
 

 VILKÅR FOR STANDLEJE - GISSELFELD JULETORV 2023 
 

Dato: Den 17., 18. og 19. november og 24., 25. og 26. november 2023 
 
Åbningstid: Fredage fra kl. 15.00 til 20.00, alle andre dage fra kl. 10.00 til 16.00. Det er vigtigt, at 

der ikke pakkes sammen før efter henholdsvis kl. 20.00 og 16.00. De sidste gæster 
skal også have en god og positiv oplevelse. HUSK DET!!!!! 

 Indgangen lukker 1 time før lukketid (henholdsvis kl. 19.00 og 15.00). 
 
Inkl. i prisen:  

- Standleje for alle 6 dage 
- Der udleveres 4 keyhangere til hver udstiller med navneskilte. Hvis man skal bruge 

flere kan de købes ved ekstrabestilling 
- Elektricitet 230 volt 
- Til nye udstillere er der 4 m hessian 10 oz  
 
Standene er opbygget på baggrund af de naturlige fysiske rammer. Der må ikke bruges 
halm eller andre let brændbare materialer på standene eller levende lys. 
 

Opstilling 
af stand: Onsdag den 15. november og torsdag den 16. november fra kl. 08.00-19.00. Fredag d. 17. 

november 08.00-14.00. Fredag den 24/11 kl. 08.00-14.00. 
Vi gør opmærksom på, at man skal holde sig indenfor de rammer, som Gisselfeld Kloster 
har opsat. Såfremt man ønsker noget, der er højere end de rammer (ca. 1 m), skal der 
laves aftale om dette. Der vil ikke blive godkendt noget, der er højere end 1,7 m - og dette 
er ved bagvæggen og ikke i siderne, DETTE GÆLDER OGSÅ ROLL UPS. 

 
Vare: Der må kun medbringes det varesortiment, som er aftalt med os. Såfremt der tages noget 

med, som ikke er afklaret med os, forbeholder vi os ret til at kræve det fjernet.  
 Såfremt en kunde beder om en kvittering, skal dette gives. 
 
El: Hver stand opbygges med max. 230 v 500 w, som er inkluderet i prisen Såfremt man 

ønsker mere, skal det oplyses senest den 2/10 2023, og man skal betale for ekstra 
strøm. Det er ikke tilladt at opsætte el-varmere, olieradiatorer, vandkedler, 
kaffemaskiner mv. uden det er aftalt på forhånd. 

 
Betaling: Står på fakturaen. Husk at overholde betalingsfristen. Man er først sikker på at få en 

stand, når man har betalt fakturaen.  
  
Presse: Presseomtale varetages af Gisselfeld Kloster 
 
Duge: Det er kun tilladt at bruge hessian, som i vævningen er 10 oz. Det kan købes for kr. 45,00 

pr. m. ex. moms, så længe lager haves. Hessian skal være bestilt senest den 2/10 2023. 
  
Underholdn.: Det er ikke tilladt at arrangere nogen underholdning selv - heller ikke selvom det evt. er  
 gratis. Det er ikke tilladt at have transistorer eller anden musik på sin stand. 
 
Oppyntning Der efterlyses mere jul, ikke produkter, men i forbindelse med pyntning af stande Det  
af stande: er meget vigtigt, at standene fremstår pyntede og pæne. De må gerne være jule- 
 pyntede standene, selvom det ikke er juleeffekter man sælger – det er et JULETORV.  
 
I øvrigt: Det er ikke tilladt at bruge tape, kramper, søm, skruer eller lignende i træværket 

eller vægge. Det er heller ikke tilladt at hænge noget op i pileflethegnet og 
guirlanderne. 

  



 

 LÅGERNE LUKKES KL. 09.15 OG 14.15 FOR INDKØRSEL MED VARER, OG ALLE 
BILER SKAL VÆRE UDE HENHOLDSVIS KL. 09.30 OG 14.30 GENNEM 
HOVEDPORTEN. 

 
Der er parkering ved TØMRERVÆRKSTEDET OG GODSKONTORET. – HUSK DET!! Det 
er store biler ved tømrerværkstedet og små biler i gården ved Godskontoret. Husk at 
informere jeres evt. hjælpere om, hvor de skal parkere og øvrige regler. Der skal ligge 
en seddel i bilen med mobiltelefonnummer, også ved af- og pålæsning. 
 
Det er forbudt at parkere på P-pladsen ved cafeen og mellem de øvrige bygninger. 
 
Ingen kørsel eller parkering på plænerne, og det er ikke tilladt at flytte snorene som 
står rundt om plænerne, hverken før, under eller efter juletorvet. 
 
Rygning er forbudt på alle stande og i alle bygninger. 

 
Standene afleveres i ryddet stand senest mandag den 27. november kl. 15.00, og i samme 
stand, som de blev modtaget dvs. tomme og fejede. Affald afleveres i opstillet 
container. Husk at folde papkasser sammen. Der kan pakkes sammen den 26. 
november til kl. 20.00, hvorefter bygninger og park lukkes. 
 
HUSK alle papkasser skal foldes sammen, inden de kommes i containeren!! 

 
 Standlejer sørger selv for diverse tilladelser fra levnedsmiddelkontrol, 

bevillingsmyndighed, forsikring m.m.  
 
 Evt. særlige ønsker i forbindelse med udsmykning, skiltning m.v., aftales nærmere 

med Gisselfeld Kloster senest 3 uger før arrangementet. Der må ikke være kulørte 
lamper på standene, guld/sølv eller plastic guirlander/juletræer, syngende 
nisser/julemænd/juletræer mv.. Skilte kun efter forudgående aftale med 
Gisselfeld. Der gives ikke tilladelse til sandwichskilte. Skilte skal godkendes senest 
2/10 2023. 

 
 Juletræer (nordmannsgran) og granguirlander (nobilis) kan købes. Dette skal også 

bestilles senest den 2/10 2023.   
 
Der må IKKE ”klistres” noget op på væggene, hænges noget op i de guirlander, som 
er hængt op til pynt i Peder Oxe Hallen mv., eller flettes noget ind i flethegnene. 

  
Der vil være toiletter i forbindelse med Peder Oxe Hallen samt ved slotsgården. Toiletter 
til standlejerne er bag Peder Oxe Hallen. 

 
Der er vagt nætterne mellem fredage, lørdage og søndage begge weekender. 
 

Selve planlægningen af juletorvet og tildelingen af stande begynder i starten af marts måned. 
 
 

Gisselfeld Kloster 
Gisselfeldvej 12A, 4690 Haslev Tlf. 56326032 

Charlotte mobil 2032 1211 (kun mell. kl. 08.00-16.00) 
E-mail: cw@gisselfeld-kloster.dk 

www.gisselfeld-kloster.dk 
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