140 kronor. Barn under 15 år har fri entré. 
Parkeringsavgift för bil är 60 kronor. MC har fri parkering.   
 
 
KONTAKTPERSONER 
Fredrik Dahlgren (Evenemangsgeneral) 
Mobil: 0722–012754 
 
Fredrica Olsson (administration och övriga frågor) 
Mobil: 0707–961357 
 
Sören Franzén (ansvarig för knallemarknad) 
Mobil: 0708–902900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


