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OFFICIELLT VÄTTERNRUNDANLÄGER

Välkommen till
Vätternrundanmässan 2020!
Snart drar allt igång på riktigt här i Motala.
Ni är varmt välkomna hit och vi hoppas att er närvaro
under Cykelveckan blir så bra som möjligt.
För att underlätta ert mässdeltagande har vi satt ihop lite information,
så att det ska gå så smidigt som möjligt för er när ni väl kommer till oss i juni.

Varmt välkommen!

www.vatternrundan.se

Allmän utställarinformation
Byggnation och godshantering
Monterbyggnation för utställare ska ske i god tid
innan mässan öppnar (se ”Inflyttning” nedan).
Om du kommer att vistas på området under byggnationen så är minimikrav på personlig skyddsutrustning
minst 1 varselplagg, skor med trampskydd och hätta,
hörselskydd samt hjälm vid arbeten som medför risk
för fallande föremål. Datum när bygganation upphör är
4 juni kl. 12:00
Godsleverans kan ske efter överenskommelse
med ansvarig på plats, mottagning/urlastning ombesörjer utställarna själva. Urlastning och rivning får
ske först när mässan stängt.
Leverans till och arbete i tält/montrar på andra ytor
sker efter överenskommelse med ansvarig på plats.
Kontakta Pelle Wickström 070-365 72 73 för
trucklossning. Trucklossningskostnad tillkommer.
Observera fordonsförbudet i Stadsparken - tag med
egen ”pirra”.

Dessutom finns det en funktionärscafeteria inne i
Motala Folkets Hus, där ni som utställare är varmt välkommen att fika, utan kostnad!
Om ni är nyfikna på Motalas totala utbud av restauranger och caféer, så kan ni snabbt och enkelt ta del
av det på Motala.se

Inflyttning, helg 1
Torsdag 4/6........................................ 12:00 - 18:00
Fredag 5/6......................................... 07:00 - 10:30

Säkerhet
Vätternrundan har inget juridiskt ansvar, ej heller försäkring för utställarnas material. Viss bevakning utav
mässan kommer att ske av ronderande väktare under
natten. Önskar du extra bevakning, kontakta Vätternrundan så förmedlar vi kontakt med vaktbolag.
Observera att varje utställare själv är ansvarig för att
öppna och stänga sitt tält.

Inflyttning, helg 2
Torsdag 11/6....................................... 07:00 - 10:30
Avetablering, helg 2
Söndag 14/6...................................... senast 08:00
Parkering
Finns INTE i nära anslutning till Hamnparkeringen
och Stadsparken. Efter urlastning måste bilarna flyttas.
Vi hänvisar till våra yttre parkeringsområden.
Utställarservice
I samband med inflyttningen kommer vi ha en bemannad utställarservice på plats i nummerlappstältet, i hjärtat av evenemangsområdet. Här hämtar du
ut ditt utställarkort.
Utställarservice når du under Cykelveckan på
telefon 073-723 86 05.

Toalett
I Motala Folkets Hus finns vanliga toaletter. I övrigt
hänvisar vi till toalettvagnarna som finns på
evenemangsområdet.
Sophantering
Sopkomprimator finns i anslutning till mässområdet.
Tömning sker tidig morgon, varför alla sopor bör
slängas på kvällen. Städning av monteryta ansvarar
respektive utställare för om inget annat beställts.
Observera att vi källsorterar wellpapp, plast, trä, glas,
metall och brännbart.

Reklam och annonsering
Exponering utanför din monter är endast tillåtet om
ditt avtal med Vätternrundan så medger.
Det finns möjlighet att köpa utrymme för reklamfilm på Vätternrundans storbildsskärmar, något ni
kommer få erbjudande om under våren.
Om du som officiell partner till Vätternrundan
önskar ha en mötesplats eller dyl. för era sponsorgrupper finns möjlighet till det i vår VIP-avdelning på
evenemangsområdet. Vänligen meddela detta i god tid
till vår utställarservice.

Mat och dryck
På evenemangsområdet finns food trucks och enklare
caféer under Cykelveckan.

www.vatternrundan.se

Allmän utställarinformation
Första hjälpen
Ronderande första hjälpare finns på evenemangsområdet. De kan erbjuda stöd och enklare omplåstring, de har även tillgång till Hjärtstartare.
En akutmottagning finns tillfälligt i församlingshemmets lokaler.
Akutmottagningens öppettider
Lördag 6/6........................................... 11:00 - 15:00
Söndag 7/6........................................09:00 - 18:00
Lördag 15/6..................................... 08:00 - 20:00
På evenemangsområdet och i flertalet av följebilarna runt banan finns hjärtstartare.
Vätternrundan tillhandahåller inga läkemedel, om
du tror dig behöva någon form av medicin –
medför det själv.

Hållbarhet ISO 20121
Vätternrundan har länge arbetat aktivt för en hållbar
utveckling utifrån de tre dimensionerna; social hållbarhet,
ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Det är
naturligt för oss eftersom cykeln är en symbol för miljömedvetenhet, fysisk aktivitet och hälsa. Vi vill inspirera
till en hållbar livsstil och själva föregå med gott exempel.
Sommaren 2013 blev vi som första idrottsarrangemang i
Sverige certifierade enligt ISO 20121, standard för hållbarhet vid evenemang. I samband med Vätternrundanmässan ber vi er att tänka på vad ni ger ut till våra besökare.
Några av våra viktiga hållbarhetsfrågor är att bidra ekonomiskt till det lokala förenings- och idrottslivet, ständigt öka
säkerheten för deltagare, funktionärer och bilister, minska
miljöpåverkan från produkter och transporter samt att
engagera deltagarna för minskad nedskräpning längs
loppet.

Ring 1177 för sjukvårdrådgivning
Om olyckan är framme ring 112
Hjärtstopp
Vid hjärtstopp, larma 112 och påbörja därefter hjärtlungräddning.
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OFFICIELLT VÄTTERNRUNDANLÄGER
Öppettider & kontaktuppgifter
På evenemangsområdet finns under Cykelveckan bland annat Stadiumbutiken, utställare
och lokala verksamheter. Här finns även nummerlappsutdelningen, en aktivitetszon för barn,
café, food trucks, information m.m.

Öppettider Mässan

Kontaktuppgifter

Fredag 5/6................................................12:00 - 22:00
Lördag 6/6................................................08:00 - 18:00
Söndag 7/6...............................................08:00 - 18:00
Torsdag 11/6..............................................12:00 - 20:00
Fredag 12/6..............................................10:00 - 22:00
Lördag 13/6...............................................10:00 - 20:00

Öppettider Stadiumbutiken
Fredag 5/6................................................12:00 - 22:00
Lördag 6/6...............................................06:30 - 22:00
Söndag 7/6............................................. 06:00 - 20:00
Måndag 8/6............................................... 16:00 - 19:00
Torsdag 11/6..............................................12:00 - 22:00
Fredag 12/6.............................................08:00 - 24:00
Lördag 13/6............................................. 08:00 - 20:00

WiFi
EXPO....................................... Lösenord: BikeG@mes
VR WiFi.............................................. Öppet nätverk

Projektledare: Andreas Lundgren
073-723 86 05
andreas.lundgren@vatternrundan.se
Utställarservice
massa@vatternrundan.se
Logistik/förråd: Patrik Korall
0141-22 32 99
patrik.korall@vatternrundan.se
Byggnation och trucklossning: Pelle Wickström
pelle@event4sweden.se
070-365 72 73
Logi: Svecia Travels, Lotta Karlsson
072-732 55 44
lotta.karlsson@sveciatravels.se

Leveransadress, Vätternrundanmässan: Platensgatan 3 591 35 Motala
Om ni vill skicka något material i förväg för förvaring tillkommer en kostnad på 500 kr/kvm.
Obs, märk materialet med ert företagsnamn!
Leveransadress:
VÄTTERNRUNDANS FÖRRÅD Bangårdsgatan 9, 591 35 Motala

Viktiga datum
8 maj........................................Deadline för beställning av monterinredning
29 maj.....................................Deadline för leverans av reklamfilm till storbildsskärmarna
5 juni........................................MTB-Vättern 25 km/50 km
6 juni........................................Tjejvättern 100 km
7 juni........................................Halvvättern 150 km & Vätternrundan 100 km
8 juni........................................”Skoj med hoj” (barnens dag)
12-13 juni.................................Vätternrundan

www.vatternrundan.se

