
Frugtelskere fra Danmark og det nære udland 
inviteres til et brag af en frugtfest i år, når 
Sakskøbing by og Foreningen Sydhavsøernes 
Frugtfestival sammen pynter gaderne op, og fejrer 
den formidable danske frugt- og bærhøst, præcis på 
højdepunktet af den danske blomme- og pærehøst.

For 4. gang kan publikum følge med i 
kokkekonkurrencen ”Balladen om Guldborg” med 
deltagelse af danske og skandinaviske topkokke - 
der er smagsprøver til publikum undervejs - ligesom 
der også er smagsprøver når Danmarks eneste 
fagskole for konditorfaget , ZBC i Ringsted, sammen 
med Tobias Hamann kaster sig ud i en regulær 
kagedyst i år. 

I formidlingsområdet ” Frugternes Univers” står 
spidskompetencen indenfor dansk forskning i frugt 
klar; frugtdoktor trekløveret, Maren Korsgaard, 
Hanne Lindhard Pedersen og Birgitte Pedersen, 
suppleret af anlægsteknik elever og lærer fra CELF 

i Nyk. F, som i år viser spændende frugthavebede, 
podning mv.  

Torv og hovedgade er festivalens hovedpulsåre, 
hvor de forventede 20.000 – 25.000 gæster kan 
smage og handle sig gennem ”frugtlandskabet”. 
Der er som vanlig gratis entré for alle gæster, 
ligesom vi gentager succesen med at sælge festival 
armbånd, der giver køberen adgang til særlige 
oplevelser. Vi håber at rigtig mange udstillere vil 
støtte op om armbåndet her i 2016, og derved få 
endnu flere glade gæster på deres handelsstand/ 
aktivitetsbod.

 
Har du/I gode idéer til videreudviklingen af 
Sydhavsøerne Frugtfestival hører vi meget gerne 
herom. Er der folk I jeres netværk der skal have 
chance for at være med som udstiller, restauratør 
mv. så spred ”ordet” – meget gerne allerede nu!

 

Det bliver fantastisk vi glæder os allerede!

UDSTILLERINVITATION

KÆRE FRUGTVENNER 
Vi glæder os til at se jer, når vi for 9. gang 

fejrer Frugtfestival i Sakskøbing: 
Weekenden den 17. og 18. september 2016 



Handelsboder
Vi forventer + 50 stande som udbyder et kæmpe 
udvalg af frisk frugt og forædlede frugtprodukter 
- fra marmelade og most til syltetøj, eddike, øl, 
cider, lokal dansk vin, frugtbrændevin og meget 
andet. 

Madboder/street food 
De seneste år er festivallens udvalg af madboder 
vokset. Vi kan konstatere af gæsterne elsker 
gademad. På Sydhavsøernes Frugtfestival kan 
man ikke have en madbod uden at tage kraftigt 
afsæt i at benytte frugt i den mad man sælger! 
Festivalens gæster kan f.eks. sætte tænderne i 
æblepølser, lækre salater, flæskestegssandwich 
med æblerelish, frugtis, laks fra Fejø marineret 
i æblecider, æbleflæsk, frugtpizzaer mv. Lørdag 
aften afholder Saxkjøbing Hotel traditionen tro den 
festlig frugtavlerfestmiddag i teatersalen. 

Events i støbeskeen for 2016
•  Publikumsmagneten DM i Kamspisning af frisk 

frugt, afløses i år af et kokkesceneshow til 
den sjove side i samarbejde med CELF i Nyk. F. 
Showet varmer op til den egentlige kokkedyst 

”Balladen om Guldborg”. Læs mere herom i 
festivalens PM som udsendes 15. april. 

•  Kokkedysten ” Balladen om Guldborg” i år med 
deltagelse af bl.a. Thomas Pasfall, rest. Pasfall i 
Odense og Paul Cunningham, Henne Kirkeby Kro

•  Sydhavsøernes Kagedyst – De dygtigste 
afgangselever på Konditorfagskolen i Ringsted 
dyster om hvem der kan lave den smukkeste 
og mest velsmagende sydhavskage på danske 
frugter, flankeret af Tobias Hamann fra DR1 
Kageeventyr programmerne, som i år er vært 
for konkurrencen og også selv kommer med sit 
bud på den bedste sydhavskage anno 2016

•  Frugternes Univers - Formidlingsområde 
med frugtdoktore, anlægsteknik i frugthaven, 
frugtkunstnere mv. 

•  Motionscykelløb for børnefamilier og semi.prof 
ryttere og marathonløb 

•  Et nyt skud på stammen er workshops målrettet 
festivalens mange interesserede gæster. Målet 
er at kunne udbyde workshops i f.ek. frugtis, 
marmelade, fyldte chokolader, frugtvin, cider mv. 
Er du som udstiller/producent interesseret i at 
lave en worhshop skal du rette henvendelse til 
projektleder Karin Hvidtfeldt. 

På vegne af Foreningen Sydhavsøernes Frugtfestival 
og mange varme hilsener fra

Sakskøbing Handelstandsforening, Jan Petersen
Sakskøbing Turistforening, Birthe Aagaard tlf. 54705959 

Projektleder, Karin Hvidtfeldt tlf. 2463 4745 
Formand, Gastronomsik iværksætter Claus Meyer



Åbningstid Sydhavsøernes Frugtfestival 
2016:
Lørdag 17. september fra kl. 10.00 - 17.00. Søndag 18. 
september kl. 10.00 - 16.00.

Forventet deltagerantal:
Ml. 20.000 - 25.000 personer.

Markedsføring og PR:
•  25.000 festivalpostkort distribueres til alle 

turistdestinationer på Lolland-Falster i juni måned, og 
igen i beg. af august. Postkort distribueres også fra 
Pæreskuderne i Nyhavn, og via udvalgte udstillere i 
Torvehallerne.

•  8500 programmer distribueres fra sponsorer og udstillere 
fra uge 35, og uddeles gratis på festivalen fra mobile 
stadevogne og fra festival infohuset.

•  100 dobbeltsidede plakater ophænges i løbet af uge 35 i 
Sakskøbing, og udvalgte steder i Maribo og Nyk. F.

•  Infobannere ved indfaldsvejene til Sakskøbing by (6 M. X 
1,2 m.) opsættes i uge 35

•   Medieaftale med Folketidende, hvormed der annonceres 
kraftigt i alle lokale medier og på Sydsjælland. 

•  Medieaftale med Radio Sydhavsøernes 
•  Facebook annoncering og intensiveret brug af festivalens 

facebookside
•  Blogger og journalist Linn Grubbström står for 

pressekontakter og information omkring Kokkedysten 
•  Udsendelse af PM medio marts, april og pressemøde primo 

august. 

Deltagergebyr og standstørrelser:
•  Standplads under 20 m2 med max. 4 meter facade uden 

telt kr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500 ex. moms 
•  Standplads over 20 m2 med 5 meter facade uden telt     

kr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.500,00 ex. Moms 
•  Standplads i hvidt pvc telt, vejr og vindsikret med 3 meter 

facadebordplade 
    Med mulighed for at hænge egne reklamer op på bagvæg  

kr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.900,- ex. moms 
    På en teltstand medfølger ikke tyveridækning. Teltet sættes 

op fredag, og kan benyttes fra lørdag morgen kl. 6.00. 
Ønskes teltet benytte allerede fredag kan dette aftales med 
festivalen. 

•   Håndbygget Berliner markedsstade i træ kan lejes for 
kr. 850,- for 2 dage. (ex. standpladsgebyr, inkl. op- og 
nedtagning). 

•   Ønsker om strøm, vand, brug af kølefaciliteter mv. afregnes 
separat - se priser på tilmeldingsblanketten.

Udstillerformat og udtryk: 
•  For at holde Frugtfestivalen i frugtens ånd skal alle 

udsmykke deres stand med frisk frugt/frugtgrene
•  Den sindrige lokale slagter kan f.eks. kun sælge sine 

nyrøgede kvalitetspølser på festivalen, hvis han/hun 
også har varer med, hvori der indgår frugt som f.eks. en 
æblepølse, ligesom fiskehandleren sælger sin sildesalat 
med æbler i etc. Dvs. at producenter og restauratører 
skal lægge sig i selen og forholdt sig til festivalens navn 
og koncept, Frugtfestival, fejringen af det milde klima på 
Sydhavsøerne og den flotte, lækre frugthøst 

Festivalarmbånd:
•  I 2013 introducerede vi et festivalarmbånd – som giver 

køberen af armbåndet adgang til specielle smagsprøver, 
konkurrencer mv. Armbåndet er en stor succes!                                                                            
Som udstiller skal du blot kunne tilbyde en særlig 
smagsprøve eller oplevelse, man kun har adgang til mod at 
vise sit armbånd. Regn med ca. 1000 ekstra besøgende ved 
din stand alene pga. din deltagelse i armbåndsordningen. 

•  Indtægten fra salg af armbånd går ubeskåret til at 
videreudvikle festivallen. De producenter som var med i 
armbåndskonceptet de sidste 2. år fik klart flest besøgende 
og opmærksomhed fra festivalens gæster, og det gav 
et rigtig godt flow blandt gæsterne, som kom rundt på 
de forskellige udstillingsområder. I 2016 hænger vi 
oversigtsplakater op på centrale steder i festivalområderne, 
hvor de stande der er med i armbåndet får ekstra 
opmærksomhed. 

•   I år er det elever 6. klasse på Ellekildeskolen, der sælger 
armbånd fra tre skønne mobile stadevogne. Et armbånd for 
kr. 50,- 3 stk. for kr. 120,- 

•  Husk at tilmelde dig armbåndsordningen i forbindelse med 
din tilmelding når du udfylder tilmeldingsblanketten

Praktisk forløb for udstillere på 
frugtfestivalen: 
•   I uge 36 modtager alle udstillere en udstillerpakke med 

allokeringstegning, program og flyers mv. 
•  Fredag den 16 efter kl. 15.00 el. lørdag morgen fra kl. 6.00 

kan man få anvist stand/teltplads. Det er muligt at køre helt 
hen til stadepladsen og læsse varer af frem til lørdag kl. 9.00. 

•  Der er hundevagt (CS-Vagt 4 vovser med fører) fredag og 
lørdag nat i alle udstillingsområderne fra lukketid, og frem 
til udstillingen åbner.  

•   Festivalområderne skal være ryddet for biler kl. 9.30.       
Kl. 10. åbner alle områderne. 

•  Det er ikke muligt at køre varer til og fra udstillingen i 
åbningstiden. 

•  Det påhviler hver enkelt udstiller at leve op til 
Fødevareregion Ringsteds krav vedr. midlertidigt og 
lejlighedsvist salg af fødevarer. Der kan forekomme 
kontrolbesøg. Kontrollanten uddeler smiley’er til hver 
enkelt stand. Denne Smiley skal ligge synligt i staden i hele 
åbningstiden! (Husk elkedel, vanddunk, så I har rindende 
vand på standen, desinfektionsmiddel, egenkontrolprogram 
etc.

•   Der er sørget for et specielt toilet med håndvask 
udelukkende til udstillere. 

•   Der er begrænset adgang til strøm og rindende vand. Det 
er derfor vigtigt, at du husker at krydse af i vedhæftede 
tilmeldingsblanket, når du tilmelder dig udstillingen. Har 
du helt specielle behov for strøm/vand, beder vi dig om at 
kontakte Sakskøbing Handelsstandsforening, Jan Petersen 
tlf. 54 70 41 12 mail: sakskobing@sport-direct.dk. 

•  Der er sørget for bortskaffelse af affald. Hver udstiller skal 
dog venligst selv bære sit skrald hen til containererne!

Tilmelding:
Du/I bedes venligst udfylde vedlagte tilmeldingsblanket og 
maile den til frugtfestivalens Styregruppe, Birte Aagaard: 
birte.aagaard@mail.dk  
NB Tilmeldingsfrist er SENEST 1. juli. 

Praktiske informationer


