Öppet Varv

Öppettider:
Fredag 10-18
Lördag 10-18
Söndag 10-16

Utställarinformation 2018

Grinden öppnas kl 08,00, låses kl 22,00 för biltrafik. Hamnbassängen är stängd under utställningens alla tre dagar, man kan inte lämna bryggan med båt då. Bassängen öppnas så fort som möjligt
efter kl 16 på söndag.
I hamnen förtöjer man via boj, mooringlinor eller stolpar beroende på plats. Ta med normala förtöjningsanordningar och fendrar och sätt gärna upp flaggspel.
Placeringen vid bryggorna är gjord med centimetermått både beträffande längd och bredd, båten
måste läggas på rätt plats. Vi kan inte garantera att ni kan behålla platsen om ni kommer med en
större båt an tidigare anmält.
Det är av säkerhetskäl inte tillåtet att ställa ut fristående skyltar, roll-ups eller dylikt på bryggorna.
Vid bryggorna finns ställ med plats för ett A4 infoblad vid varje båtplats. Alla båtar skall ha infoblad
uppsatt. Ta gärna med en plastficka som regnskydd eller plasta in infobladet.
El finns för samtliga utställare. Belysning i tält ingår ej.
Inflyttning i hamnen kan ske från tisdag 21 augusti. De som ligger i den inre hamnbassängen
måste vara på plats senast på torsdag 23 augusti kl 12. Om ni kommer senare kan vi ej garantera
platsen. Alla båtar måste vara på plats allra senast på fredag morgon kl 08.00.
Behöver ni assistens eller hjälp med sjösättning kontakta Robert Jönsson 0703 97 57 71. Sjösättning och avlastning av båt måste anmälas i förväg.
Utflyttning skall ske efter mässans slut på söndag eller senast på måndag 27 augusti.
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Namnbricka
Alla utställare skall bära namnbricka. Dels för tydlighet gentemot besökarna, dels för att kunna ta
del av de förmåner som ni utställare har när det gäller matservering under Öppet Varv.
Det finns hållare till eget visitkort eller namnlapp vid Hallberg-Rassy Parts disk på övervåningen.
Mat
Det finns frukost (kl 08.00 till 9.30) och lunch att köpa i travelliftgaraget i den höga vita byggnaden
närmast berget i Hallberg-Rassys hamn. Särskild utställarkö finns till lunch. Normalpris för lunch
är 150:- Rabatterat utställarpris för utställare med utställarkort är 125:-. Viktigt: om mat skall faktureras, måste detta i förväg mejlas till info@kalaskockarna.se för godkännande.
Vid den karibiska baren kan man köpa förtäring under dagen och även på kvällen, fullständiga
rättigheter.
Baren har öppet till midnatt, efter det ber vi om tystnad i hamnen med hänsyn till grannar och sovande gäster i båtarna. På fredag kväll och lördag kväll blir det musik i tält. På Sjögården/Verhas,
tvärs över gatan, spelar Tomas & Freddan livemusik fredag kväll och lördag kväll.
Utställarmiddag fredag kväll
Öppet Varv bjuder på middag till utställare på fredag efter mässans slut i travelliftgaraget i hamnen, den höga vita byggnaden närmast berget. Dricka finns att köpa, fullständiga rättigheter.
Egen medhavd dricka accepteras ej. Det finns platser kvar till utställarmiddagen, anmäl er snarast
till info@hallberg-rassy.se. Antalet är begränsat, först till kvarn… Biljetter hämtas ut under fredagen innan kl 15 i infotältet vid Hallberg-Rassybåtarna.
Föredrag lördag kväll
Hallberg-Rassy arrangerar på lördag kväll ett föredrag om långfärdssegling. Föredraget hålls av
Amerikanerna Eric och Bob Frantz som seglat jorden runt i en Hallberg-Rassy 43. Det finns biljetter kvar, som inkuderar middag och dricka och behöver bokas enligt instruktionerna på
www.hallberg-rassy.com/sv/news/oppet-varv/
Parkering
Utställarparkering, endast till personbilar, finns på hamnplan. Utställare med husbil kan parkera närmast duscharna nere på hamnplan. P-kort hämtas i hamnområdet i Hallberg-Rassy Parts
lokal, vid disken på övervåningen.
Släpvagnar, lastbilar eller trailers hänvisas till besökarparkeringen
Försäkring
Tänk på att alla utställare måste teckna en egen försäkring för sina produkter.
Vill Ni låsa in något över natten, kontakta Robert Jönsson 0703 97 57 71.
Wifi
Vi kan inte lösa wifi till alla utställare. Vänligen se till att ha eget internet med er.
Kaffe till utställare
Det finns ett avgränsat område i personalklubbens tält bakom våffelvagnen som är ett litet kaffehörn till utställare. Där finns kaffe och småkakor gratis till utställare som bär en tydlig namnbricka.
Första hjälpen
Det finns en hjärtstartare och en första-hjälpen-väska hos Hallberg-Rassy Parts.
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European Yacht of the Year
Testseglingar för European Yacht of the Year kommer att ske med ÖppetVarv-hamnen som utgångpunkt mellan tisdag 28 augusti kl 8.30 till torsdag 30 augusti kl 11. Nominerade båtar får
naturligtvis stanna eller komma även på måndagen den 27 augusti. Tänk på att måndagen den 27
augusti kommer alla Hallberg-Rassybåtar att användas för provseglingar, så man inte blockerar
dess platser. Nominerade båtar för European Yacht of the Year är Arcona 435, Hallberg-Rassy
340, Hallberg-Rassy 57, Lite XP, RS 21 samt X4.6.
Transporter Ellös
Om Ni vill boka transport med varor till mässan måste godset vara försett med tydliga adress
lappar, Ert företagsnamn samt monternummer. Vid hämtning från mässan skall alla kollin vara väl
emballerade samt alla fraktsedlar fastsatta på försändelse, underlaget skall lämnas till lagret på
Hallberg-Rassy. Hallberg-Rassy ansvarar ej för ev skador på hanterat gods.
Leveransadressen är :
Hallberg-Rassy Varvs AB
Öppet Varv
Utställarnamn/monternummer
Hallberg-Rassyvägen 1
474 31 Ellös
Faktura
Avgiften måste vara erlagd före starten av Öppet Varv för att få tillgång till plats.
Avbokning
Hör av er omgående om ni behöver avboka något. Detta skall ske skriftligen till
mellie.rassy@hallberg-rassy.se Avbokningar kort före mässan debiteras med fullt pris.
Kontakt
Mellie Rassy 0705 66 49 77 eller mellie.rassy@hallberg-rassy.se . Information om Öppet Varv och
frågor kan ställas på övervåningen i Hallberg-Rassy Parts byggnad.

Välkomna till Öppet Varv 24-26 augusti 2018 - Skandinaviens största segelbåtsmässsa!
www.oppetvarv.se
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