Ankomst - Når den første repræsentant for en udstiller ankommer til
Hobbymessen, bedes pågældende henvende sig på informationsstanden for
nærmere anvisning af standplads.
Det er udstillerens ansvar at alle på standen er bekendt med følgende:
Adgang – Dørene åbnes for opstilling af stand fredag kl. 14.00 - 21.00 &
lørdag kl. 08.00 - 09.45
Publikum har adgang lørdag adgang kl. 10.00 - 17.00 & søndag 10.00 - 16.00
Nedtagning og oprydning finder sted søndag 16.00 - 21.00
Adgangskort – Adgangskort udleveres i informationsstanden.
Kortet skal bæres synligt under hele messen. Kortet skal afleveres i
informationsstanden efter endt brug/inden afrejse.
Brand - Brandvæsenet kræver at samtlige udstillere er opmærksomme på
hvor der er opsat brandsluknings udstyr. Brandskabe/udstyr må ikke
tildækkes. Hvis der opstår brand, ret da omgående kontakt til hallens
information ved hovedindgangen.
Stande - Der må ikke overdrages eller deles stande med andre, uden det er
nærmere aftalt og/eller fremgår af den indgåede kontrakt.
Der må IKKE være andre på standene end dem der er tilmeldt, dette af
hensyn til brandmyndighederne og SKAT.
Alle stande skal tydeligt være mærket med udstillers navn, adresse osv.
Borde & stole - Det er det vigtigt at du KUN tager det antal borde og stole,
der er forudbestilt. Udstillerne bedes forsyne deres borde med duge fra
bordkant og ned til gulvet.
Når messen er overstået, skal borde anbringes på de tilhørende vogne.
Stole skal stables og ligeledes anbringes på de tilhørende vogne.
El - Hvis der er bestilt strøm, vil der være en kontakt på standen.
Der må IKKE benyttes vandkoger eller kaffemaskine mm.
Ledninger og kabeltromler skal være rullet helt ud, inden de benyttes.

Annoncering - Der vil være mulighed for at benytte hallens højtaleranlæg for
at henlede de besøgendes opmærksomhed på særlige aktiviteter.
Dette aftales med informationsstanden.
Parkering - Efter aflæsning skal bilen omgående flyttes fra indgangen.
Der må IKKE parkeres ved hallens ind- og udgangsdøre.
Udstillerens egne biler skal parkeres bagved hallen, så de ikke optager ppladser for besøgende. Trailere skal hensættes på anvist plads.
Cafeen – Cafeen tilbyder lørdag/søndag udstillere særpris for frokost/drikke.
Dog kun ved forudbestilling inden lørdag kl. 09:00.
Bestillingsblanket udleveres i informationsstanden.
Forudbestilt frokost skal afhentes i hal 4.
Cafeens åbningstider:
Fredag 16.00 - 20.00 - Lørdag 08:00 - 17.00 - Søndag 08:00 - 19:00
Forsikring - Det er op til den enkelte udstiller at sørge for forsikring af
effekter/ejendele.
Affald – Der må ikke hensættes affald uden for standende. Affald skal
anbringes i containeren ved hallens ind- og udgangsdør.
Efter messen skal alt affald være fjernet fra standen.
Tape – Hvis der er behov for at fastgøre ting til vægge, borde, stole og gulv – må der
kun benyttes gaffatape type ”TESA FIX 5771”.
Efter messen skal alt gaffatape være fjernet fra standen.
Corona – Vi følger alle myndighedernes anvisninger !!!

Vi ønsker alle en vellykket og fornøjelig HobbyMesse
På gensyn til de næste HobbyMesser i Rødovrehallen.
5. & 6. marts 2022 samt 5. & 6. november 2022
4. & 5. marts 2023 samt 4. & 5. november 2023

