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Formål
• Det overordnede målet for Hyttemessen i

Gudbrandsdalen er å være en toneangivende 
aktør i markedet for nye teknologiske og
bærekraftige løsninger for et stadig økende
hyttemarked.

• Adgang til å delta på messen har alle
bedrifter og organisasjoner som er relatert 
til hyttelivsnæringen, både tilbydere av varer,
tjenester, opplevelser og arrangementer.

Påmelding
• Påmelding skjer elektronisk via vår hjemmeside 

og er bindende.
• Det vil ikke bli tildelt utstillerplass før faktura er

betalt.
• Stavsplassen SA forbeholder seg retten til

å godkjenne/avvise utstillere som søker om
påmelding.

• Ved for stort utbud av enkelte varer vil
Stavsplassen SA kunne innføre restriksjoner.

• Det er kun vareutvalg som listes opp på
påmeldingsskjemaet som tillates solgt under
Hyttemesse i Gudbrandsdalen. Ved avvik i
vareutvalg, forbeholder Stavsplassen SA seg
retten til å kunne bortvise utstillere uten refusjon
av avgifter.

• Framleie av utstillingsareal er ikke tillatt. Kun
påmeldte firmaer kan delta på utstillingen.

Avbestilling
• Ved avbestilling før 1. august vil alle innbetalte

avgifter, med unntak av påmeldingsavgift, bli
refundert.

• Ved avbestilling etter 1. august, eller ved
manglende oppmøte, må alle avgifter betales,
uansett grunn for avbestilling. Utstiller må selv
sørge for avbruddsforsikring i slike tilfeller.

Plassering
• Stavsplassen SA er opptatt av å gi både utstillere

og publikum en best mulig opplevelse under
messen. For å få en velfungerende arena og
rettferdig fordeling av utstillere på området
forbeholder Stavsplassen SA seg retten til å
plassere utstillere.

Opphold på området ut over åpningstid
• Etter standplass er rigget og messen åpnet

fredag, er utstillingsområdet åpent for utstiller
en time før åpningstid og en time etter stengetid 
for klargjøring/opprydding.

• Ved behov for opphold utover dette må det
avtales med arrangør.

Salg
• Utstilte gjenstander kan ikke fjernes fra standen

i utstillingsperioden.
• Plakater o.l. kan ikke settes opp utenfor tildelt

standareal. Vareprøver og reklamemateriell 
må kun deles ut fra egen stand og ikke være til
sjenanse for nabostand eller omgivelser.

• Demonstrasjoner, bruk av audiovisuelt utstyr,
stemmeforsterker og lignende må utføres uten
sjenanse for nabostand og omgivelser. Eventuelle
klager rettes til arrangør som har avgjørende
myndighet.

Forsikring
• Arrangør har vanlig vakthold fra monterings-

tidens start til demonteringstidens slutt.
• Arrangøren tar ikke ansvar for utstillernes varer/

utstyr.
• Utstillere må selv sørge for nødvendige

forsikringer.
• Utstiller må rette seg etter eventuelle pålegg fra

branntilsyn, arrangør og offentlige etater. 
• Utstillere er ansvarlige for skader som de påfører

bygg, innredninger og anlegg.

Opp/nedrigging av stand
• Alle utstillere må være ferdig rigget og i orden til

åpningstid hver dag. 
• Arrangør besørger renhold av publikumsområdet,

utstiller må renholde eget område.
• Utstiller skal ikke rigge ned standen før

stengetid av hensyn til publikum som følger
åpningstider.

• Utstiller må selv besørge at alt utstyr fjernes
ved nedrigging, eventuelt søppel kastes i tilvist
container.

Force majeure
• Tilfeller som kan betegnes som force majeure gir

ingen rett til refusjon.

Nærmere messen vil Stavsplassen SA sende ut et 
informasjonsbrev som inneholder blant annet 
prosedyre ved ankomst, standplassering, områdekart 
med plasseringer m.m. 

hyttelividalen.no


