Vedr. Vejledning til at søge tilladelse til at udstille våben.
10. april 2022
Kære udstiller
Hvis du på Nordic Outdoor Show 2022 ønsker at udstille våben, som er omfattet af våbenloven, kræver
myndighederne, at du ansøger om tilladelse i god tid inden messen. Har du allerede sendt ansøgning vedr.
marts-terminen, er denne ikke gældende i august og der skal ansøges igen.
Du kan ansøge om tilladelse til at udstille våben i forbindelse med messen på www.politi.dk.
Link: ”Ansøg om tilladelse til at forhandle og udstille våben”.
For at gøre det så nemt som muligt, kan du med fordel have klargjort følgende oplysninger inden du
ansøger på hjemmesiden.
• Arrangementets navn: Nordic Outdoor Show 2022
• Adresse for arrangementet: Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia
• formålet med arrangementet: At samle hele outdoor-segmentet under et tag og skabe kontakt,
oplevelser, viden og forretning.
• oplysninger om arrangementers kontaktperson: Projektleder Charlotte Buus
• Herunder navn og telefonnummer Mail: cbu@messec.dk, Tel: +45 2777 0046
• Oplysninger om stedes vagtselskab: Alfa Vagt, Dæmningen 44A, 1, 7100 Vejle.
• Herunder virksomhedsnavn og telefonnummer: Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia +45
7592 2566
• Hvilke våben, våbendele mm. der ønskes udstillet: (Udfyldes af udstiller)
• Sikkerheden samt hvordan våbnene/våbendelene er fastgjort på udstillingen: (Udfyldes af udstiller)
• Messens markedsføringsmateriale: Se mere på https://www.nordicoutdoorshow.dk/
• Virksomhedens (udstillerens) budget for messen: (Udfyldes af udstiller)
Da der er et godkendt vagtfirma i messehallerne, kan våben o. lign. stå fremme udenfor messens
åbningstider. Vagtfirmaet vil udenfor åbningstid efter aftale med politiet sikre, at det kun er personer med
dokumenteret adgang, som eskorteres til og fra relevante stande, for på den måde at sikre, at
uvedkommende ikke får adgang.
I forbindelse med messens åbningsdag fredag, vil Politiet umiddelbart før messen åbnes klokken 12:00,
komme rundt og kontrollere tilladelser og udstillinger. Hvis en udstiller imod forventning ikke har ansøgt
om tilladelse, vil udstilleren blive bedt om at fjerne genstande omfattet af våbenloven fra standen.

