
 

SPILLEREGLER for loppemarked på Bredekærgård den 2. sep. 2018 
 
Standpladser bookes via hjemmesiden www.ishoejlokalhistorisk.dk. 
Inden du udfylder tilmeldingen, skal du ringe på tlf. 4030 3538 og aftale standenummer og størrelse – se på 
kortet. 
Standerens pris: 100 kr. (rød)    150 kr. (gul)    200 kr. (grøn) – se standeoversigt med mål og placering 
Når standenummer er aftalt, udfylder du tilmeldingen på www.ishoejlokalhistorisk.dk og indbetaler det 
aftalte beløb til bankkonto: 1551-6278124. 
Dit standekøb er først bekræftet, når din indbetaling er registreret. 
Dit standekøb kan ikke fortrydes, men du er velkommen til at overdrag standen til en anden person, hvis 
vedkommende overholder det opstillede regelsæt. 
Man må ikke være momsregistreret på Bagagerumsmarkedet på Bredekærgård i Tranegilde, og der må kun 
sælges brugte ting.  
En GRØN stand måler 320x700 cm og koster 200 kr. – en GUL stand måler 320x500 cm og koster 150 kr., 
mest beregnet til små biler og trailere – en RØD stand måler 320x320 cm og koster 100 kr., beregnet til 
trailere. 
På GRØN og GUL stand må parkeres én bil – parkeret med bagenden mod publikum. Medbringes trailer kan 
denne parkeres på standen i stedet for ”trækkraften”. For vognen parkeres på parkeringspladsen ved 
ridehuset inden kl. 9,45. 
Ankomst skal ske inden kl. 9.30. Hvis du bliver forsinket, så ring til os på tlf. 4030 3538. 
Medbring egne borde og stole. Det kan være en fordel at have en parasol eller telt (pavillon 300x300), 
gerne med forankring, hvis det skulle blæse. 
Der må ikke sælges fødevarer eller drikkevarer på den udendørs del af markedet. 
I følge loven er det forbudt at omsætte våben. 
Toilet findes på selve Bredekærgård ved Landbysalen 
Der pakkes sammen fra kl. 15.00. Ingen kørsel på pladsen 9.45 og 15.00. 
Skrald og andet medbragt skal fjernes, når man forlader pladsen. 
 
Vi ses på bagagerums- og legetøjsloppemarkedet! 
Kontakt: Peter Kay på tlf.  4030 3538 
 


