
Hjärtligt välkomna till Drömjakt Sunne, 
 
För att allt ska gå så smidigt som möjligt från ankomst till avresa har vi arbetat fram rutiner 
som är viktigt att vi följer. Läs igenom detta brev noga så kommer vistelsen hos oss att bli 
fantastisk. 
 
OBS Det är viktigt att ni går igenom er monterbokning i god tid, så att tält och övrig 
utrustning, luncher, biljetter, extra el, Wifi mm är bokat. I samband med bokningen har ett  
mail skickats ut där er beställning visas, har ni ej fått det hör ni av er. För att få tillgång till 
el är det viktigt att alla har med egen förlängningskabel på 25m 
 
När ni kommer fram till mässområdet följ skyltarna till incheckningstältet, det finns kaffe och 
smörgås, där får ni ert kuvert med föreställda luncher, biljetter etc. samt blir lotsade till er 
monteryta av vår personal. 
 
Öppettider för utställare: 
Torsdag 4 augusti 08.00-22.00 (bygg dag) 
Fredag 5 augusti 07.00-09.30 (Drömjakt öppnar 10.00-17.00) 
Lördag 6 augusti 08.00-09.30 (Drömjakt öppnar 10.00-16.00) 
 
Drömjakt sker i en blomsterpark med begränsad framkomlighet därför är det viktigt att 
parkera så att man kan köra förbi, lasta av all utrustning och kör ut fordonet efter anvisad 
väg så fort som möjligt, hör av er om ni behöver hjälp, samt visa hänsyn så kommer allt att 
gå smidigt. Det är inte tillåtet att köra bil på gräsmattorna. 

Samtliga utställare ansvarar för sin monteryta. Vänligen förankra ert tält så det står emot 
starka vindar. Skall tältpinnar längre än 30 cm användas måste Drömjakts personal kontaktas 
innan. Inga varor, skyltmaterial, flaggor, roll-ups eller liknande får placeras eller sträcka sig 
utanför den bokade monterytan om inte annat avtalats. Alla utställare ansvarar för att 
gällande lagar och regler följs, från vapenhantering till alkoholförsäljning/förtäring. 

För er som hyr tält av mässan, är det inte tillåtet att tejpa på väggarna eller montera ned 
sidor och lägga dom på golvet eller marken fråga oss så hjälper vi er. 

Utställarparkeringen är utanför parkområdet bredvid huvudentrén och kostnadsfri.  

Parken bevakas av Drömjakts personal följande tider: 
Torsdag 4 augusti 22.00-06.00, fredag 2 augusti 17.00-07.00 

Ska ni skicka gods till Drömjakt finns instruktioner på hemsidan, OBS vissa speditörer kör 
endast ut en dag i veckan, därför är det en god idé att skicka i godset god tid. 

Nu kör vi! 
 
Stefan Besterman 
Drömjakt Sunne 
070-575 85 10 
stefan@besterman.nu 


