
Retningslinjer for Vennekredsens Middelaldertræf på Bornholms Middelaldercenter 2017. 

Nedenstående punkter er aftalt mellem Bornholms Middelaldercenters Vennekreds’ (BMV) arbejdsgruppe (træf-

gruppen) og Bornholms Middelaldercenters (BMC) ledelse. Aftalen er gældende for alle træf-deltagere. 

TELTE Der er plads til historiske telte inde på BMCs middelalderområde. Telte der er indrettede som 

”middelalderlignende boliger” kan lades åbne og tilgængelige for gæster. Sovetelte opsættes 

tilbagetrukket og lades tillukkede i BMCs åbningstid. Der er en mindre teltplads til moderne telte ved 

BMCs indgang. 

Vennekredsen råder over et begrænset antal historiske telte, som kan lejes. Lejen aftales med træf-

gruppen. Lejede telte udleveres og afleveres efter aftale med Træf-gruppen. Teltene afleveres i 

samme stand som de er udleveret. 

Alle får anvist en plads af træf-gruppen. 

ILD Træffet råder over brænde til madlavning i lejrene og til bål under ildnætterne. I tilmeldingen skriver I 

jeres forventede behov. Bålpladser og ildbænke skal være i sikker afstand fra brandbart materiale. 

Ved bål på jord fjernes græstørven som lægges tilbage når pladsen forlades igen. Ubrugt brænde 

lægges tilbage på de anviste steder. 

 Ved træffets start udleveres brandspande som man fylder med vand og sætter op i sin lejr. 

DRAGTER, TELTE, MØBLER OG UDSTYR 

Skal efterleve BMCs retningslinjer. Medlemmer af BMV kan låne dragter efter aftale. Se opslag på 

centret om dragtrummets åbningstid. 

 I kan ikke forvente at låne sko. Men BMV tager læder hjem, så I kan lave jeres egne vikingesandaler. Vi 

opfordrer til, at man bestiller sine sko på forhånd, så vi er sikre på, at vi har nok læder hjemme. 

Forventet pris for str. 38 – 42 bliver ca. 300 kr. Spørg efter pris, hvis i skal bruge andre størrelser. 

DYR Kan efter aftale medtages under absolut sikre forhold. 

Hunde skal være i snor lavet af reb eller læder. Ejerne er ansvarlige for at fjerne hundelortene. Magter 

hunden ikke at være på træffet, ser vi os nødsaget til at henvise til hundepension. 

Heste skal være i sikker indhegning i anvist område. Ejerne sætter selv hegn op og de sørger selv for 

batteri til eget el-hegn samt vand og hø til hestene. Ejerne fjerner jævnligt hestepærer fra indhegning 

og stier. Området skal efterlades som modtaget, på nær med lidt kortere græs. Som udgangspunkt må 

hestene ikke færdes blandt gæsterne i BMCs åbningstid. 

HANDEL OG SERVICE 

Det er træffets udgangspunkt at der ikke går penge fra gæster til aktører under træffet. Salg af eget 

håndværk i mindre målestok kan aftales med Træf-gruppen. 

 Træffets Bazar indrettes til videresalg af ”second-hand-udstyr”. Der er udpeget en ansvarlig for 

bazaren og de konkrete forhold aftales med denne. Dragter som sættes til salg er af hør, uld, nælde 

eller silke. For alle varer skal modeller, materialer, snit og farver på dragter og øvrige effekter afspejle 

tidsperioden fra vikingetid til sen middelalder. Alle varer skal godkendes af ”Bazarmutter”. 

PRAKTISK 

 Affald afleveres og sorteres efter anvisningerne. 

 Begrænsede badefaciliteter findes i centrets hovedbygning. Toilet og drikkevand på 

middelalderpladsen. 

 Der laves fælles mad til de tilmeldte træfdeltagerne i køkkenteltet. Alle lejre/øvrige træfdeltagere der 

spiser i fælleskøkkenet, deltager med madlavning i løbet af ugen. 

 Der er morgenmøde for alle i fællesteltet hver dag kl. 9.30. Der er gratis morgenmad til de fremmødte. 

Alle tvivlsspørgsmål og enhver afvigelse skal godkendes af arbejdsgruppen. 


