
 
Ansøgning til Orø Vikingemarked 2019 d. 24-28 Juli – Orø Havn. 

Skal mailes retur på oroeviking@gmail.com senest d. 22. juni 2019. 
Egenbetalingen skal først overføres ved bekræftelse på tilmelding, senest d. 1. juli 2019 på konto 

Handels- håndværk- krigere- og markedsliv ved Orø Havn  
fra onsdag, den 24. juli til søndag den 28. juli 2019. 

I er velkomne på markedspladsen fra mandag den 22. juli.  
 

• Ansøgning modtages, men tilmelding er ikke gældende før end denne er godkendt i retursvar fra os 
og beløbet for egenbetaling efterfølgende er indbetalt på konto. 

• Ansøgningen udfyldes specifikt med deltagere for hvert enkelt telt. 
Det er ikke tilstrækkeligt at melde flere telte/deltagere til som en samlet gruppe. Af hensyn til sikkerheden og 
de krav vi skal efterleve behøver vi personoplysninger for hvert telt, det vil sige hver enkelt beboer. 

• Telt og pladsregler for OVM følger den begrænsede plads der er til rådighed: 
1 person – har f.eks. cirka 3x3 meter 
2-3 personer – har f.eks. cirka 6x4 meter 
4+ personer – har f.eks. cirka 8x6 meter 
*der er dispensation for pladskrævende håndværk. Mål er retvisende fra arrangørs side. 

• Oplysningerne benyttes på hjemmesiden: www.orøvikingelaug.dk 

 

Hvad skal der ske i løbet af dagene i uge 30? 

Før åbningstid 

• Orø Vikingelaug sørger for basis råvarer til morgenmad. Særlige madbehov sørger I selv for. 
 

• Der er fælles oprydning efter morgenmad og oprydning af markedspladsen. 
 

• Hver dag afholder vi morgenmøde kl. 09.30, hvor minimum én fra hvert telt deltager. Her vil gårsdagen blive 
evalueret og hvad der forventes af dagen samt aftale madhold. 
 

• Kørsel til og fra pladsen må kun ske før og efter lukketid! 
 

I åbningstiden 

• Pladsen har åbent fra kl. 10-18 og her er I med til at formidle og levendegøre den historie vi har passion for. 
 

• Orø Vikingelaug sørger for basis råvarer til frokosten - særlige madbehov sørger I selv for. Det er mest 
praktisk og økonomisk at gå sammen flere telte om frokost. Der skal også om eftermiddagen der i fællesskab 
forberedes til aftensmåltid, opgaver fordelt mellem alle telte, så alle er med. 

 

Efter lukketid 

• Orø Vikingelaug sørger for basis råvarer til aftensmaden - særlige madbehov sørger I selv for. Der vil så vidt 
muligt blive opfordret til fælles aftensmad med udpegning af et køkkenhold der laver mad og et 
oprydningshold der sørger for ”opvasken” fra fællesmåltidet. Råvarerne kan holde længst muligt og mætte 
flest muligt på denne vis, og vi er alle sammen om et måltid hvor vi alle kan slappe af og tale om dagen. 
 

• Fredag aften efter lukketid vil vi gerne sørge for at vi alle samles til fælles langbord, med dejlig mad og sige 
tak for nogle gode dage (og et par gode dage endnu). Det gør vi med en fest med brageskål og hygge. 
Det traditionelle blót aftales med arrangøren. 
 

• Kørsel til og fra pladsen må kun ske før og efter lukketid! Dvs. udenfor tidsrummet 10 – 18. 
 

 

 



 
Det vi (Foreningen Orø Vikingelaug) forpligtiger os til, ved tilmelding er: 

• At levere diverse basis råvarer til madlavning ud fra egenbetalingen: morgen, middag og aften. Dvs. I kan 
selv eller på kryds og tværs lave den mad I ønsker, når I ønsker. Lidt kaffe og te er til rådighed i løbet af 
perioden også, vand kan hentes ved anviste vandhaner. 
Al specialkost sørger I selv for, vi leverer basisråvarer som f.eks. kød, fisk, æg, bacon, ost, brød, mælk, mel, 
økogrønt m.m. - alt til et godt måltid, så husk madlavningsgrejet. Der er mulighed for indkøb i Dagli Brugsen. 

• At levere brænde til madlavning og de aktiviteter I laver. 

• At levere rammerne for en gang sjov, hygge og en god oplevelse for publikum. Alt hvad der eventuelt måtte 
være af udfordringer undervejs, finder vi ud af og løser bedst og hurtigst muligt. 

• Kontaktperson: 
Jannick Ringius 
Tlf: 20315949 
Mail: oroeviking@gmail.com 
(Kan vi ikke nås på telefon, skriv en SMS eller mail og vi vender retur snarest) 

 

 
Det I som aktører forpligtiger jer til, ved tilmelding er: 

• At bidrage med at holde vikingeområderne rene og ryddelige. 
- køkken område, markedsområde, tømme skraldespande m.m. Ligeledes holdes det fælles bålkøkken pænt 
og ryddeligt. 

• At bidrage løbende til rengøringen af toilet og badefaciliteter. 
- vi sætter rengøringshold sammen med 2 telte ad gangen, 2 gange om dagen for rengøring af toilet og bad. 

• At holde jer til perioden ”Vikingetid”. 
- begrebet er bredt med mange fortolkninger, men ingen steder er plastik, dåser, kaffekander, nutidige 
campingmøbler, mobiler (betalinger undtaget) eller andre nutidige genstande en del af den periode, mellem 
10-18 på markedsdagene. Under dette gælder også salgsvarer. Ser vi noget som ikke hører til perioden, skal 
det fjernes med det samme. 

• At benytte de råvarer der stilles til rådighed med tanke om fællesskab. Råvarerne er indkøbt til at række i 
5 dage for det tilmeldte antal deltagere. Har man en særlig appetit, eller specielle ønsker om frugt/grønt/brød 
og lign. supplerer man med dette på egen hånd. 

• At håndværkeren er engageret i sit arbejde og at arbejdet holder sig inden for vikingetiden ligesom materiale 
og værktøj i videst mulige udstræk.  

• At krigeren har en bred forståelse af vikingetidens krig og kamp og at alt udstyr holder sig inden for 
perioden. Vil formidle kampkunst og inddrage publikum mest muligt og byde op til leg med de børn der måtte 
være. 

• At handelsmanden kun sælger varer fra vikingetiden og kan knytte formidling omkring varen. Indretningen af 
boden er ligeledes så autentisk som muligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egenbetaling til OVM19 

Voksne og børn fra 12 år: 
375 kr. 

Børn under 12 år: 
175 kr. 

 

Betaling skal ske senest 
d. 1. juli. 

Beløbet for antal voksne og børn bedes overføres på følgende vis: 
 
Kontooverførsel: 1726 – 0718598877 
– Angiv venligst teltansvarliges navn. 
 
Ingen Mobilepay overførsler. 
 
OBS: det med småt: 
Beløbet for egenbetaling af mad for markedets 5 dage, er bindende. Dette 
tilbagebetales kun ved eventuel aflysning af markedet fra arrangørens side, da 
dette beløb benyttes til at indhente tilbud og handle mad til alle vikinger i 
markedsperioden. 

Jeg/Vi medbringer antal 
telte 

 
 
 

Jeg/Vi har brug for dette 
areal:  
Facade længde x bredde 

 
(samlet opsætningsmål inkl. 
Pløkke og udhæng pr. telt) 

 
 
 
 
Eksempel: 
1 telt, oseberg, 8x4 meter inkl. pløkke og udhæng. 
 

Min/Vores 
publikumsaktivitet er 
denne (gælder også hvis 
man har en markedsbod):  

 
Eksempel:  
Smedning og salg af egne varer, læderværksted, markedsbod med salg af… 
 
Skriv gerne ind hvilken form for mini-kursus/introduktion du kan tilbyde 
besøgende og i hvilket tidsrum på dagen – gerne 1 til 2 gange dagligt. 
Her f.eks. introduktion til nålebinding, færøsk virkning, filtning, lav din egen 
læderpung eller sko – kun fantasien kan sætte grænser for hvad du kan vise og 
introducere andre vikinger og markedets besøgende for, for at fremme kendskab 
og interesse for dit håndværk. 
Som udgangspunkt skal det være en aktivitet for besøgende, men eventuelle 
materialeomkostninger skal selvfølgelig dækkes ind, så pris skal oplyses. 

Din/Jeres personinfo: 
Navn, Fødselsdato, 
Adresse, telefon og mail, 
evt. hjemmeside. 

Så har vi det hele. 

 

 
Eksempel:  
2 voksne, 1 barn: 
Halfdan Helsur 24/8-1980 
HalvGerda Helsur-Mogge 4/3-1979 
Ulfhild Helsur 8/12-2010 
 
Gravpladsen 750, 1 sal. 
1050 Vikingeby 
Telefon: 75011050 
Mail: viking@helsur.dk 
Web: helsur.dk 

Jeg/Vi har brug for brænde 
(ja/nej) 

(skriv gerne aktivitet der kræver 
brænde, såfremt du/I har behov 
for andet end til madlavning) 

 

 

Ankomsttidspunkt: 

Dato og ca. klokkeslæt. 

 

 
 
 
 
 
Det er muligt at ankomme til pladsen allerede fra mandag d. 22. juli. 
Seneste ankomststid er tirsdag aften. 

 


