Markedsregler Borrekaupangen 2020
(Rules in english is at the bottom)
Ankomst og avreise
● Første ankomst mandag kl. 08:00, siste ankomst torsdag kl. 17:00.
● Når du ankommer markedet meld din ankomst hos plassjefen, og få tildelt din plass. Der
vil du også få nødvendig informasjon.
● Markedsdeltagere skal rette seg etter anvisninger fra plassjef, og BVL ber om forståelse
for at utsetting av telt er nøye planlagt, og at dette ikke kan endres. Har du spesielle
ønsker, skal de være meldt markedsledelsen i god tid i forkant av markedet.
● Alle biler skal være ute av markedsområdet kl. 18.00 på torsdag, da vi etterstreber
autentisitet på området, ankomst utenom dette er kun mulig hvis det avtales på forhånd.
● Ingen biler tillates inn på området i åpningstid.
● Parkering kun på anviste steder.
● Siste avreisedag er tirsdag 07.07.20
Bekledning
● Det er påkrevet å ha autentiske vikingklær under hele oppholdet.
● Er dette ditt første marked, eller du av andre grunner er i tvil om
bekledning eller utstyr, spør om hjelp.
● Skal du bade og ikke har tidsriktig badetøy, bruker du linhåndkle - eller
skifter nede på stranda.
● Har du ikke vikingsko? Kjøp eller lag noen, gå barbeint, eller bruk nøytrale,
moderne sko.
● Unngå bruk av åpenbar moderne sminke, og skjul moderne hårfarge.
● Moderne tatoveringer bør skjules så godt det lar seg gjøre.
Utstyr og møbler
● Under markedet skal alt moderne gjemmes eller kamufleres.
● Bruk kopp, glass eller horn.
● Under markedet skal alle bruke møbler\stoler og annet leirutstyr som er, eller kan være
historisk korrekt.
Alkohol og Rusmidler
● På markedsområdet er rusmidler som går under norsk straffelov forbudt. Overtredelse av
dette vil føre til umiddelbar bortvisning.
● Personer under 18 år skal ikke serveres eller drikke alkohol.
● Bruk av alkohol og beruselse er ikke tillatt under markedets åpningstider.

Generelt
● Etter åpningstid er det kun tillatt for påmeldte vikinger å oppholde seg på
markedsområdet. Andre har dessverre ikke anledning til å delta.
● Hunder skal ikke lage støy, eller være til ulempe for deltagere eller publikum.
Båndtvang er en selvfølge, og tisper i løpetid er ikke tillatt.
● Bålrøyk, snorking, sang, musikk og regn kan forventes på et vikingmarked.
Kveld og natt-tromming skal foregå på haugene, ikke på markedsområdet.
● I teltet ditt skal det være minst ett godkjent brannslokningsapparat på minst 2 kg, og det
skal være plassert til høyre innenfor teltåpningen.
● Mye av det vi bedriver på markeder har potensiell skaderisiko. Både lek, våpentrening,
smiing og spikking har en normal forventet risiko. Sørg for å ha litt førstehjelpsutstyr
med deg for småskader som øksehugg og pil i skulder osv. slik at du får stanset
blødninger før vi kommer og hjelper deg.
● Aktiviteter med høy skaderisiko, som Lokeløp, slåssing, øksekasting utenfor anvist
område og å skyte på forbipasserende med pil og langbue er ikke tillatt.
● Åpen ild er ikke tillatt inne i telt.
● Ikke hent mer ved enn du behøver hver dag.
● BVL forventer at alle deltagere hjelper til med å gjøre markedet en behagelig opplevelse
for seg selv og andre. Hvis man bryter markedsreglene eller på annen måte ødelegger
opplevelsen av markedet, kan det i verste fall føre til bortvisning fra markedet.
● Vennligst forlat området slik det var når du kom, på forhånd takk.
Vennlig hilsen Borre Vikinglag

Market Rules Borrekaupangen 2020
Arrival and departure
● First arrival Monday. 8:00 a.m. last Thursday. 5:00 p.m (1700)
● When you arrive at the market, sign in with the site manager. He or she will show you
your place, and give you the necessary information.
● Please do not complain about the place you get for your tent. If you have specific wishes
and needs, you have to notify the market management when you sign up for the market.
● All cars must be out of the market at. 6.00 p.m (1800) Thursday. We strive for
authenticity in the market area. Arrival outside of these hours is only possible if arranged
in advance.
● No cars will be allowed driving in to the area during the market opening hours.
● Parking are only allowed in designated places.
● Last departure day is tuesday 07.07.20
Clothing
● It is required to have authentic Viking clothing at all times.
● If this is your first market and you do not have proper clothes, ask for help.
● Going swimming – use your Viking swimsuits(linen) and use your linen towel - or
change to swimsuit at the beach.
● You don’t have Viking shoes? Buy some, or make your own. Go barefoot or use neutral
modern shoes.
● Modern tattoos, modern makeup and hair color should be hidden as much as possible.

Equipment and furniture
● During the market all modern plastic must be hidden. We do not allow visible plastic.
Use cup, glass or horn.
● During the market we encourage everyone to use furniture, chairs and other camping
equipment that is historically accurate.
Alcohol and Drugs.
● On the market area and during the market all drugs that goes under Norwegian criminal
law is prohibited.
● Alcohol and drunkenness is not allowed under the market opening hours.
● Persons under 18 years is according to Norwegian law not allowed to drink alcohol.

Generally
● After opening hours only registered Vikings are allowed in the market area.
● Dogs should not make noise or disturb participants or visitors.
● All dogs shall be on a leash, and bitches in heat are not allowed at the market.
● Smoke from bonfires, snoring, singing, music and rain can be expected on a Viking
market.
● Evening and night-drumming has to take place in the hills, not in the market.
● In your tent there should be at least one approved fire extinguisher, minimum 2kg, and be
placed at the right hand side, inside of the tent opening.
● Some of our regular market activities have a reasonable risk of injury. Make sure you
have a small first aid kit available to stop the bleeding from stray arrows and potential
misguided axe chops.
● Activities that pose a high risk of injury, such as the Loke run, actual fighting, axe
throwing and trying to shoot at each other with arrows etc is not allowed.
● Open fire is not allowed inside the tent.
● Don’t bring more firewood than you need for each day.
● BVL expects all participants to make the market a pleasant experience for themselves
and others. Anyone who does not comply with the market rules, or otherwise helps to
impair the experience on the market, may at worst be expelled.
● Please see to that your camp is in the same condition when you leave, as it was when
you arrived. We wish to thank you for helping us with that already at this time.

Kind regards, Borre Vikinglag.

