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INFORMATION OM VÅRT LÄGER

Vi välkomnar familjer, entusiaster och grupper som vill vara en del av marknaden och  
bo i vårt läger. Vill ni dessutom ha en roll under sjäva genomförandet så finns det många 
spännade volontärsuppdrag att välja bland. 
Lägret är ett viktigt inslg i miljön och här accepterar vi både vikingar och medeltidare. Det 
kommer troligen blandas friskt beroende på i vilken ordning alla kommer.  
Och sist men inte minst - vi månar om er entusiaster och är angelägna om att er  
vistelse ska bli så bra som möjligt.  

Entré:
Det är fri entré för samtliga deltagare i lägret. Ni får ett band vid ankomst som berättigar er till 
att komma och gå som ni vill under alla marknadsdagarna. 

Utseende:
För att få bo på lägret krävs att ni är klädda i historiska kläder samt har ett seriöst historiskt 
lägertält. Tänk på att upprätthålla ett tidstroget beteende. Undvik att prata i mobiltelefon, röka 
och att exponera emballage och väskor. Arrangören förbehåller sig rätten att avvisa personer 
eller grupper som ej följer reglerna eller på annat sätt stör den allmänna ordningen.  

Eldning: 
Eldning i eldfat eller liknande konstruktion där gräset ej tar skada är tillåten och vårt förråd 
med ved har ni fri tillgång till. Eldning på marken, i grop eller på ett sådant sätt att gräset 
skadas är EJ tillåtet. Vi reserverar oss dock för om det råder generellt eldningsförbud.  
Vi uppmanar alla som tänker elda att ha godkänd släckutrustning med sig.

El: 
El finns framdraget till lägerområdets kant. Har ni behov av el måste detta meddelas i förväg, 
det kostar inget men ni måste själva ta med er förlängningssladd.

WC/ dusch:
Ni har fri tillgång till WC och dusch som ligger i nära anslutning till marknaden. 

Anmälan:
I anmälan behöver vi följande uppgifter, 
• Kontaktuppgifter (föreningsnamn, kontaktperson, adress, telefon, mail, ev. hemsida)  
• Antal som kommer. Viktigt om alla ska få fri entré! 
• Gärna en bild eller två. 
• Storlek på tält + linor, soltak + linor.  
• Om ni tänker elda, om ni lagar mat, utför hantverk eller liknande i lägret. 
• Har ni behov av parkering.  
 
Anmälan skickas till mikael@leksandsmedeltid.se med ”anmälan läger” i ämnesraden.

 
Först till kvarn gäller, så anmäl er så snart som möjligt för en garanterad plats.

 
 

 Väl mött i Leksand önskar 
 Mikael med personal


