
Sydhavsøernes Frugtfestival
Tilmelding til Sydhavsøernes Frugtfestival i Sakskøbing den 18. og 19. september 2021
Tilmeldingsfrist senest den 15. juni 2021

Virksomhed  CVR. 

Kontaktperson 

Mobil  Email 

Adresse 

Postnr.  By 

Teltplads Teltpladsen (4 x 4 meter) koster kr. 3.000,- 
Telte til boderne leveres af  et professionelt teltudlejningsfirma, og er således stormsikret mv. 
Teltet er hvidt. Opsættes på asfalt. 

•  Undertegnede virksomhed tegner sig for en teltstandsplads.  
Standen er 4 meter dyb og med 4 facademeter. I teltet er der 2 arbejdsborde, et til  
salgsbord og et med vask, der deles med anden madudbyder. 

•  Duge, skiltning mv. står jeg som udstillere selv for at medbringe.  
Der må ikke sættes klisterbånd på teltdugen.

•  Jeg er indforstået med at to restauratører deler ét vaskebord med rindende koldt vand.  
Jeg sørger selv for at medbringe elkedel, således at der jfr. Fødevareregionens krav  
også er varmt vand i teltet. 

•  Frugtfestivalen opsætter vaskeborde for hver anden restauratør.
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Alle priser er ekskl. moms

El og vand Behov for strøm:
Et enkelt strømstik, 220 Volt inkluderet i alm. standgebyr

 Et strømstik 380 Volt, 16 amp Kr. 2.000,-

	 Et strømstik 380 Volt, 32 amp Kr. 3.000,-

	 Et strømstik 380 Volt, 63 amp Kr. 4.000,-
	
Behov for brugsvand:	
	 ½ tomme ledning (Dette forudsætter en standplads på Sakskøbing Torv) Kr. 1.700,-

www.frugtfestival.dk


Madboderne 
Jeg er indforstået med at vores mad skal være let at håndtere af  takeaway-typen, og den mad vi sælger, skal tage afsæt i lokal 
frugtavl, og skal indeholde frugt. Den sindrige lokale slagter kan fx kun sælge sine ny røgede kvalitetspølser på festvallen,  
såfremt han/hun også har varer med, hvori der indgår frugt, ligesom fiskehandleren sælger sin sildesalat med æbler i etc. 
Det vil sige at producenter og restauratører skal til dagen have lagt sig i selen og forholdt sig til festivalen navn og koncept: 
Frugtfestival, fejringen af  det milde klima på Sydhavsøerne og den flotte, lækre frugthøst. 

På Sydhavsøernes Frugtfestival ønsker vi at sælge følgende mad 

Skriv udførligt, hvilke retter I ønsker at sælge – et eksempel: 
Helstegt oksefilet med grøn salat af  perlebyg, Clara Friis pærer, rucolasalat og smuldret gedeost, hertil rosmarinbrød.

Frugtfestivalen ønsker så bredt og varieret udbud af  boder med mad, hvorfor der først den 31. juli kan gives endelig 
bekræftelse på de enkelte boders udbud; men ønskerne forsøges i videst muligt omfang at efterkommes. 
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Åbningstider
Lørdag, den 18. september  kl. 10.00 - 17.00 
Søndag den 19. september  kl. 10.00 - 16.00

Krav fra Fødevareregionen
Jeg hæfter som udstiller selv for at opfylde alle  
Fødevareregion ØST’ krav til madsalg på Frugtfestivalen. 
Er jeg i tvivl kontakter jeg selv Fødevareregion Øst i Ringsted. 

Omsætningsgebyr og salg af  drikkevarer
Jeg er indforstået med at betale et omsætningsgebyr på  
10% af  omsætningen til Frugtfestivalen. Såvel det beløb 
som oplyses og den faktura, der modtages er ekskl. moms. 
Jeg udregner selv omsætningsgebyret for dagene og  
meddeler dette på mail: birte.aagaard@mail.dk hvorefter 
jeg modtager en faktura. 

Frugtfestivalen sælger drikkevarer, med Krenkerup 
Bryggeri som øl-leverandør og samarbejdspartner. Det er 
således kun Frugtfestivalen, der har tilladelse til at sælge  
øl og vand og lignende drikkevarer på Frugtfestivalen. 

Bemærk!
Der må ikke pakkes ned  før efter kl 16.00 søndag. 

Udstillere, der ikke efterkommer  dette, kan ikke deltage på Frugtfestivalen 2022
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Udstillerformat og udtryk 
For at holde Frugtfestivalen i frugtens ånd, forpligtiger jeg mig til at udsmykke standen med frisk frugt/frugtgrene, eller på 
anden måde. Sørge for, at min stand er smuk og signalerer frugtfestival og fejring af  den lokale frugthøst. 

Elektricitet på standpladsen 
Der er begrænset adgang til strøm i Sakskøbings bykerne, derfor er det MEGET vigtigt, at du husker at krydse dit behov af!

Har du specielle behov for strøm/vand, anmoder vi dig om at kontakte Sakskøbings Handelsstandsforening ved formand 
Jan H. Petersen, tlf.: 54 70 41 12. Email: saha@sakskobing-handel.dk. Dette skal ske SENEST den 1. august 2021.

Renovation 
Frugtfestivalen opsætter affaldscontainere bag pizzariaet på Torvet. Jeg forpligtiger mig til selv at sørge for ar bære mit 
skrald op i containeren.

Praktisk forløb 
•  Første uge i september modtager alle madboder en pakke med allokeringstegning, program og flyers mv. 

•  Fredag den 18. september efter kl. 16.00 eller lørdag morgen fra kl. 07.00 kan man få anvist plads. 
Det er muligt at køre helt hen til pladsen og læsse varer af  frem til lørdag kl. 09.00.

• Fredag aften vil der være et fagligt netværksarrangement for madboder og udstillere, nærmere herom medio august.

•  Der er hundevagt (CS-Vagt, 4 hunde med fører) fredag og lørdag nat i alle udstillingsområderne fra lukketid og  
til næste morgen kl. 08.00. Det påhviler hver udstiller selv at tage sine forholdsregler mod tyveri, hærværk mv.  
Sydhavsøernes Frugtfestival dækker ikke skader mv. 

•  Festivalområdet skal være ryddet for biler lørdag morgen kl. 09.00. Lørdag kl. 10.00 åbner alle områderne.  

•  Det er ikke muligt at køre varer til/fra boderne i åbningstiden.

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

•  Der må ikke pakkes ned før efter kl. 16.00 søndag.  
Udstillere, der ikke retter sig efter dette, kan ikke deltage på næste års Frugtfestival. 

•  Husk! Søndag morgen kl. 8.00 er der fælles morgenmad for alle udstillere i Frugtfestivalens Madtelt.  
Her kan du samtidig få en god snak med de andre udstillere.

Tilmelding
Blanketten udfyldes og sendes seneste den 15. juni 2021 til næstformand i Foreningen Sydhavsøernes Frugtfestival:
Birte Aagaard på birte.aagaard@mail.dk
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