
Retningslinjer for bodholdere - Pilefestival 2020 

 

Tilmelding:  

Tilmeldingen af boder til Pilefestival Hygum Hjemstavnsgård er bindende 

Seneste tilmelding og betaling er d. 22. juli 

Som medlem af Pileforeningen kan du leje:  

Bodpladser uden telt (medbring evt. selv. telt eller lign.) 

1 bodplads 500 kr. (5x5 m)  

2 bodpladser 1.000 kr. (5x10 m)  

3 bodpladser 1.500 kr. (5x15 m) 

Bodpladser i stort telt 

1 bodplads 600 kr. (3x3 m)  

2 bodpladser 1.200 kr. (3x6 m)  

3 bodpladser 1.800 kr. (3x9 m) 

Som ikke medlemmer kan du leje: 

Bodpladser uden telt (medbring evt. selv. telt eller lign.) 

1 bodplads 750 kr. (5x5 m)  

2 bodpladser 1.500 kr. (5x10 m)  

3 bodpladser 2.250 kr. (5x10 m) 

Bodpladser i stort telt 

1 bodplads 900 kr. (3x3 m)  

2 bodpladser 1.800 kr. (3x6 m)  

3 bodpladser 2.700 kr. (3x9 m) 

  

Demonstration:  

Du vil være meget velkommen til at vise dit håndværk frem ved en demonstration i løbet af 

Pilefestivalen. Dette kan kun lade sig gøre i en bestilt "bodplads uden telt", hvor der kan 

bookes ekstra plads ved siden af bodpladsen uden beregning 

 

Betaling:  

Der forventes åbning for betaling pr. d. 15. juni. Se Pileforeningens hjemmeside derom. 

Tilmeldingen er først gældende - når bodleje er indbetalt, og indbetalingen skal ske senest 

d. 22. juli. Ved manglende indbetaling d. 22. juli betragtes bodreservationen som ophævet.  

Det er eget ansvar, at deltage og overholde gældende lovgivning i forhold til 

sundhedsstyrelsen og SKAT m.m.  

 



Opsætning af boder og parkering:  

Bodholdere medbringer selv borde+stole og evt. telt, hvis der er booket "bodplads uden 

telt" - og der kan begyndes opsætning af boder fra fredag kl. 16.00 og lørdag kl. 7.00. Det 

er muligt at køre i bil ind på pladsen for aflæsning/afhentning af grej. Alle biler skal dog 

være ude af området igen senest kl. 9.15 såvel lørdag som søndag. Det er muligt at parkere 

sin bil/trailer på bagerste del af P-plads ved Ollingvej  

Der må ikke parkeres inde på Hjemstavnsgårdens område uden aftale. 

Kontakt Festivalgruppens tovholder Heidi på tlf. 61 10 45 97 inden ankomst, så vi kan 

anvise modtage dig på pladsen,. Boden og dens indhold skal du selv stå for. Opsætning af 

dit eget markedstelt, en pavillon eller et solsejl accepteres kun i hvide, blå, grøn eller sorte 

farver. Vi henstiller til, at du respekterer afmærkningerne, når du sætter din bod op 

 

Alle boderne skal være klar, når Pilefestivalen åbner kl. 10.00 begge dage og 

kan først nedpakkes efter lukketid kl. 16.00 

 

Medbring 2 gaver pr. betalt bodplads til udlodning i Festivalens Tombola. 

Gaven/gaverne afhentes af Tombola-ansvarlig (Marie Jochimsen) i starten af 

Pilefestivalen 

 

Overnatning:  

Du kan efter aftale gratis overnatte i eget telt/campingvogn på græsarealet ved 

Hjemstavnsgården. Blanket til tilmelding af overnatning i telt/campingvogn findes på 

Pileforeningens hjemmeside: www.pileforeningen.dk 

Her er også links til andre overnatningsmuligheder i nærheden af Hygum Hjemstavnsgård 

 

Forplejning:  

Man må gerne medbringe egen madkurv på Hygum Hjemstavnsgård.  

Der arbejdes på, at der vil være muligt at købe forskelligt mad og drikke på festivalpladsen. 

Forudbestilling af mad til fredag aften, lørdag morgen, lørdag frokost, lørdag aften, søndag 

morgen og søndag frokost findes ligeledes på Pileforeningens hjemmeside: 

www.pileforeningen.dk  

Der forventes åbning op for bestilling og betaling af mad d. 15. juni - se mere på 

Pileforeningens hjemmeside 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pileforeningen.dk%2F&h=ATPq23Dn1r1v4GJdVBVF7jdfVW38kGpdZUqtsENkXdhIFdEOSXNGYWfoGFrRH4ZVa-O7-fZAHZcR3NgFlqLBoddVMi3QaG1pIp1SeCzE9Dx3iV21mm0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pileforeningen.dk%2F&h=ATNbl1OiCNyIvVKcReld0VtzlC7xPJbHAF7xXPAhAYi_Na_wcjHJOWAWRG6fcMZCeUeUNF96PzGKqyoQJH7l1HfbKfMQ6arzZHnWsgKM65gGVhhRwVY


Hunde:  

Hunde er velkomne på Hygum Hjemstavnsgård´s område, hvis de er venligtsindede over 

for børn og voksne. Hunde skal holdes i snor og efterladenskaber SKAL samles op 

 

Rygning og brug af åben ild: 

Rygning er kun tilladt ved de afmærkede steder. Brug af åben ild er strengt forbudt 

 

Velkomst og information:  

Både lørdag og søndag indledes Pilefestivalen for alle bodholdere, gæsteflettere og frivillige 

med fælles info fra Pileforeningen foran kaffestuen kl. 9.30 

 

Nedtagning af boder:  

Festivalen lukker søndag kl. 16.00, hvorefter boderne kan pakkes sammen og man må køre 

ind på pladsen med bil/trailer. Boderne skal være pakket sammen senest kl. 20.00 

 

Oprydning: Der skal løbende holdes rent omkring din bodplads undervejs på festivalen. 

Vi opfordre til at alle tager deres eget affald med hjem. Helhedsindtrykket skal være pænt 

og ordentligt, og vi beder alle om, at være med til hjælpe med dette 

 

Ansvar:  

Pilefestivalen kan ikke tage ansvar for tyveri, ødelæggelse eller andre lignende 

omstændigheder, hverken før, under eller efter festivalen. Deltagelse er på eget ansvar 

 

Adresse og åbningstider: 

Adressen på Hygum Hjemstavnsgård er: Ribevej 74, Sdr. Hygum, 6630 Rødding. 

Pilefestivalens åbningstider er lørdag og søndag kl. 10.00- 16.00 

OBS: Indkørsel via Ollingvej - følg skiltene 

 

Kontaktperson ved evt. spørgsmål:  

Heidi Hoffskov, tlf. 61 10 45 97, fru.hoffskov@gmail.com 


