
Lejebetingelser for stadeholdere  

ved Ryegaard og Trudsholm Godsers julemarked 2020 

Åbningstider: 

Lørdag 28. november 10-16 

Søndag 29. november 10-16 

Lørdag 5. december 10-16 

Søndag 6. december 10-16 

 

Lørdag 12. december 10-16 

Søndag 13. december 10-16 

Lørdag 19. december 10-16 

Søndag 20. december 10-16 

Priser: 

 Fire weekends 1. og 4. weekend per stk 2. og 3. weekend per stk 

    

Spiltov i Kørestalden 1,80 meter 3520 880 1320 

    

Per meter i Kørestalden 1760 440 660 

    
Hytte ude, 2 gange 2 meter 3300 825 1240 

    
Priserne er eksklusive moms 

Spiltov og stande i Kørestalden er 2,20 meter i dybden. 

Boderne skal være åbne i hele åbningstiden.  

Stadeholderne kan køre med bil til døren for af- og pålæsning, biler skal være fjernet et kvarter før åbningstid og kan 

først køres til døren et kvarter efter lukketid. I åbningstiden parkeres på gæsteparkeringen på den nordlige side af 

parken. Adgang til parken i bil sker fra Munkholmvej. Ved indgangen er der en låge med kodelås – koden udleveres til 

stadeholderne umiddelbart før første weekend. 

Kørestalden samt hytter kan aflåses uden for åbningstid 

Ved stadeleje er inkluderet: 

• Lys i form af spots i skinne over stande i stald og telt (strøm i hytte)    

• Strøm et stik max 100w  

• Varme i Kørestalden  

• I kørestalden bord 0,8*1,8 meter (i spiltovene kan i stedet vælges hylde)  

Når alle fire weekends er lejet, er følgende indeholdt i prisen: 

• Standen bliver optaget på listen på hjemmesiden med link til stadeholderes hjemmeside. Denne er 

tilgængelig hele næste år til 1. oktober.    



• Gløgg til en person på hver udstillerdag, udstillere får en billet til Brandsprøjtehuset, hvor man stiller sig i kø 

sammen med de øvrige gæster.  

• Stadelejen betales forud for julemarkedet ved booking, 14 dage fra fakturering 

   

Adgang til Kørestalden 

• Indenfor glasdøren i Kørestalden, Munkholmvej 375, 4060 Kirke Såby, hænger en nøgleboks, koden udleveres 

til stadeholdere umiddelbart før første weekend. Lyset tændes INDEN man låser døren op (ude i vindfanget). 

Spottene over standene tændes over håndvasken inde i Kørestalden. 

 

Ryegaard og Trudsholm Godser - godskontor@ryegaard.dk - 4640 6032 
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