
                   

 

 

INVITASJON OG PÅMELDING SKI VILLAGE 
 

Fredag 6. april 2018 – Setermoen 

Lørdag 7. april 2018 – Rustahøgda 
 

Vi har med dette gleden av å invitere alle utstillere til Ski Village i forbindelse 

med Reistadløpet 2018.  

Reistadløpet, i nært samarbeid med kommunene, håper at bodselgere, virksomheter og bedrifter 

ønsker å profilere seg på Ski Village slik at vi får profilert regionen vår på en best mulig måte. Deltakelse 

fra bedrifter er viktig for å bygge opp under dette arrangementet slik at vi sammen kan lage den 

folkefesten vi ønsker det skal være. Deltakelsen er kostnadsfri og påmeldingsfrist er tirsdag 27. mars. 

Ski Village gjennomføres på Setermoen fredag 6. april fra kl. 13.00 – 20.00 og på 

Rustahøgda lørdag 7. april fra kl. 10.00 – 16.00 – på samme områder som i 2017. 

Som tidligere år vil Reistadløpet gjennomføre lagledermøte, pressekonferanse og utdeling av 

startnummer fra rennkontoret på kommunehuset på Setermoen fredag 6. april. Det blir også «Barnas 

Reistadsprint» i Ski Village på Setermoen. Flere aktiviteter, inkludert storskjerm og serveringstelt er 

med på å gjøre området attraktivt for besøkende. 

 

På Rustahøgda lørdag 7. april vil Ski Classics Plaza (Visma-traileren) være tilstede, samt at det vil bli 

mange andre uteaktiviteter for både barn, unge og voksne. I tillegg til salg og servering av både varm 

og kald mat og drikke. På Rustahøgda må for øvrig alt av bodutstyr selgerne/utstillerne skal ha med 

seg være lastet av/parkert før kl. 09.00. 

Utover dette vil Folkebladet-TV sende live fra Ski Village både fra Setermoen og fra Rustahøgda. 

Dette i samsending med Radio Bardufoss. Dette vil trekke enda mer folk til Ski Village’ene. 

Vi tilbyr strøm for de som melder inn behov for det, og her er det viktig at man også oppgir ønsket 

forbruk. Alle utstillere som har behov for strøm må selv ha med 2,5 mm2 godkjent kabel. 

Vi har et sterkt ønske om at de som bestiller bodplass stiller BÅDE på Setermoen fredag 6. april OG på 

Rustahøgda lørdag 7. april, men dette er ingen absolutt betingelse. Påmelding gjøres på 

www.reistadlopet.no, men er det noen som ikke har tilgang til internett kan de fylle ut slippen 

nedenfor og sende til UL Viking, boks 189, 9365 Bardu.  Stig Ole, som er «arenasjef» på Setermoen, 

treffes på m) 951 91 540 eller post@bardumartnan.no. I «nødfall» kan bestilling ringes/tekstes inn. 

«Arenasjef» på Rustahøgda er Stig Magne Hagen som treffes på m) 479 77 050 eller shagen@mil.no  

 

http://www.reistadlopet.no/
mailto:post@bardumartnan.no
mailto:shagen@mil.no


                   

 

 

 

----------- PÅMELDING ------------- PÅMELDING ------------- PÅMELDING ------------- PÅMELDING ------------  

 

«Bedriftsnavn»: _____________________________________________________________________ 

 

Navn kontaktperson: _________________________________________________________________ 

 

Mobil: ________________ Mailadresse: _____________________________________________  

 

Arealbehov (ant. kvm): _______________________________________________________________ 

 

Strømbehov (Ampere/Kwh): __________________________________________________________ 

 

Produkter som jeg selger: _____________________________________________________________ 

 

Jeg kan dessverre ikke stille på begge Ski Village, og stiller kun på: _____________________________ 

 

 

Påmeldingsfrist tirsdag 27. mars 2018. 

 

HJERTELIG VELKOMMEN! 

 

----------- PÅMELDING ------------- PÅMELDING ------------- PÅMELDING ------------- PÅMELDING ------------  

 


