
 
 
 
 
 
 
 

Reglement for Norsk Matglede 
 

Geilo er en arena for et av Norges viktigste matarrangementer. Målet er å gi besøkende en 

opplevelse av norske smaker. Norsk matglede har fokus på småskalaproduksjon, økologiske 

råvarer og kortreist mat. På denne måten skal vi begrense og kvalitetssikre arrangementet for å 

gi besøkende en god opplevelse. 

Geilo er merket som et Bærekraftig Reisemål, Visit Geilo AS en Miljøfyrtårnbedrift og Norsk 

matglede et Grønt arrangement. Merkene er et kvalitetsstempel og setter krav til oss som 

arrangør av Norsk Matglede. For å oppfylle kravene trenger vi også hjelp fra utstillerne!  

 

Torget  

Torget er forbeholdt småskalaprodusenter og gårdsmat. Her står du sammen med andre små 

aktører som tilbyr kortreist kvalitetsmat. På torget finner du også scenen med underholdning, 

blant annet kokkekamp og auksjon. I 2018 er det torgdag både lørdag (10-16) og søndag (11-15). 

 

Påmelding 

Påmeldingsfrist er 03.09.2018. Ved påmelding etter fristen økes prisen med kr 500,-. Alle 

påmeldinger skal meldes til post@geilo.no med utfylt påmeldingsskjema og signatur på at 

reglementet er lest og forstått.  

Hvis utstiller trekker sin påmelding etter 17.09.2018 må utstiller betale 50 % av deltakeravgiften.  

Alle utstillere må holde seg oppdatert på mail i september/oktober da det vil komme ut viktig 

informasjon om festivalen.  

 

Åpningstider, opp- og nedrigg 

I 2018 er det torgdag både lørdag (kl 10-16) og søndag (kl 11-15).  

Innkjøring/utkjøring (opprigging/nedrigging) skal foregå innenfor bestemte klokkeslett, som vil 

bli oppgitt i teknisk info sendt til alle utstillere nærmere torgdagen.  

Utstillere plikter å holde seg til anviste åpnings- og lukketider under torgdagen.  

 

Produkter og godkjenninger 

Utstillere som deltar på Norsk Matglede skal tilby norsk mat, fortrinnsvis småskala, økologiske 

råvarer og kortreist mat.  

I søknaden må utstiller oppgi en oversikt over hvilke produkter/råvarer som presenteres på 

standen. Norsk Matglede/ Visit Geilo AS melder dette videre til Mattilsynet. 
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Utstillerne må selv sørge for godkjenning fra Mattilsynet, og at godkjente dokumenter er klare til 

Norsk Matglede.  

Utstiller er selv ansvarlig for å tilfredsstille Skatteetatens krav til dokumentasjon av omsetning, 

merverdiavgift o.l.  

Eventuelle forespørsler fra lokale virksomheter og/eller medlemmer i Visit Geilo AS som faller 

utenfor kriteriene kan bli vurdert av arrangøren.  

Arrangøren ønsker at Norsk Matglede skal presentere et bredt varespekter og har den endelige 

avgjørelsen for utvelging av deltakere og fordeling av plassene. Arrangøren har anledning til å 

avvise produkter og evt. justere det areal det er søkt om. 

Arrangøren tar ikke ansvar for utstillerens varer, utstyr eller tredjepersons eiendeler. 

 

Standplass 

Standard standstørrelse er 3x3 meter. Om man ønsker større plass må dette meldes inn i 

påmeldingsskjemaet. 

Det er et strømuttak (1*16A) per standplass inkludert i prisen. Om man ønsker mer strøm, må 

man si ifra om dette i påmeldingsskjemaet.    

Utstillere må selv sørge for at det er ryddig både inne i og utenfor egen utstillingsplass. Søppel 

skal umiddelbart fjernes og tømmes på en av miljøstasjonene, riktig sortert. Fraksjonene det er 

mulig å sortere er: 

• Glass og metall (rent) 

• Papp (flatpakket og rent) 

• Myk plastemballasje (rent) 

• Papir (rent) 

• Pant  

• Restavfall (avfall som ikke passer inn i øvrige kategorier, eller som er grisete) 

 

 

 

Velkommen! 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

Påmeldingsskjema utstillere - Norsk Matglede 2018 
(kryss av) 

 Visit Geilo-medlem  Ikke Visit Geilo-medlem 
 

Organisasjonsnummer:  

Firmanavn:  

Kontaktperson:  

Fakturaadresse:  

Postnummer og sted:  

Telefon:  

E-postadresse:  
 

Produktbeskrivelse 
 
 

 

Priser uten teltleie(kryss av): 

 Areal Priser Visit Geilo-medlem Priser ikke Visit Geilo-medlem 

 3x3 1300kr 1600kr 

 3x6 1800kr 2200kr 

 3x9 2300kr 2850kr 
 

Priser med teltleie(kryss av): 

  Areal Priser Visit Geilo-medlem Priser ikke Visit Geilo-medlem 

 3x3 3800kr 4700kr 

 

(Alle priser er inkl. strøm og eks. mva) 

Strøm (skriv opp riktig antall): 

Amper  Antall 

16A  

32A  
 

Ønsker også å delta på søndagen (500kr) 7. oktober:   

  

Spørsmål og påmelding sendes til Visit Geilo, innen 3. september 2018. Ved påmelding etter 

påmeldingsfrist øker prisen med kr 500,- 

E-post:  post@geilo.no 

Telefon: 32 09 59 00 
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