
Ordensreglement / Praktiske oplysninger. 

 Kræmmere skal være på plads i åbningstiden fredag kl. 14 indtil søndag kl. 16. 

o Der reklameres bredt ved sommerhusgæster, radio, avis, sociale medier m.m. 

 Alle skal følge anvisninger fra arrangørerne fra Ho Fåremarked. 

 Alle stadelejere skal skilte med navn og adresse 

 Ho Fåremarked videregiver oplysninger om deltagende kræmmere til Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, da der kan handles med varer, der er omfattet af lov om handel 

med brugte genstande, samt at der sælges nye varer, som typisk sælges på 

kræmmermarked. 

 På stadepladsen må der ikke forefindes tivolilignende aktiviteter eller gevinstspil. 

 Der må ikke sælges eller bortloddes drikkevarer af nogen art. 

 Stadepladsen må ikke overdrages eller videresælges uden arrangørens accept. 

 Hvis stadepladsen ikke er besat fredag kl. 20, forbeholder arrangøren sig ret til at 

sælge pladsen til en anden side (uden tilbagebetaling af leje) 

 Bekendtgørelse om dyrskue, markeder og lignende for omsætning af fjerkræ og 

bekendtgørelse om vaccination skal overholdes. 

 Der skal medbringes mindst et stk. godkendt håndildslukker. 

 Der må max medbringes et stk. 11 kg gasflaske. 

 Brug af åben ild, grill og lignende i og ved stadepladsen er forbudt. 

 Opstillede boder er på stadelejerens ansvar og forsikring. 

 Brændbart affald skal afleveres i de opstillede containere. 

 Stadeplads og foranliggende areal skal afleveres i rengjort og opryddet stand. 

o Brændbart affald kan afleveres i opstillede containere ved informationen. 

o Der vil komme biler rundt, hvor der kan afleveres mindre brændbart affald. 

o Øvrig affald bedes selv afhændet på genbrugsplads. 

 I tilfælde af ild/brand kontakt markedsinformation tlf. 22 90 48 70. 

 Kørsel på markedspladsen er forbudt i åbningstiden medmindre særligt er aftalt. 

 Vi henstiller til god opførsel og at vi alle tager hensyn til hinanden (Alle gør deres 

bedste) 

Overnatning: 

 Overnatning af indtil 2 personer med tilknytning til den enkelte stadeplads er tilladt. 

Andet: 

 Ho Fåremarked påtager sig intet ansvar for de udstillede og opstillede varer og 

effekter. Der vil i år være vagt på pladsen fredag og lørdag nat. 

 Ho Fåremarked påtager sig intet ansvar for trafik og vejrmæssige forhold.  

 Overtrædelse af dette ordensreglement, samt overtrædelse af arrangørens 

anvisninger kan medføre bortvisning. Ved bortvisning refunderes stadelejen ikke. 

 Ho Fåremarked forbeholder sig ret til at gøre erstatningskrav gældende ved 

overtrædelse af dette ordensreglement, herunder oprydning på stadepladserne. 

                        Arrangørerne af Ho Fåremarked. 


