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Velkommen 

Kære Udstiller 

Vi ser frem til at byde jer velkommen til årets 

Copenhagen Historic Grand Prix på Bellahøj Park! 

 
I denne folder finder I nyttige informationer om 

arrangementet, samt hvem I kan kontakte, når I har spørgsmål. 

 
Disse informationer er vigtige, og vi beder derfor om, at denne 

folder videregives til den person, som er ansvarlig for jeres 

stand i selve weekenden d. 5. og 6. august 2017. 

Vi ønsker jer et rigtig godt arrangement! 

Med venlig hilsen 

Karin Wanscher 
CHGP Sekretariatet 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nedtagning 

Nedtagning af stande, telte og andet må tidligst påbegyndes, 

når det sidste løb på banen er afsluttet søndag d. 6. august kl. 

ca. 18.00, og skal være afsluttet senest tirsdag d. 8. august kl. 

08.00. 

Vi har en forpligtelse overfor Københavns Kommune om at 

være ude af Bellahøj Park umiddelbart efter arrangementet, og 

der er et krav om at vejene skal være åbne for trafik mandag 

morgen kl. 05.00, hvilket vi beder jer medvirke til at opfylde, 

hvorfor nedtagningen af jeres stand helst skal ske umiddelbart 

efter sidste heat søndag aften (dog ikke før). 

 

 

Generelle informationer 

Der er adgang for publikum til området fra kl. 08.00 – 18.00, 

lørdag d. 5. august og søndag d. 6. august. 

Alle udstillere/leverandører skal selv sørge for sortering og 

bortskaffelse af affald. Der forefindes containere i området til 

højre for ”Larsens Plads” markeret med stjerne på kortet, som 

du finder på bagsiden af denne folder. 

Jeres billetter 
 

Iht. aftalen får I udleveret jeres billetter/udstiller armbånd til 

det personale, som bemander jeres stand i løbet af weekenden. 

Disse armbånd er personlige og må ikke overdrages til andre. 

 

 
Ønsker I ekstra billetter/armbånd kan disse købes mod 

kontant/ MobilePay betaling i ugen op til løbet og i selve 

løbsweekenden i CHGP sekretariatet beliggende inde i Grøndal 

MultiCenter længst til højre mod Hulgårdsvej. 

 

Endagsbilletter, Engros = 200 kr. / stk. (ex. moms) 

Weekendbilletter, Engros = 328 kr. / stk. (ex. moms) 

Tribune tillægsbillet* (lør el. søn) = 120 kr. / stk. (ex. moms) 

 

Grand Prix Club (GPC) 

Her har du adgang til det eksklusive VIP-område på Restaurant 

Bellahøj med morgenmad, frokost, kaffe og kage samt frie 

drikkevarer hele dagen (øl/vin/sodavand) 

GPC Lørdag eller søndag = 1.036 kr. / stk. (ex. moms) 

GPC Barn* = 120 kr. / stk. (ex. moms). 

* fra 5 -13 år 



 
 
 
 
 
 
 

 

Udstillingsområdet og opsætning 

 
 Opstilling på jeres reserverede område kan tidligst påbegyndes 
 fredag d. 4. august kl. 08.00 og skal være afsluttet senest fredag d. 
4. august kl. 22.00. I kan forsat befinde jer på standen 
efterfølgende, men larmende arbejde eller kørsel er ikke tilladt. 

Der vil blive kørt træning på banen fredag aften fra kl. 18.00 – 

19.30, og i denne periode vil det ikke være muligt at køre ind / ud 

af området. 

Strøm vil være tilgængeligt på pladsen for de udstillere, der har 

bestilt det. Hvis du har bestilt strøm, vil der være vedlagt et 

klistermærke med dit firmanavn på, som skal sættes om jeres 

strømforsyning. 

HUSK! Udstillere skal selv medbringe forlængerledninger idet 
adgang til strøm ikke nødvendigvis er umiddelbart ved standen, 
men i en afstand på op mod 50 meter. 

 
Det er IKKE tilladt at trække strøm fra strømbokse på området 

uden forudgående aftale med CHGP og betaling deraf. 

Ved bestilling af strøm efter mandag d. 31. juli 2017 pålægges et 

gebyr på 1.000 kr. 

Afholdelse af arrangement på det reserverede område må først 

finde sted fra lørdag d. 5. august kl. 08.00 – 18.00 og søndag d. 6. 

august kl. 08.00 – 18.00. 

Drivers Lounge 

Der er Food Courts flere steder på området og et rigt udvalg af 

mad, så ingen behøver gå sultne. Men hvis I ønsker at spise i 

fred og ro, er der også mulighed for at tilkøbe spisning i vores 

Drivers Lounge inde i Grøndal MultiCenter. 

Lounge-billetter hertil kan købes efter aftale eller i CHGP 

sekretariatet til 250 kr./dag. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bespisning og drikkevarer 

Jf. jeres arrangementsaftale skal drikkevarer bestilles igennem 

CHGP. Der vil blive fremsendt en bestillingsliste på dette inden 

længe. 

Hvis I selv sørger for bespisning til jeres gæster, betales der en 

cateringafgift, hvorefter I frit kan tilbyde bespisning via jeres 

egen leverandør. 

Priser på drikkevarer fra Royal Unibrew: 
Royal Pilsner – fustage (30 L).* kr. 1.050,- + moms +pant 

Royal Classic – fustage (30 L).* kr. 1.200,- + moms +pant 

Sodavand 0,5 l. (24 stk.) ** kr. 336,- + moms +pant 

Kildevand 0,5 l. (24 stk. )** kr. 240,- + moms +pant 
 

Fadølsanlæg m/1 hane kr. 350,- + moms +pant 
 

Kulsyre, stk. kr. 285,- + moms +pant 
 

Plastkrus, 0,4 l. (70 stk.) kr. 100,- + moms +pant 
 

Levering og opsætning kr. 700,- + moms 
 

*Åbnede fustager afregnes 
** Afregning pr. hele kasse (24 stk.) 

 
For flere informationer eller restriktioner kontakt venligst 
Alexander på alexander@chgp.dk 

Indkørsel til området 

Der bliver lukket for al ind- og udkørsel på området lørdag og 

søndag morgen kl. 07.00, og der åbnes først op igen om aftenen 

efter sidste løb kl. ca. 18.30. Der kan dog forekomme 

forsinkelser i tidsplanen. 

Indkørsel til området sker via Bellahøjvej / Hvidkildevej 

(sydfra da vejen er lukket nordfra (fra motorring 3, tag afkørsel 

23 og fortsæt ad Jyllingevej / Bellahøjvej). Brug evt. 

Rødkilde Park, 2400 København for GPS navigering. 

Tæt på INDGANG VEST. 

mailto:alexander@chgp.dk


 
 
 
 
 
 
 

 

HUSK jeres indkørselstilladelse 

 
Vi vedlægger en indkørselstilladelse, som skal benyttes af 

det/de køretøjer, der skal ind på området både i 

forbindelse med opsætning af standen, og som skal 

udstilles. Er der behov for flere kørselstilladelser, bedes 

I sende besked til info@chgp.dk i god tid, så vi kan 

fremsende disse. Ellers kan de afhentes i CHGP 

sekretariatet i Grøndal MultiCenter i ugen op til løbet. 

 
Køretøjer må kun forblive på området, hvis de står på selve 

standens område. 

Tilladelsen skal udfyldes med telefonnummer, så det er muligt 

for os, at kontakte køreren hvis nødvendigt. Tilladelsen skal 

hænge synligt i bilens forrude, så længe den befinder sig på 

området. 

 

HUSK at videregive disse informationer samt 

åbningstider til leverandører af ting til jeres stand, 

så de ved, hvor og hvornår de kan komme ind, og 

så de har de nødvendige adgangspapirer. 

Kontakter 

 
Hvor skal I være? 
I kan få hjælp til at komme på plads på Bellahøj ved at kontakte: 
                                                       

Erling Lindener……….tlf. 40 51 94 93 

 
Brug for hjælp i løbet af weekenden? 
Eventservice vil være jeres hjælp i weekenden, kontakt: 

 
Martin Poll……….tlf. 29 11 72 65 

 
Er I tørstige? 
Skal I bestille drikkevarer, bedes I kontakte: 

 
Alexander Kadijevic……….tlf. 29 72 80 68 

 
Alt andet 
Yderligere information kan i weekenden desuden fås hos: 

 
CHGP sekretariatet……….tlf. 41 71 55 10 

 
Ildebefindende eller livstruende tilstande 
I alle tilfælde hvor I har behov for en ambulance bedes I ringe 
112, de har kontakt til paramedicinere og læge på området. 

 
Paramediciner og læge……….tlf. 112 

mailto:info@chgp.dk

