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Invitasjon
til utstillere

18.-22. februar
2020

Åpningstider martnashandel:
Sentrum: Tirsdag kl 12-17, onsdag-lørdag kl 10-17
Hallen: Tirsdag kl 12-18, onsdag-fredag kl 10-18, lørdag kl 10-1 7
www.rorosmartnan.no

Vi ønsker nye og gamle utstillere velkommen til

Rørosmartnan 18.-22. februar 2020
Rabattert registreringsavgift ved påmelding før 15. november
Hvis ledige plasser, mottas påmelding helt fram til arrangementsstart
Rørosmartnan er en nasjonal begivenhet med rundt 70.000 besøkende hvert år. Disse fem februardagene forvandles
Røros til en livlig markedsplass med et yrende folkeliv hele døgnet. Handelen med utstillere foregår utendørs i
gatene i Røros sentrum, inne i og utenfor flerbrukshallen Verket Røros. Verdenskulturminnet Røros bergstad danner
en unik ramme rundt arrangementet. Ankomsten av et åttitalls hesteekvipasjer på åpningsarrangementet markerer
starten på folkefesten.
Påmelding
Fyll ut og send inn registreringsskjema du
finner på www.rorosmartnan.no
Registreringsavgiften, som inkluderer velkomstmiddager for inntil 2 personer, må
innbetales ved påmelding.
Meld deg på tidlig og få rabattert pris:
Til og med 15. november kr 1.600 + mva
Etter 15. november kr 2.200 + mva
Kontonummer og betalingsinformasjon finner
du i registreringsskjemaet.
Bekreftelse av plass skjer fortløpende.
Dersom du ikke får plass vil hele registrerings-

avgiften refunderes. Standleie og andre kostnader innbetales etter faktura på nyåret.
Veien til Røros
Røros ligger ved FV 30, sør-øst i Trøndelag
med grense til Hedmark og Jämtland. Det er
40 mil sørover til Oslo, og 16 mil nordvestover
til Trondheim. Østersund ligger 26 mil nordøstover for Røros.
Innkvartering
Pga stor etterspørsel leies det ut private
hus og hytter i tillegg til kommersielle

overnattingssteder. Det er etablert egen
bobilcamp ved martnashallen Verket Røros.
Vi tilbyr også et begrenset antall oppstillingsplasser for utstillere med bobil/campingvogn.
Oversikt over ledig overnatting oppdateres
fortløpende, så følg med på
www.rorosmartnan.no.
Miljø
Rørosmartnan vil gjøre tiltak for en bedre miljøprofil, og utstillere som tar miljøhensyn vil bli
prioritert. Sammen skal vi jobbe for et mer
bærekraftig arrangement!

Utstillingsområder
Martnashallen i Verket Røros
Flerbrukshallen er et moderne bygg med en flate på 4300
kvm. Her er det plass til et 100-talls utstillere, kafe med middagsservering og scene for underholdning og aktiviteter.
15 000 besøkende er ventet hit i løpet av uken. Uteområdet
benyttes til tivoli og det plasseres utstillere i front mot inngangspartiet. Hallen ligger 500 meter fra sentrum med den
største parkeringsplassen like ved.
Inne i martnashallen
Hallen er utstyrt med standard hvite messevegger. Man kan også velge
stands uten messevegger. Utstillere kan søke om valgfri dybde og
bredde på stands (i hele meter, min. 2x2 m), men arrangør vil kunne
justere disse formålsmessig. Det er ikke anledning til å bruke stift, spiker
eller tape på messevegger. Kun spesialtape som ikke setter merker er
tillatt, kan kjøpes i informasjonen ved ankomst. For øvrig hører vi gjerne
fra deg om du har egne standløsninger, så ser vi hva vi får til.
Uteområde
Langs gangveien foran hallen og inngangspartiet gis det rom for
fleksible stand-løsninger med tanke på både areal og produkt.
Brannfare
Totalforbud mot bruk av åpen ild, grill, levende lys, o.l. innendørs.
For stands ute må det søkes: Kryss av på skjema og beskriv ildstedet.
De som ønsker åpen ild må ha slukkemiddel tilgjengelig.
Åpningstid publikum
Tirsdag kl 12-18, onsdag – fredag kl 10-18, lørdag kl 10-17.
Rigging
Oppmontering mandag 17. februar kl 9-20.30 og tirsdag 18. februar
kl 8-11.45. Demontering lørdag 22. februar kl 17-20.
Øvrige dager er martnashallen tilgjengelig for utstillere en time før og
etter åpningstidene. Se retningslinjer siste side pkt 7.

Registreringsavgift
NOK 1.600 til og med 15. november
NOK 2.200 etter 15. november.
Betales samtidig med påmeldingen til konto 4280.15.62862.
Merk innbetalingen med samme navn som du bruker
i registreringsskjemaet.
Standleie
Pr kvm inne uten messevegger
NOK 490
Pr kvm inne med messevegger
NOK 590
Hjørnestand, tillegg pr dybdemeter*
NOK 590
Pr kvm ute
NOK 75
20% rabatt for innendørs stands over 59 kvm.
* Hjørnemeter tilsvarer dybden på standen du søker på. Har du f.eks.
3 m dybde blir det 3 hjørnemeter. Ønskes hjørnestand med 2 åpne sider
med tilsvarende dybde blir det 6 hjørnemeter.
Strøm
8A (max 1600 watt)
16A 1 fas
16A 3 fas
32A 3 fas

NOK 800
NOK 1100
NOK 1500
NOK 2000

Adgangskort og invitasjonskort
Alle som deltar i rigging og/eller betjening av stands, skal ha synlig
adgangskort med firmanavn og personnavn. Invitasjonskort à kr 20
kan bestilles for utsendelse til utstillers kunder, og gir fri inngang
én dag.

Ønsker du å nå flere kunder?
Kjøp en annonse på www.rorosmartnan allerede nå! Kryss av på
registreringsskjemaet så sender vi mer informasjon.
Kontakt Arbeidets Rett for annonse i Martnasavisa på tlf 72 40 64 00
eller mail annonser@retten.no

Gata – Røros sentrum:
Martnashandelen midt i sentrum er den
eldste delen av Rørosmartnan. Salgsbodene blir plassert gatelangs i det
særegne bygningsmiljøet i Bergstaden.
Plassering
Plassering av stand avgjøres av gateregulering, standstørrelse, strømbehov og i noen
grad ansiennitet. Vi ønsker et visuelt løft av
handelsbodene og anmoder alle utstillere om å
tenke helhet. Max standlengde pr reg.avgift 10
m. Evt markise i front må ha fri høyde på 2,5
m. Husk at oppgitt dybde på standen er totalen, så både evt markise og bil som ønskes
plassert bak standen må medregnes.
Praktisk info
Alle utstillere må medbringe enkelt verktøy
som skrujern, hammer, skruer og evt. spiker
dersom en ønsker å henge opp noe i bodene.
Har du leid bod av oss må alle skruer og spikre fjernes ved avreise. I tilfelle snøfall er det
også smart å ta med en snøskuffe.
Merk. Det er ikke tillatt å fysisk feste
bod/stand på bakken eller til husvegg.
Brannfare
Røros er et verneverdig kulturminne berømt for
sin trehusbebyggelse. Brannfaren er stor, alle
som ønsker å ha åpen ild må søke. Kryss av
på registreringsskjemaet og beskriv ildstedet.
Alle må ha slukkemiddel. I nedre del av
Kjerkgata er det ikke tillatt med åpen ild. Av
brannhensyn er det ikke tillatt å overnatte på
steder som ikke er regulert til formålet.

Rigging
Anvisning av tildelt plass og opprigg er
mandag 17. februar kl 9-21 og tirsdag
18. februar kl 8-12.
Se pkt 7 i reglement siste side.
Åpningstider martnashandel
Tirsdag kl 12-17, onsdag – lørdag kl 10-17.
Alle boder må være betjent og tilgjengelig for
publikum i dette tidsrommet. Det er tillatt å
holde salg til kl 18 alle dager unntatt lørdag
dersom været tillater det.
Salg utover disse tider krever skriftlig særavtale med arrangør.
Registreringsavgift
(pr salgsplass max 10 m)
NOK 1.600 til og med 15. november
NOK 2.200 etter 15. november
Betales samtidig med påmeldingen til konto
4280.15.12725. Merk innbetalingen med
samme navn som du bruker i registreringsskjemaet.
Standleie
Samme salgsmeterpris gjelder over hele
sentrum:
NOK 550 pr salgsmeter.
Salg av spekepølse og håndmat:
NOK 1.150 pr salgsmeter
Evt bodleie kommer i tillegg.

Strøm:
8A (max 1600 watt) NOK 800
NOK 1100
16A (1 fas)
16A (3 fas)
NOK 1500
32A (3 fas)
NOK 2000
Alle priser eks mva.
UTLEIEBODER
Treboder utformet som gapahuk
Skråtak og åpning i
front, ingen gulv-plate.
Presenning ligger opprullet på taket og rulles
ned og festes når boden
skal lukkes. Bodene er
uten hyller og bord.
Dette må medbringes ved behov.
To størrelser: (bredde x dybde)
3 x 2,2 m
NOK 1500
6 x 2,2m
NOK 3000
Kioskbod i tre
Låsbar bod med inngang fra siden og luke
som kan åpnes i front.
Boden er uten hyller
og bord. Dette, sammen med egen hengelås, må medbringes ved behov.
Størrelse: 230 x 280 cm NOK 1.500
Leiepris på bod kommer i tillegg til salgsmeterpris.

Kvoteplasser – nytt av året!
Vi ønsker å stimulere til god kvalitet og stor spennvidde blant våre utstillere. Ordningen er for utstillere med marginal omsetning og som i kraft
av profil og vareutvalg tilfører Rørosmartnan noe helt spesielt. Vi tilbyr
Inntil 15 plasser i gata og 10 i hallen til redusert pris:
Kr 600 i rabatt på registreringsavgift og 20% rabatt på strøm og
standleie.

For å være med i vurderingen skriv «ønsker å bli vurdert for kvoteplass»
i kommentarfeltet for merknader i registreringsskjemaet.
Bekreftelse på tildeling sendes sammen med plassbekreftelsen, og
rabattene blir fratrukket på fakturaen.

Tiltalende stand – bedre omsetning for deg!

Beste stand Martnashallen 2019:
Macrame Gardens of Norway

Rørosmartnan har som mål å heve kvaliteten på arrangementet.
Vi utfordrer derfor deg som utstiller til å ha en så tiltalende stand som
mulig. En god presentasjon av dine produkter betyr økt omsetning
for deg og vil samtidig bidra til et visuelt løft på hele arrangementet.
Vi premierer beste stand i martnashallen og beste stand i gata etter
følgende kriterier:
1. Standens utforming: Utstilling, presentasjon, framheving, harmoni
mellom produkt og øvrig materialbruk og formgiving av stand
2. Orden og renhold, miljø og ressursbruk
3. Personalets opptreden og kundebehandling
Prisene blir utdelt torsdag, og består av:
Fri registreringsavgift neste års martna, diplom, gave og medieomtale.

Prisen for beste stand går til en utstiller som har blåst liv i et gammelt
håndverk og satt det inn i en moderne tid. Med sitt fokus på naturlige
materialer og en enkel og ren livsstil som gjenspeiles i presentasjonen,
synes vi denne familiefokuserte utstilleren skiller seg ut.
De andre nominerte var: Rørosmeieriet og Epleblomsten.

Beste stand Gata 2019:
Bålstedet
Prisen for beste stand går til en utstiller som presenterer produktene på en
ryddig og interaktiv måte. Fliden utstilleren har gort med å utforme standen som et miljø der du ser kombinasjonen mellom produktene, setter
opplevelsen i sentrum. Med bålvarmen som et naturlig midtpunkt blir han
et samlested på det nye torget foran Domus.
De andre nominerte var: Beljo og Tynnkakebakeren.

Reglement for deltagelse på Rørosmartnan 2020
Visit Røros AS innhenter politiets tillatelse til å arrangere den årlige Rørosmartnan. Tillatelsen fra politiet fastsetter flere
vilkår til gjennomføringen av arrangementet, blant annet at arrangøren skal fastsette og håndheve sitt eget reglement
innenfor martnasområdet.
1. Tildeling av plass
Arrangøren avgjør hvem som får delta. Plassering foretas etter beste
skjønn og vurdering. Salg og utstilling, flytting eller utvidelse av stand
kan kun foregå etter avtale med Rørosmartnan. Dersom du ikke blir tildelt plass refunderes påmeldingsavgiften i sin helhet. Avslag på søknad
om plass kan ikke påklages. Manglende betaling ved forfall fører til at
plassen blir strøket.

tildelte plass uten å ha fått denne anvist av arrangør.
Bestilt plass som ikke er benyttet innen kl 14.00 på åpningsdagen kan
fritt disponeres av Rørosmartnan om ikke spesiell avtale foreligger.
Feilparkerte biler taues bort på eiers regning. Messevegger skal ved
avreise være fri for tape og limrester. Alle stands må være ryddet innen
lørdag kl 20.00 om ikke annet er avtalt.
NB! Ingen stand skal pakkes, tømmes for varer eller forlates før
Rørosmartnan offisielt er avsluttet lørdag kl 17.00.

2. Påmelding, registrering og fakturering
Påmelding er gyldig når utfylt registreringsskjema er mottatt. Registre
ringsavgiften betales ved påmelding. Bekreftelse av plass skjer etter
påmeldingsfristen og sendes sammen med faktura på standleie.
Dersom flere firma går sammen om salgsplass, skal hvert firma betale
registreringsavgift.

3. Avbestilling av standplass
Avbestilling senere enn 3 uker før Rørosmartnan starter må betales
fullt ut. Ved tidligere avbestilling refunderes all innbetalt avgift unntatt
registreringsavgiften.

8. Varetransport/ inn og utkjøring
På grunn av stor publikumstilstrømning må varetransport skje om
morgenen før kl 10 eller om kvelden etter kl 17.

9. Opptreden
Rørosmartnan krever høvisk opptreden av alle selgere/utstillere og deres
representanter. Stand skal ikke betjenes av påvirkede personer.
Selgere/utstillere må rette seg etter alle pålegg gitt av Rørosmartnan,
som for eksempel regulering av lydnivå på stand.

10. Avfall
4. Plassering
Rørosmartnan forbeholder seg rett til å avgjøre hvilke utstillere som
kan delta og foreta den plassering en finner riktig uavhengig av omsøkt
plass. Ved tildeling og plassering vil det bli tatt hensyn til størrelse,
vareutvalg og andre tekniske faktorer. Ansiennitet vil også kunne bli
vektlagt. Endring i plassering kan forekomme helt fram til arrangementstart. Tildelt plass kan ikke videreselges eller byttes

5. Salgstider og salgsrestriksjoner
Salgsbodene skal være betjent i arrangørens annonserte åpningstider
for publikum. Det er kun tillatt å selge produkter som er oppført på
registreringsskjema. Salgsvarer som vi ikke tillater: Piratkopier, softgun,
fjær/luftvåpen, kastestjerner, sverd, kinaputter, springkniver, heliumballonger, el-sigaretter o.l.

Avfall rundt stand, innendørs og utendørs, er utstillers ansvar å rydde
opp og bringe til utsatte søppelcontainere. Alle pappesker flatpakkes.
Dersom dette ikke følges blir utstiller fakturert for utgifter med
opprydding.

11. Ansvar
Rørosmartnan er ikke ansvarlig for tyveri av eller skade på utstillings og
salgsgjenstander, utstyr, kjøretøy e.l. Utstiller må selv forsikre sine varer
og sitt utstyr. Det er ikke tillatt å fysisk feste bod/stand i bakken eller
husvegg. Ødeleggelser blir i tilfelle fakturert.

12. Overnatting
Det er ikke tillatt å overnatte på steder som ikke er regulert til formålet.

13. Brannsikkerhet
All omsetning av næringsmidler på Rørosmartnan er meldepliktig og
skal meldes inn på registreringsskjemaet. Alle som driver med produksjon og salg av mat skal være registrert eller godkjent hos Mattilsynet.
Kontakt ditt lokale Mattilsynskontor på 22 40 00 00 eller gå inn på
ALTINN.NO. Angi meny og hvordan maten evt. skal bearbeides før
omsetning. Mattilsynet vil ta kontakt med utstillere før martnan starter
hvis det er noen uklarheter. Utstiller som ikke har meldt fra om
matomsetning på forhånd vil kunne bli nektet omsetning av Mattilsynet.
Hver utstiller må ha kassaapparat eller føre kassadagbok i forhold til
retningslinjer fra Ligningskontoret.

7. Ankomst/parkering/avreise
Utstillere skal ved ankomst henvende seg til martnaskontoret, som for
«gata» er Røros Turistkontor og for martnashallen er i resepsjonen ved
inngangen til hallen. Her får dere anvisning av plass, deltagerbevis,
parkeringsbevis og generell informasjon. Ingen må stille opp på sin

Kontaktinfo martnasarrangør:
VISIT RØROS AS
Peder Hiortsgate 2, 7374 Røros

Alle utendørs stands skal ha slukkemiddel, minimum 6 kg pulverapparat. Ved bruk av propan (gass) til oppvarming, grilling o.l. må
kontroll av gassflaske, regulator og slange dokumenteres.

14. Omsetningsrapport til arrangør
For best mulig dokumentasjon av arrangementets omfang plikter alle
utstillere å gi en total omsetningsrapport. Dette blir organisert av
arrangør.

15. Sanksjoner ved brudd på reglementet
Brudd på reglementet vil kunne føre til umiddelbar bortvisning fra
Rørosmartnan. Slik bortvisning gir ingen rett til klage eller refusjon av
innbetalt avgift eller erstatning av tapt fortjeneste. Generell avvisning i
framtidige arrangement vil også bli vurdert. For øvrig gjelder bestemmelsene i Politilovens § 11, 4-7. ledd og den plikt enhver har til å etterkomme politiets gitte pålegg under håndhevelsen av ro og orden på
offentlig sted, herunder martnasområdet, jfr. Politilovens §§ 5 og 7.

Tlf
+47 72 41 00 00
E-mail: post@rorosmartnan.no
Web: www.rorosmartnan.no

KONTORTID:
Mandag-fredag
I martnasuka:
Mandag
Tirsdag-lørdag

kl 08-16
kl 09-21
kl 09-18
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