Praktisk info – Fylkesmessa for ungdomsbedrifter 2016
Ungdomsbedriftene skal ha sine utstillinger i andre etasje i Kulturhuset Banken på
Lillehammer, nærmere bestemt i Holbøsalen og Salongen. Åpning og premieutdeling skjer i
Festsalen, også i andre etasje. Presentasjoner Beste UB foregår i Festsalen. Jurymøtet
holdes i lokalene til Café Stift i første etasje.

Registrering
Alle ungdomsbedrifter skal registrere seg før opprigging av stand. Dette gjøres ved ankomst
ved UEs infoskranke i gangen i andre etasje i Kulturhuset Banken.

Parkering
Det er parkering mot betaling for personbiler rett ved siden av Kulturhuset Banken
(sørsiden). Her er det ikke mulighet til å parkere busser. Busser kan stoppe for avlessing på
nordsiden av bygget. Bussparkering finnes på Lurhaugen og i Kirkegata (ved
parkeringshuset).
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Rigging av stand
Det er ingen vaktmestertjeneste tilgjengelig for deltakerne under messa. Alt
ungdomsbedriften trenger til rigging av stand må tas med. Dette gjelder eksempelvis saks,
tråd, teip, og lignende. Det vil heller ikke finnes bord og stoler til utlån. Dette må eventuelt
medbringes.
NB! Standen må være ferdig rigget før åpningen.

Avfall
Alt avfall skal enten tas med eller ryddes i søppelsekker før dere forlater messa. Det vil være
søppelsekker tilgjengelig i messeområdet.

Beskrivelse av messeveggene
Utstillingsveggene er faste og skal brukes flere år. Derfor er det regler om hva som er aktuelt
å bruke på dem. Dette må alle forholde seg til.
Veggene er hvitmalte sponplater, som er hengslet sammen. Veggelementene er
selvbærende. De plasseres i 90°C-vinkel. Høyden er 2,0 m og bredden på sideveggene er
1,16 m. Tykkelsen på veggene er 12-25 mm.
Det er ikke tillatt å bruke skruer eller spiker i veggene. Det er heller ikke tillatt å benytte sterk
tape som fjerner malingen når man fjerner tapen. Vanlig tape er ok.
Det er mulig å lage en list til å legge på toppen av veggen.
Ta for eksempel en list som er så tykk at dere kan lage et spor i den. Denne listen kan legges
ned på toppen av veggen, og dere kan spikre eller tape med sterk tape på denne. Listen skal
etter endt utstilling tas ned igjen (altså ikke spikres fast) og tas med av ungdomsbedriften.
NB! For de bedrifter som kvalifiserer seg til NM gjelder andre regler og mål for utforming av
stand.
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Dette er veggplassen hver UB har til disposisjon:

Garderober
Ytterjakker kan henges på eget ansvar i egen garderobe i andre etasje i Kulturhuset Banken.
Alle verdisaker må tas med på standen.

Mat
Café Stift i første etasje er åpen fra kl. 10.30. Se meny på nettsiden:
http://www.cafestift.no/ Deltakere på Fylkesmessa får 15 % rabatt på ordinær pris.
Lærere inviteres til lunsj og fagseminar hos Sparebank1 Gudbrandsdal kl. 12-13 (Storgata
54). Tema: Forretningsplaner/forretningsmodeller. Påmelding til UE Oppland innen 10. mars.

Salg av varer og tjenester på messa
Alle ungdomsbedrifter som gjør salg på messa må huske på å gi nummerert kvittering til
kjøper.
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Internett og strøm
Det vil være mulighet for strømtilkobling på hver stand. Begrenset internettkapasitet. De som
trenger internett til aktivitet som er relatert til UB-standen, kan få passord ved infoskranken.

Konkurranser
Alle som deltar på messedagen er automatisk med i konkurransene Beste utstilling og Beste
selger. Deltakelse i øvrige kategorier ut fra påmelding. Totalt er det 14 kategorier det skal
deles ut priser i.
Til de som deltar i kategorien Beste ungdomsbedrift: En representant fra hver bedrift møter i
UE-skranken klokken 09.00 for info om presentasjonen.

Opprydding på messa
Når messa er slutt skal standene rigges ned.
Dette innebærer:
1. Ta bort alt som dere har påført veggene.
2. All søppel skal enten tas med eller kastes i søppelsekk. Standen skal være ren når dere
drar.
3.

Veggen skal dere la stå. UE organiserer bæring.

Ingen forlater sin stand, før UE har godkjent ryddingen!

Lykke til med messeforberedelsene!
Vi ser fram til å møte dere 15. mars til Fylkesmessa 2016!
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