Velkommen til vikingemarked på
vikingeborgen Borgring

Der er hjertestarter ved Lellinge Brugs 24/7. Der ligger en Falck-station overfor
Borgring.
Forsikring: Da deltagelse i vikingemarkedet sker på eget ansvar, er det vigtigt, at I har
en gyldig forsikring, der dækker i tilfælde af eventuelle skader.
Autenticitet: Det er vigtigt, at du, dit grej og lejren fremtræder autentisk i museets
åbningstid (10-16). Alt, hvad der ikke er autentisk, må ikke være synligt i åbningstiden
- Se desuden autenticitetslisten.
Morgenmøde: Hver dag kl. 9.30 ved kamppladsen.
Det er vigtigt, at du eller en fra din gruppe deltager. Mødet giver mulighed for at få
eller give de sidste opdaterede informationer.
Brænde: Alle vikinger får udleveret gratis brænde. Der vil være nok brænde til alle,
men vi beder jer om, at hente brænde i mindre portioner ad gangen.

CORONA: Vi følger alle restriktioner. som er anbefalet af myndighederne og SSI.
Ankomst og indskrivning: Ved ankomsten sker registreringen hos pladsformanden
Monika Eriksen ( tlf:25146131) eller Mark Stoumann ( tlf:22258060), der anviser jer en
plads. Ved senere ankomst kontakt venligst enten Mark S. eller Monika E. for en aftale.
Procedure ved ankomsten er:
1.
2.
3.
4.

Meld jeres ankomst ved billetlugen, her vil en fra styregruppen være og tage
imod jer.
Pladsformanden skal have en opdateret liste fra jer over gruppens
medlemmer
I får en parkeringsseddel til bilens forrude, således at bilen kan flyttes, hvis
det bliver nødvendigt.
I får anvist en plads og et pladsnummer til jeres autentiske telt og grej.

Parkering: Alle vikinger skal parkere i Viking-Parkeringen, anvisning på denne følger
på ankomstdagen.
Køretøjer: Kørsel på markedspladsen er ikke mulig. Af- og pålæsning må ske ved hjælp
af sækkevogn, trækvogn og/eller trailer.
Lejren med autentiske telte og boder: Alle pladser bliver fordelt af pladsformænd,
spørgsmål om plads ret henvendelse til enten Mark S. eller Monika E.
Beredskab og førstehjælp: Slukningsmateriel er tydeligt markeret og placeret rundt
omkring på pladsen. Medbring venligst selv en håndslukker.

- Bring venligst overskydende brænde tilbage i bunkerne.
Affaldssortering: Til morgenmøderne vil der blive informeret om affaldssortering.
Vær opmærksom på, at affaldet skal sorteres efter glas, plastic, papir/pap og øvrigt
affald. Vi forventer, at jeres plads efterlades i opryddet tilstand. Der bliver opsat en
affaldscontainer.
Hunde: Hunde er meget velkomne, så længe der er fuld kontrol over dyrene. Dyrene
må ikke være i løbetid eller i brunst.
Husk at fjerne alle efterladenskaber med det samme! Hundeposer skal selv
medbringes. Alle hunde skal føres i snor!
Toiletter: Der vil være toiletter til rådighed.
Kamppladsen: På kamppladsen kæmpes og trænes der i kampstilarterne Western
Style og Eastern Style under hele markedet. Dette aftales af krigerne selv sammen
med styregruppen.
Underholdning: Følger.
Håndværksboder: Det er muligt at sælge håndværk m.m. fra boderne.
Borgterrænet: Løse kopi-genstande, der kan ”forurene” udgravningen, må ikke
bringes ind på selve borgterrænet.
Har du nogen spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte til styregruppen.
Styregruppen har et særligt flag med Logo så vores telte er nemme at genkende.

