
 

Ansøg om stadeplads til en af vores tre hotspots til Tour de France  
- Få viden om ansøgningsprocessen, priser, varetagelse af stadeplads, salg af føde- og drikkevarer 

 
Tour de France i Sønderborg Kommune den 3. juli 2022 

 



 

Side 1 
 

    Vi forventer 5.000 - 7.500 gæster på hvert hotspot.  

 

 

 

 

 

Hygge, stemning og cykelløb i højsæde 

Når touren søndag den 3. juli 2022 kommer til Sønderborg som den sidste 

målby for Grand Depart 2022, vil kommunen i samarbejde med 

lokalsamfundet etablere tre hotspots langs ruten med storskærme, 

stadepladser, toiletter og forskellige aktiviteter og indslag i løbet af dagen. 

På de tre hotspots kan fans og publikum nyde dagen og følge cykelløbet fra 

det starter i Vejle til rytterne cykler forbi de enkelte hotspots. 

 

Vil du være med på et af vores hotspots og leje en stadeplads?  

 

Sådan udvælger og vurderer vi ansøgningerne 
I udvælgelsen af stadepladser til de enkelte hotspots lægger vi vægt på 

følgende emner, som taler ind i vores mål om Verdens Grønneste Målby.   

 Bæredygtige måltider 

 Danske/lokale råvarer i sæson  

 Madspild 

 Diversitet og forskellige smagsoplevelser  
 
Find inspiration i Sønderborg Kommunes fødevarestrategi  

Antal boder samt tema på hvert hotspot  
Gråsten Seks stadepladser med fokus på lokale erhvervsdrivende samt 

lokale produkter. Temaet er Gråstens lokalhistorie, herunder den Kongelige 

Køkkenhave og Gråstenæblet. 

Sønderborg Ø Ni stadepladser med fokus på lokale erhvervsdrivende samt 

lokale produkter. Temaet er kultur, sport, idræt og fritid, der kendetegner 

Sønderborg Kommune. 

Dybbøl Banke Ni stadepladser med fokus på lokale erhvervsdrivende samt 

lokale produkter. Temaet er formidling af områdets historie og de naturskønne 

omgivelser.  

 
Priser for stadeplads 
 
Stadeplads med egen food truck/telt: 6.500 kr. eksl. moms 

 Food truck/telt skal være godkendt til formålet 

 HUSK at uploade et foto af food truck i forbindelse med 
ansøgning 

 
Stadeplads uden egen food truck/telt: 8.500 kr. eksl. moms 

 Sønderborg Kommune stiller et telt til rådighed 

 Teltet er med tre lukkede sider og en åben front. Str. 3 x 3 meter 

 Der er fire borde og fire stole til rådighed i teltet  
 
Ovenstående priser dækker udgifter i forbindelse med etablering af 
området til stadepladserne.  
 
Hver stadeplads vil, afhængig af endelig indretning af det enkelte 
hotspot, maksimalt have 5 meter i bredden og 4 meter i dybden til 
rådighed. 
 
 

https://sonderborgkommune.dk/politik-og-indflydelse/foedevarestrategi


 

Side 2 
 

Medbring egen køl eller lån på pladsen - du bestemmer.  

 
Dato     Tour de France den 3. juli 2022 

Hotspots  Dybbøl Banke - Gråsten v. Feldstedvej/Slotsbakken -    

                  Sønderborg Ø v. Borgmester Andersens vej/Sønderlandevej 

Program   10.00            Pladsen åbner og publikum ankommer 

                  15.00-17.30  Forventet tidsrum, hvor cykelløbet kommer forbi 

                  20.00            Pladsen lukker 

I løbet af dagen finder du forskellige aktiviteter for alle. Læs mere om touren 
på https://sonderborg.dk/temaer/tour/ 

 
Boderne skal være klar og åbne søndag den 3. juli kl. 10 
Du har mulighed for opstilling og klargøring fra lørdag den 2. juli 2020.  

Den 3. juli kl. 10.00 skal boderne være åbne og klar til at modtage gæster.  

Alle stande er forpligtet til at holde åbent til kl. 20.00. 

Der opstilles borde og bænke på alle hotspots for at give publikum god mulighed 

for at nyde det købte mad og drikke. 

På selve dagen vil vejene være lukket minimum fire timer, inden cykelløbet 

ankommer, dvs. fra ca. kl. 12.00. 

 

Yderligere generelle informationer informerer vi nærmere om, herunder 

konkrete tilkørselsforhold og lukning af veje.  
 

Lagerplads til køl 
Du kan medbringe din egen køler eller benytte vores fælles lagerplads til 

kølevarer. Tørvarer skal opbevares i eget telt/foodtruck. Du er velkommen til at 

bruge det fælles stadepladstelt, men vi kan ikke garantere køleplads til alle. 

OBS: Brug af kølevogn og fælles stadepladstelt er på eget ansvar. 

 

Forventninger og vilkår 
Vores hotspots skal være med til at understøtte visionen om, at vi er Verdens 

Grønneste Målby.  

Det sætter vi stor pris på, at din stadeplads også bakker op om.  

Derudover: 

 Gas foretrækkes, da el-kapacitet er begrænset 

 Stadehaver skal tilbyde et kontantfrit betalingssystem  

 Stadehaver skal tilbyde mindst én ret til en meal voucher-ordning, 

som tilbydes de frivillige. Denne vil blive dækket med 50 kr. pr. 

indløst voucher.  

 Stadehaver indgår automatisk i et samarbejde om affaldssortering.  

 Som stadehaver driver du din bod for egen regning og risiko 

 Der vil på dagen ikke være restriktioner for, hvad gæsterne selv må 

medbringe af egen vand, drikke og mad. 

 Det er frit for hver stadeplads at sælge mad samt drikkevarer på 

standen. 

 Endeligt program for aktiviteter samt udbud af mad- og drikkevarer på 

hotspots vil være endelig fastlagt primo 2022. 

 

https://sonderborg.dk/temaer/tour/


 

Side 3 
 

 

 

 

 

  

 

Kommunikation og markedsføring 
Stadehavers logo kan/vil blive brugt i forbindelse med markedsføring af 

programmet og i diverse medier. Vi vil tage billeder på dagen til 

dokumentation og efterfølgende markedsføring/kommunikation af Tour de 

France i Sønderborg Kommune. 

Der vil til dagen blive udarbejdet fælles prisskilte for at sikre ens udtryk.  

Der må ikke være skilte ud mod ruten. 

 

Brug af Tour de France - logo 

Tour de France er ejet af den franske løbsorganisation A.S.O., som har 

strenge beskyttede ophavsrettigheder på brugen af deres logo-pakke. Derfor 

må ingen bruge deres logoer uden tilladelse – heller ikke ift. at lave plakater 

mv. Navnet Tour de France er også et beskyttet varemærke. 

 

Materialer du må bruge 

Hvis du har lyst til at være en del af fællesskabet omkring Sønderborg og 

Tour de France 2022, kan du bl.a. anvende vores materialer med billeder, 

video, powerpoint og tekst, som findes på sonderborg.dk/tour.    

 

 

 

  

Madspild og affaldssortering er vejen til Verdens Grønneste Målby. 

 

Vi lægger vægt på bæredygtige måltider og lokale råvarer i sæson. 

 

http://www.sonderborg.dk/tour


 

Side 4 
 

Som Verdens Grønneste Målby indgår stadehaverne 
i et samarbejde om affaldssortering. 

 

Lejlighedstilladelse 
Stadehaver er selv forpligtet til at ansøge om lejlighedstilladelse samt diverse 

andre nødvendige tilladelser til brug for salg af føde- og drikkevarer på dagen. 

Dokumentation for godkendte tilladelser skal kunne forevises på pladsen.  

 

Regler fastsat af Fødevarestyrelsen 

Det er stadelejers ansvar at overholde de af Fødevarestyrelsen foreskrevne 

regler for tilberedning og salg af mad- og drikkevarer.  
 

Strøm 

Stadepladslejer opfordres til at vurdere strømbehov for at sikre strøm- 

forsyning til alle stadepladser gennem alternative forsyningskilder. Der vil 

som udgangspunkt være 16 amp. strøm tilgængelig. 

Affaldssortering 
Du finder containere til hver fraktion eller fælles containere til flere fraktioner.  

Salgs-boderne bringer selv affaldsposerne til de centralt placerede 

containere. 

Vi forventer at affaldssortere i følgende kategorier:  

 Restaffald 

 Plast (dunke og folie) 

 Metal, Glas 

 Madaffald 

 Pap/papir 

 Pant 

 Farlig affald 

 Ødelagt service 

 

Nærmere informationer tilgår.  

 

 

  



 

Side 5 
 

Har du en kreativ ide, så del den med os. Fx udsmykning, land art eller andet sjovt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aftalevilkår 
Fakturering 

Sønderborg Kommune fremsender efter indgået kontrakt en faktura til 

stadepladslejer. Fakturaen fremsendes 6 måneder før arrangementet. 

Betalingsbetingelser  

Betalingsbetingelserne er netto 30 dage og forfaldsdatoen fremgår af den 

fremsendte faktura.  

 

Evaluering efter afholdelse 
Ansøger forpligtes til at deltage i en fælles evaluering efter arrangementet. 

Link til evalueringsskema udsendes efter afholdelse. 

Frist for ansøgning om stadeplads 

 Ansøgningsfristen er den 15. november 2021. 

 Ansøgninger indsendt inden for deadline vil modtage svar senest den 

29. november 2021. 

 Søges der senere end den 15. november 2021, kan man ikke forvente 

at ansøgningen vil blive behandlet.  

 

Har du spørgsmål, så kontakt  

Ulla Hermann 

Kultur- og Fritidskonsulent  

Sønderborg Kommune 

Kultur, Idræt og Fritid 

ulhr@sonderborg.dk  

Direkte 29 74 73 55 

 

Efter fremsendt ansøgning og eventuel godkendelse vil der blive indgået en 

kontrakt, hvor afsnit i denne folder vil indgå. Vi forbeholder os retten til at 

forhandle om de indkomne tilbud, herunder fordeling på lokationer samt 

aftalevilkår.  

 

Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen kommer frem inden fristens udløb. 

 

  

KLIK på linket og udfyld dit 
ansøgningsskema om en stadeplads.  

 
Vi glæder os til at høre fra dig: 

Online ansøgningsskema 

mailto:ulhr@sonderborg.dk
https://sonderborgkommune.dk/ansoegningsskema-til-stadeplads-ifm-tour-de-france-2022


 

Side 6 
 

De udvalgte områder til hotspots 
De skraverede områder viser udvalgte områder for hotspots. Der tages 

forbehold for eventuelle ændringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dybbøl Banke 

Sønderborg Ø 

Gråsten 
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