FÅRÄLSKAD... FÅRFESTTIDEN ÄR HÄR!
Att leva är att växa och det säkraste teknet för att Fårfesten i Kil är en levande verksamhet
är väl att vi ständigt växer... Fler utställare kan det nu inte bli men högre kvalitet är något
vi ständigt eftersträvar. Allt större massmedialt intresse och alltfler besökare visar att
Fårfesten är en viktig hyllning till den svenska fårnäringen som på så många sätt bidrar till
ett långsiktigt hållbart samhälle. Den goda maten, de smidiga skinnen och den vär-mande
ullen, den tålmodiga landskapsvården och den konstnärliga inspirationskällan; allt vill vi
lyfta fram och nu börjar vi forma Fårfesten 2018! Visst vill väl Du också vara med?
Välkommen att skicka in Din intresseanmälan!
2018 års Fårfest äger rum den 2–4 mars, som vanligt på Sannerudsskolan i Kil, Värmland. Från och med
nu och t.o.m. 15 oktober tar vi emot intresseanmälningar, och senast i slutet av november får Du besked
om Du har fått en plats. Med detta besked kommer också viktig information till utställarna och en faktura.
Genom att betala denna godkänner Du villkoren för Din medverkan i Fårfesten 2018. Vi kan inte nog
betona vikten av att Du läser all information som kommer från Fåreningen, på så sätt undviker vi onödiga
missförstånd och feltramp.
Du som får plats att medverka på Fårfesten – räkna med att lokalerna öppnas för inflyttning torsdagen
den 1 mars kl 14.00! Fårfesten invigs på fredagen kl 10.00 och är sedan öppen för besökarna fredag och
lördag kl 10.00-17.00 och söndag 10.00-16.00. Som utställare förbinder man sig att medverka under
hela den tid Fårfesten pågår.
Vem får vara med på Fårfesten?
Hela tanken bakom Fårfesten är att inspirera, sprida kunskap om fåret och att vi alla hjälps åt så att festen
blir en mötesplats som berikar livet. Som utställare får Du möta både inspirerande kolleger och en
fantastisk publik, förra året besöktes Fårfesten av över 8 000 personer från när och fjärran!
Allt som ställs ut / görs under Fårfesten, ska ha en uppenbar anknytning till fåret. Din intresseanmälan
kommer att behandlas av en arbetsgrupp som har till uppgift att göra ett urval av utställare. Här gäller
alltså inte ”Först till kvarn...” utan gruppen väljer utställare som gör Fårfesten så mångfacetterad som
möjligt.
Vad ingår i avgiften?
Priset är 1500: - +moms per utställarplats (ca 3x2 m) som inkluderar ett bord, 1,8m långt och en stol.
Max 2 platser kan bokas per utställare. Utställaravgiften inkluderar även fri entre till Fårfestshowens
genrep som äger rum efter det viktiga informationsmötet med alla medverkande på torsdagkvällen.
Tillgång till el finns för alla utställarplatser. Vi ställer ut borden med Ditt namn, och våra funktionärer
visar Dig tillrätta när Du checkat in. Du får även namnskyltar till Dig och Din medhjälpare och Din
verksamhet presenteras på Fårfestföreningens hemsida samt i den broschyr som trycks till Fårfesten. På
anmälningsblanketten formulerar Du själv den text som skall publiceras där.

Särskilt för livsmedelsproducenter
Utställare som hanterar mat gör detta enligt de regelverk som styr sådan verksamhet. Inomhus får
utställare inte anrätta eller värma mat, däremot får gärna provsmakning erbjudas. Utomhus finns
utställarplatser där mat får tillagas, kylas och serveras – och intas förstås! Vi ser gärna fler utställare som
erbjuder mat till vår stora skara av hungriga besökare!
Övrigt
På fredagen är det särskild festkväll för fårsäljare/utställare, funktionärer och övriga medverkande.
Värmlandskvällen hålls i år i Sannerudsskolans lokaler och kräver föranmälan så ange direkt i Din
intresseanmälan om Du vill komma. Värmlandskvällen kostar 150:- per person och innehåller lokalproducerad måltid och fantastiska möjligheter till spännande möten med kolleger och andra! Plats på
Värmlandskvällen tilldelas i turordning för inskickad intresseanmälan.
Många har efterfrågat möjligheten att själva, som utställare, funktionär etc, få möjlighet att se och handla
av alla fina produkter som saluförs. Mellan stängningstid på fredagen 17.00 och Värmlands-kvällen
hoppas vi att våra utställare håller ”internöppet” så utställare och funktionärer får möjlighet att i lugn
och ro besöka varandras montrar. Mer om detta i den information som skickas ut till antagna utställare!
Tänk på att all ull och ullprodukter måste vara tvättad för att få föras in i skolans lokaler. Inga levande
djur får föras in i utställningslokalen och självklart råder rökförbud både inne i skolan och på skolgårdar,
parkeringsplatser osv.
Varmt välkommen med Din intresseanmälan till Fårfesten ! Tillsammans skapar vi en helg som sprider
både glädje, kunskap och inspiration och framFÅRallt har vi FÅRfärligt roligt!
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INTRESSEANMÄLAN
Intresseanmälan görs via det formulär som du finner här på hemsidan under fliken Fårfest/
Utställare. I år vill vi ha Din intresseanmälan senast den 15 oktober. Beskriv Dina produkter /
verksamhet, gärna med bilder och / eller hänvisning till Din hemsida så vår arbetsgrupp får ett bra
underlag för sina beslut. Du som har lust att spela, sjunga eller vill ha någon prova-på-aktivitet i
Din monter, ange detta i Din intresseanmälan så vi vet!
I formuläret ska Du också formulera den text som ska publiceras i broschyren och på hemsidan.
Max 210 tecken, inklusive kontaktuppgifter. Kolla på utställarlistan för förra året under fliken
Fårfest 2017.
Vår arbetsgrupp behandlar sedan Din intresseanmälan och lämnar besked om Du är antagen senast
den 30 nov. Då får Du också en faktura och genom att betala den godkänner Du villkoren för att
medverka i 2018 års fårfest. Frågor mm kan mailas till faralskad@gmail.com.
Varmt välkommen med Din intresseanmälan!

