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Til alle LMK-klubber og andre klubber

Oslo, mars 2022

Invitasjon til å ha Klubbstand på Ekebergmarkedet 7. mai 2022
Norsk Veteranvogn Klubb har igjen gleden av å invitere klubben deres til å delta med egen stand på
Ekebergmarkedet 7. mai. Klubbene får dermed anledning til å profilere seg og eventuelt verve nye
medlemmer.
Klubbstand påmeldes ved å innbetale leien og oppgi klubb og adresse.
Påmeldingsfristen er 20. april. Det er viktig å melde seg på innen fristen for å sikre seg plass.
Standleien er på Kr. 500,Innbetales til koto.nr. 1603 09 11265
NVK, Boks 5379, Maj., 0304 Oslo, innen 20. april 2022.
Når innbetaling er registrert, blir bekreftelse og billett tilsendt pr post til hver enkelt klubb.
Husk å oppgi adresse hvor dere ønsker billetten sendt.

Vennligst merk at:
1. Plassen på Ekeberg er dessverre begrenset. Klubbstandene er på størrelse som tidligere, de fleste
er ca 4 m brede og med lengder varierende fra 8 til 12 m. Det gir plass til typisk å stille ut; 1 bil
og telt, eller 2 biler uten telt. (2 MC og telt).
2. Billettene fremvises i porten på Ekeberg, og man får anvist eget område for klubbstand. Billetter
som ikke kan fremvises ved innkjøring, må løses på nytt.
3. Grunnet brannvern må alle kjøretøy ha med seg brannslukningsapparat på minst 2kg. Det
tillates ikke bruk av grill eller åpen ild på plassen.
4. Retten til servering til publikum er forbeholdt kioskene. Eventuell servering fra klubbstands må
derfor begrenses til en kopp kaffe/snacks eller lignende. Det er dessverre ikke anledning til å ha
vanlig delesalg på disse plassene.
5. Arrangøren har ikke ansvar for eventuelle tyverier.
6. Ellers gjelder samme reglement (se vedlegg) som for alle andre salgsstands.
7. Medlemmer som skal stille med kjøretøy på standen, må gjøres oppmerksom på at de ikke
har anledning til å forlate standen før kl. 14.00. Og må de være på plass før kl. 10.00
markedsdagen.

Vi ser fram til endelig å kunne møtes igjen!
Med vennlig hilsen

Thomas Falkenberg - Leder
NORSK VETERANVOGN KLUBB

