Lørdag den 16. juli til lørdag den 23. juli 2022
Alle dage fra kl. 10.00 – 17.00

Vilkår
Da Middelalderdagene på Voergaard Slot finder sted i Anno 1533, forventes det at alt tøj, varer og
lejrudstyr er tidssvarende med den europæiske middelalder, og det er til enhver tid ansøgerens
ansvar at kunne dokumentere autenticitet.

Ankomst og nedpakning – oprydning ved afrejse
Der må opstilles på pladsen fra onsdag den 13. juli, dog SKAL opsætningen være afsluttet INDEN
markedet åbner. Alle køretøjer og trailere skal være ude fra pladsen senest lørdag den 17. juli kl.
0900.
Nedbrydning og oprydning må tidligst påbegyndes lørdag den 23. juli kl. 17.15, porten for biler
bliver først åbnet kl. 17.30, og skal være afsluttet inden mandag den 25. juli kl. 18.00. Inden
den tildelte plads forlades, skal affald, overskydende brænde og halm fjernes, og pladsen skal
godkendes af områdets pladsansvarlig.
Ansøgning gælder derfor for hele markedsperioden, med mindre andet aftales med bodudvalget.

Aflysning
Eventuelle aflysninger fra bodholdere skal ske SENEST 3 uger før middelalderdagene afvikles,
dvs. lørdag den 25. juni 2022.
Ved brud på kontrakter og vilkår forbeholder VLH sig retten til, til enhver tid, at aflyse/bortvise
deltagere/bodholdere fra markedet og fremtidige markeder.

Aktørbetaling og forplejning
Medlemmer:
Gratis deltagelse og frokost til medlemspris, såfremt der leveres arbejdskraft i min. 8 timer før,
under eller efter markedet. Man kan som medlem søge om at låne en VLH bod og det skal
udfyldes i ansøgningsskemaet.
Gratis standplads for salgsboder såfremt alle i gruppen er medlemmer.
Camping i plastiklejren er gratis, men ønskes der tilkobling af strøm koster dette 100kr pr.
telt/campingvogn.
Ikke medlemmer:
En Standplads for salgsboder koster 800kr for hele perioden samt 100kr. pr. person, uanset antal
dage personen deltager og om man overnatter på pladsen eller ej. Så snart ansøgningen er blevet
godkendt skal beløbet overføres via fremsendt link til kontakt personen.
Camping i plastiklejren koster 100kr pr. enhed (dvs. pr. gruppe som ligger sammen) og ønskes der
tilkobling af strøm koster dette 100kr. pr. telt/campingvogn

Brandslukning og -sikkerhed for camping- og markedspladsen
Grundet gældende regler udstedt af brandmyndighederne for oprettelse af midlertidig
campingplads er det IKKE tilladt, at medbringe fryser/køleskab samt andet ”fastlæggerudstyr” så
som væg til væg tæpper, fast bund, store møbler som sofa o.l. Dette er gældende i ALLE telte og
campingvogne uagtet om man er placeret på markedspladsen eller i ”plastiklejren”.
Alle som benytter ild/bål SKAL medbringe egen brandslukning som skal stå tilgængeligt for alle,
derfor anbefales en (middelalder)spand med vand.
Med brugen af sund fornuft må grill/ildsteder benyttes såfremt disse er hævet fra jorden og ikke
overstiger målene 80x80cm.
Alle grupper/lejre bringer selv eget affald til den store affaldscontainer ved laden inden kl. 2200
hver dag.
VLH vil forestå brandvagt om natten.

Covid-19
Verden er desværre stadig et usikkert sted grundet Covid-19, og vi kan ikke garantere at
folketinget ikke genindfører restriktioner når vi rammer sommeren 2022. Derfor må vi forvente at
Voergaard Levende Historie og alle aktører må gøre en ekstra fælles indsats.
Imens Bisp Stygge Krumpen vil holde en tæt kontakt op ad til vor herre, må vi andre dødelige
derfor sørge for at holde en god social afstand og hygiejne på markedspladsen. Derfor skal alle
bodholdere være forberedt på, at hjælpe med at skabe social afstand blandt gæster ved egen
lejr/bod, ligesom opstilling af sprit til gæsterne ved egen bod vil være bodholderens ansvar.

Alle ansøgere vil modtage enten afslag eller velkomstskrivelse senest medio april 2022.

ANSØGNINGEN SKAL VÆRE
VOERGAARDS LEVENDE HISTORIE I HÆNDE
SENEST den 31. januar 2022.
ANSØGNINGEN SENDES TIL: bodudvalget@middelalderdage.dk
FRA JERES KONTAKT MAIL.
Alle spørgsmål vedr. Middelalderdagene rettes ligeledes til ovennævnte mail
eller mobil 42946544 - hverdage efter kl. 16.00 eller søndag

Alle felter med * SKAL udfyldes for at kunne blive taget i betragtning til Middelalderdage 2022. Hvis du ingen salg
har fra din bod skriver du bare ”ingen”, men vi forventer at alle der sælger varer, også formidler om disse og hvordan
de fremstilles.

*Gruppe/bodens navn
(Det er dette navn der vil fremgå på
pladsplanen, brochure, hjemmeside osv.)

*Beskrivelse af gruppen

*Samlet antal personer
I boden/lejren i markedets åbningstid.
I vil få fremsendt en liste I skal udfylde med
navne, medlemskab nr./ikke medlem

Kontaktperson
*Navn:
(Det skal være den person som vi kan
kontakte hvis vi har spørgsmål til jeres
gruppe/bod)

*Mail
(Husk at sende ansøgningsskemaet fra
denne kontakt mail)

*Mobil/TLF
*Ankomst dato/tid
*VLH træbod
Kun for medlemmer af VLH - Vil du/I låne en træbod.
Du/I skal som udgangspunkt selv samle boden og skille
den af ved afslutning, medmindre andet er aftalt)
Lille: ca. 2,5 x 2,4m eller Stor: ca. 3 x 4m

*Antal overnattende
(antal sovende personer i dette telt)

*Salg fra boden:
Beskrivelse af ALLE jeres varer og vedhæft 2-5 billeder af
jeres bod/varer i mailen.
Alle varer skal være historiske middelaldervarer. Man
har som bodsholder ansvaret for, at kunne bevise
autenticiteten af sine varer hvis det påkræves af VLH
(gerne med links, henvisninger, fotos osv.)
Er man i tvivl, så medbring ikke varen.

*Formidling / aktiviteter fra boden:
Beskrivelse af hvad I vil formidle om og hvilken
aktiviteter I vil lave. Vedhæft 2-5 billeder af det.

Alt formidling og aktiviteter skal være historiske korrekte
samt alle de materialer og metoder kan dokumenteres
med henvisninger til links eller billeder.

*Bålplads og middelalderkøkken type, størrelse og
antal.
Alle Ildsteder må max være 80X80cm (regler fra
brandmyndighederne) og skal være hævet fra jorden da
græsset ikke må beskadiges. Der må ikke graves
huller/tørv i græsset. Alle der har en eller anden form for
åben ild (også stearinlys) skal medbringe
brandslukningsmateriale og helst vand.

*Langtidsparkering

Antal biler:

Parkeringstilladelser udleveres ved
ankomst.

Campingpladsen (ikke markedspladsen)
Medlemmer og betalte grupper bliver prioriteret først.

Type /antal
Campingvogn el. telt

Størrelse (pr. campingvogn/telt)
Længde x bredde (inkl. Barduner)

Antal overnattende
I denne enhed

Telt nr. 1 - middelalder
*Beskrivelse af telttype
(Burgunder, landsknægt, baldakin, saxo osv.)

*Telt front uden barduner
*Telt dybde uden barduner
*Telt front inkl. barduner
*Telt dybde inkl. Barduner
*Antal overnattende
(antal sovende personer i dette telt)

*Salg fra boden:
Beskrivelse af ALLE jeres varer og vedhæft 2-5 billeder af
jeres bod/varer i mailen.

Antal trailere:

Alle varer skal være historiske middelaldervarer. Man
har som bodsholder ansvaret for, at kunne bevise
autenticiteten af sine varer hvis det påkræves af VLH
(gerne med links, henvisninger, fotos osv.)
Er man i tvivl, så medbring ikke varen.

*Formidling / aktiviteter fra boden:
Beskrivelse af hvad I vil formidle om og hvilken
aktiviteter I vil lave. Vedhæft 2-5 billeder af det.
Alt formidling og aktiviteter skal være historiske korrekte
samt alle de materialer og metoder kan dokumenteres
med henvisninger til links eller billeder.

Telt nr. 2 - middelalder
*Beskrivelse af telttype
(Burgunder, landsknægt, baldakin, saxo osv.)

*Telt front uden barduner
*Telt dybde uden barduner
*Telt front inkl. barduner
*Telt dybde inkl. Barduner
*Antal overnattende
(antal sovende personer i dette telt)

*Salg fra boden:
Beskrivelse af ALLE jeres varer og vedhæft 2-5 billeder af
jeres bod/varer i mailen.
Alle varer skal være historiske middelaldervarer. Man
har som bodsholder ansvaret for, at kunne bevise
autenticiteten af sine varer hvis det påkræves af VLH
(gerne med links, henvisninger, fotos osv.)
Er man i tvivl, så medbring ikke varen.

*Formidling / aktiviteter fra boden:
Beskrivelse af hvad I vil formidle om og hvilken
aktiviteter I vil lave. Vedhæft 2-5 billeder af det.
Alt formidling og aktiviteter skal være historiske korrekte
samt alle de materialer og metoder kan dokumenteres
med henvisninger til links eller billeder.

Telt nr. 3 - middelalder
*Beskrivelse af telttype
(Burgunder, landsknægt, baldakin, saxo osv.)

*Telt front uden barduner
*Telt dybde uden barduner
*Telt front inkl. barduner
*Telt dybde inkl. Barduner

*Antal overnattende
(antal sovende personer i dette telt)

*Salg fra boden:
Beskrivelse af ALLE jeres varer og vedhæft 2-5 billeder af
jeres bod/varer i mailen.
Alle varer skal være historiske middelaldervarer. Man
har som bodsholder ansvaret for, at kunne bevise
autenticiteten af sine varer hvis det påkræves af VLH
(gerne med links, henvisninger, fotos osv.)
Er man i tvivl, så medbring ikke varen.

*Formidling / aktiviteter fra boden:
Beskrivelse af hvad I vil formidle om og hvilken
aktiviteter I vil lave. Vedhæft 2-5 billeder af det.
Alt formidling og aktiviteter skal være historiske korrekte
samt alle de materialer og metoder kan dokumenteres
med henvisninger til links eller billeder.

Telt nr. 4 - middelalder
*Beskrivelse af telttype
(Burgunder, landsknægt, baldakin, saxo osv.)

*Telt front uden barduner
*Telt dybde uden barduner
*Telt front inkl. barduner
*Telt dybde inkl. Barduner
*Antal overnattende
(antal sovende personer i dette telt)

*Salg fra boden:
Beskrivelse af ALLE jeres varer og vedhæft 2-5 billeder af
jeres bod/varer i mailen.
Alle varer skal være historiske middelaldervarer. Man
har som bodsholder ansvaret for, at kunne bevise
autenticiteten af sine varer hvis det påkræves af VLH
(gerne med links, henvisninger, fotos osv.)
Er man i tvivl, så medbring ikke varen.

*Formidling / aktiviteter fra boden:
Beskrivelse af hvad I vil formidle om og hvilken
aktiviteter I vil lave. Vedhæft 2-5 billeder af det.
Alt formidling og aktiviteter skal være historiske korrekte
samt alle de materialer og metoder kan dokumenteres
med henvisninger til links eller billeder.

Telt nr. 5 - middelalder
*Beskrivelse af telttype
(Burgunder, landsknægt, baldakin, saxo osv.)

*Telt front uden barduner

*Telt dybde uden barduner
*Telt front inkl. barduner
*Telt dybde inkl. Barduner
*Antal overnattende
(antal sovende personer i dette telt)

*Salg fra boden:
Beskrivelse af ALLE jeres varer og vedhæft 2-5 billeder af
jeres bod/varer i mailen.
Alle varer skal være historiske middelaldervarer. Man
har som bodsholder ansvaret for, at kunne bevise
autenticiteten af sine varer hvis det påkræves af VLH
(gerne med links, henvisninger, fotos osv.)
Er man i tvivl, så medbring ikke varen.

*Formidling / aktiviteter fra boden:
Beskrivelse af hvad I vil formidle om og hvilken
aktiviteter I vil lave. Vedhæft 2-5 billeder af det.
Alt formidling og aktiviteter skal være historiske korrekte
samt alle de materialer og metoder kan dokumenteres
med henvisninger til links eller billeder.

Telt nr. 6 - middelalder
*Beskrivelse af telttype
(Burgunder, landsknægt, baldakin, saxo osv.)

*Telt front uden barduner
*Telt dybde uden barduner
*Telt front inkl. barduner
*Telt dybde inkl. Barduner
*Antal overnattende
(antal sovende personer i dette telt)

*Salg fra boden:
Beskrivelse af ALLE jeres varer og vedhæft 2-5 billeder af
jeres bod/varer i mailen.
Alle varer skal være historiske middelaldervarer. Man
har som bodsholder ansvaret for, at kunne bevise
autenticiteten af sine varer hvis det påkræves af VLH
(gerne med links, henvisninger, fotos osv.)
Er man i tvivl, så medbring ikke varen.

*Formidling / aktiviteter fra boden:
Beskrivelse af hvad I vil formidle om og hvilken
aktiviteter I vil lave. Vedhæft 2-5 billeder af det.
Alt formidling og aktiviteter skal være historiske korrekte
samt alle de materialer og metoder kan dokumenteres
med henvisninger til links eller billeder.

Evt. bemærkninger:

Billeder:

