
  
 

 

Stumpemarked på Græsted Veterantræf 2019 
  

RETNINGSLINIER 
 

En stand består af eet eller flere stader:  
Størrelsen på alle stader er 6x6 meter, og der er adgang til 10 A 230 volt el tilslutning. Ved anvisning af chancestader 

kan manglende mulighed for el forekomme.  
 
• Alle stader er udendørs og træffet forbeholder sig ret til at bortvise åbenlyst ikke-mekanikrelaterede salgsting.  
• Inklusiv i prisen for en stand er adgang for to personer. Yderligere personer skal købe almindelig entrebillet.  
 
Flerdages sælgere:  
Der kan bestilles for alle tre dage senest den 6. juni 2019: 
Priser: 
Lige stade 350 kr. 
Hjørnestade 450 kr. 
 
Bestilling sker via træffets hjemmeside på www.veterantraef.dk under Deltagere / Stumpemarked.  
Betalingen skal være træffet i hænde 3 dage efter bestilling.  
 

Een-dages sælgere: 
Stande kan også købes for een dag (på chancen), men kan ikke reserveres. 
Den anviste stand må accepteres. Betaling ved indkørsel. 
Priser: 
Lige stade 250 kr. 
Hjørnestade 350 kr. 
 
Fremmøde og opstilling  
Adgang til Græsted Veterantræf kan ske fra kl. 8 alle dage fredag 7. juni 2019 - mandag 10. juni 2019. 
 
Træffets åbningstider er: 
Lørdag    8. juni 2019  kl. 10 – 24 
Søndag    9. juni 2019  kl. 10 – 24 
Mandag  10. juni 2019  kl. 10 – 16 
 

Stande på Stumpemarkedet forventes åbne i træffets åbningstid, dog kan der lukkes kl. 20 lørdag og søndag. 
 
Entré til pladsen:  
Stadeholdere skal medbringe print af adgangsbillet med stregkode. Denne giver adgang til pladsen for to samtidigt 
fremmødte personer. Ved anvisning af stadepladsen bliver printet ombyttet med armbånd, der påsættes armen straks. 
Stadeanviseren kan kontaktes på telefon 48 39 13 40 ved fremmødet. Stadepladsen er opmærket ved ankomst med 
angivelse af stadenummer, som ligeledes er angivet på din adgangsbillet.  

 
Kørsel på pladsen:  
Biler under 30 år skal være stationære på din stadeplads i træffets åbningstid. Alternativt henvises til 
publikumsparkeringen. Kørsel til og fra standen kan finde sted i begrænset omfang udenfor åbningstiden. Før den 
officielle afslutning af åbningstiden den sidste træfdag vil ingen privatbiler blive lukket ud fra pladsen, så bliv bare på 
standen tiden ud ;) 

  
Overnatning:  
Du er velkommen til at overnatte på din stand. Ønsker du plads på vores campingområde tættere på toiletter og 
badefaciliteter, tilkøbes campingplads særskilt via hjemmeside.  
 
Hundevagt:  
I nattetimerne, fredag-mandag er der runderende hundevagt i tidsrummet kl. 20.00 - 07.00  
 
Generelt:  
Som sælger på stumpemarkedet forpligter du dig til at overholde Græsted Veterantræfs retningslinier for god etik og 
opførsel på træfpladsen. Retningslinierne finder du på www.veterantraef.dk 
 

http://www.veterantraef.dk/
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