
 

         

 

INVITASJON TIL UTSTILLERE  

 EIDSVÅGDAGENE 9.-10. JUNI 2017 
 

 

Vi ønsker å invitere dere til hyggelige dager i Eidsvåg 9.juni og 10.juni 2017. 

 

 
 

Det blir ” tradisjonelle” Eidsvågdager i år også, som har hatt publikumsrekorder 

de siste årene. 

30-talls utstillere, god underholdning på utescene, messetelt, Amcar- og 

veteranbilutstilling med 100-talls biler, aktiviteter for barna og ellers yrende liv i 

sentrum. 

I messeteltet er det matsalg med spennende meny fra grillen i regi av vår lokale 

kokk, Gro Elin Nesset. 

 

I Eidsvåglotteriet trekkes det 2 reisegavekort til en verdi på kr.20.000,- 

hver. 
 

 

Eidsvågdagene inneholder gode tilbud i butikkene, allsidige utstillere, mange 

aktiviteter og god underholdning fra utescene med et markeds preg midt i 

Eidsvåg sentrum.  

 

 

http://www.n3sport.no/organisation.asp?OrgElementId=26227


 

         

 

Åpningstider: 

Fredag: 10 – 20 

Eidsvågdagene starter fredag morgen kl.10.00 med opptreden på scene av både 

barnehage og skolebarn.  

Barnas opptredener trekker allerede fredag morgen mange folk til sentrum.  

 

Lørdag: 9.30 – 18. 

Lørdag starter tradisjon tro med frokost-buffet.  

Utover dagen blir det underholdning og innslag fra scenen.  

Utstillerne kan regulere sin egen åpningstid! 
 

Med dette ønsker vi å invitere dere til stand på Eidsvågdagene.  
 

Det blir tatt en symbolsk sum for kommersielle utstillere på kr 500,-.pr dag.  

Ikke-kommersielle utstillere står gratis. 

Det oppfordres til å ha med eget telt til formålet. Strøm tilgjengelig etter behov. 

 

Det planlegges også handlegate for utstillere i messeteltet. Utstillere kan leie 

egen standplass her med tilgjengelig strøm. Pris i messetelt gjelder uansett type 

utstiller 

Priser pr.dag: 

3 x 3 m: kr 600,- 

3 x 6m: kr 900,- 

 

Eidsvåg dagene har egen fane på hjemmesiden www.eidsvågil.no  

I tillegg blir Eidsvåg dagene markedsført i flere lokale aviser og husstandsskriv 

til nabokommuner.  

Vi ønsker tilbakemelding innen 20.mai.  

Påmelding primært til: eidsvaagdagene.utstillere@gmail.com 

 

Kontaktpersoner: Lars Magnus Gjermundnes (91775330), Arnstein Aarstad 

(41533466) og Rune Husvik (99628097) 

 

Vi gleder oss!! 

Velkommen til Eidsvåg! 

Med vennlig hilsen Eidsvåg Idrettslag. 
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