
UDSTILLER-GUIDE



VELKOMMEN TIL 
NORDIC INK FESTIVAL 2022
Torsdag d. 27. oktober til lørdag d. 29. oktober  

UDSTILLER-GUIDENS FORMÅL
Denne guide indeholder generelle og praktiske 
oplysninger angående din deltagelse på festivalen. 

Under festivalen befinder informationen sig ved 
Arena Nords hovedindgang. Venligst kontakt os 
her hvis du har spørgsmål. Der vil være personale 
hele weekenden til at hjælpe dig, hvis der skulle 
opstå spørgsmål.

HJEMMESIDE
Festivalens hjemmeside er www.inkfestival.dk, 
hvor information om billetpriser, udstillere og det 
officielle program for festivalen kan findes. 

ANKOMST OG PARKERING
Parkeringspladser findes på begge sider af Arena 
Nord. Optimalt køres der til port 2 
(Peter Wesselsvej 37), hvorfra der læsses af. 

Du må dog også gerne køre op foran hovedind-
gangen og læsse af torsdag indtil kl. 15.30. 
Herefter skal de GRATIS parkeringsarealer tilknyt-
tet Arena Nord anvendes. 

UDSTILLERARMBÅND
Det er et krav, at alle der arbejder på standen 
under messen bærer udstillerarmbånd. Udstiller-
armbåndet giver også adgang til Nordic Brew Fe-
stival fredag og lørdag. Der kan ligeledes tilkøbes 
forplejning - forhør dig i informationen.

BEMÆRK - Alle kunder skal købe et almindeligt 
entréarmbånd - også selvom de skal tatoveres. 
Fortæl jeres kunder det og bed dem evt. købe 
billetten online, så de opnår rabat.

OVERNATNING FOR UDSTILLERE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BESTWESTERN HOTEL HERMAN BANG
Tordenskjoldsgade 3, 9900 Frederikshavn

Enkeltværelse pr. nat kr. 795,- inkl. morgenbuffet.
Dobbeltværelse pr. nat kr. 995,- inkl. morgenbuffet.

BOOKING: 
info@hermanbang.dk eller +45 98 42 21 66
Ved booking opgives koden: Nordic ink/brew

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

HERMAN BANG BED & BREAKFAST
Tjek ind i Tordenskjoldsgade 3 hvor der udleveres 
kode og nøgle.

Dobbelt værelse med bad og toilet pr. nat kr. 550,- 
UDEN MORGENMAD

Dobbelt værelse med fælles bad og toilet pr. nat 
kr. 500,-   UDEN MORGENMAD

Stor morgenbuffet kan tilkøbes for kr. 95,- pr. 
person.

BOOKING: 
info@hermanbang.dk eller +45 98 42 21 66
Ved booking opgives koden: Nordic ink/brew
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

KÆRE UDSTILLER



VIGTIGT
ANKOMST OG OPBYGNING
Torsdag: Kl. 08.00 - 15.30
Tjek ind i Informationen ved ankomst for at få 
tildelt stand og startpakke.

NEDTAGNING AF STANDE
Lørdag: Kl. 20.00 - 02.00

Det er ikke er tilladt  at nedtage standen tidligere 
end lørdag kl. 20.00!

Materiale af enhver art, tatoveringsudstyr, brikse m.m. 
skal være fjernet fra Arena Nord senest lørdag kl. 
02.00.

UDSTILLERARMBÅND - kan forudbestilles eller
købes i informationen ved ankomst. 

Armbånd med mad: Kr. 550,- (5 måltider)
Armbånd uden mad: Kr. 100,-  (Ingen måltider)

UDSTILLERLOUNGE
Forplejning af udstillere foregår i udstillerloungen på 
1. sal.

UDSTILLERLOUNGENS SPISETIDSPUNKTER:
Torsdag: Kl. 17:30 - 20:30
Fredag: Kl. 11:30 - 14:30 og Kl. 17:30 - 20:30
Lørdag: Kl. 11:30 - 14:30 og Kl. 17:30 - 20:30 

BAR ÅBNINGSTIDER (I SALEN)
Torsdag: Kl. 16:00 - 23:00
Fredag: Kl. 12:00 - 23:00
Lørdag: Kl. 12:00 - 20:00 

CAFÉ ÅBNINGSTIDER (FOYEROMRÅDE)
Torsdag: Kl. 11:30 - 20:00
Fredag: Kl. 11:30 - 23:00
Lørdag: Kl. 11:30 - 23:00



VIGTIGT
OPHÆNGNING I STANDE
Ophængning må kun ske med 
TESA 4964 dobbeltklæbende tape. 

Dette kan købes i informationen.
Pr. meter: Kr. 10,-
Pr. rulle (50m): Kr. 200,-

LYS OSV. I STANDE
Lej lys, gulvtæppe mv. senest d. 15. okto-
ber. på:
www.compassfairs.dk/shop/
brewink-2022/products/

 Det er også tilladt at medbringe eget 
lys og rekvisitter. 



MESSESTANDEN
En stand med sorte vægge og strøm står klar til jer 
ved ankomst. Forbrug af strøm er med i standlejen. 
Der lægges 2300W/10 amp ind på hver stand.

Bliver anden tape end TESA 4964 brugt, kan stan-
den blive beskadiget og skadesgodtgørelsen bliver 
taget med i den samlede afregning.

Arena Nord sørger for opbygning og nedtagning 
af standvægge. Alle stande er 3 meter dybe og 3 
meter lange med sorte vægge.     

Af hensyn til brandsikkerhed, er det yderst vigtigt, 
at I holder jer inden for jeres stand areal inkl. ban-
nere og diverse inventar.

I er selv ansvarlige for oprydning ved jeres stand 
lørdag efter kl. 20.00, hvorefter Arena Nord vare-
tager slutrengøringen.

Det er ikke tilladt at skade gulve, vægge, tagkon-
struktion og installationer med køretøjer, søm, 
skruer, bor, spildevand og lignende. For skader 
forårsaget af en eller flere af ovennævnte årsager, 
vil den pågældende udstiller blive gjort ansvarlig. 

En standard stand er 3x3 meter med sorte vægge
        



KONKURRENCER OG BETINGELSER
 
BEDØMMELSESKRITERIER
Tatoveringerne vurderes ud fra originalitet, linjer, 
farver, skygger, design, flow, bevægelse og tatove-
ringens overordnede udseende 

DOMMERE
Juryen består af dommere med erfaring og eks-
pertise inden for tattoo-branchen. Sammensætnin-
gen af dommere varierer. 

NY KONKURRENCESTRUKTUR 2022
Er der 10 eller færre tilmeldte, køres konkurrencen 
direkte fra runde 2. 5 Dommere pr. konkurrence. 

RUNDE 1 – PRE JUDGING
Alle konkurrencedeltagere stiller sig klar på sce-
nen. Dommerne gennemser hurtigt alle tatoverin-
ger og uddeler hver 2 jetoner til deres favoritter 
– 10 deltagere går videre til næste runde. Resten 
af deltagerne er ude af konkurrencen og forlader 
scenen.

RUNDE 2 - KVALIFIKATION
De 10 tilbageværende modeller kaldes op på sce-
nen i rækkefølge. Dommerne studerer tatoverin-
gen og giver point fra 1-10. Når alle 10 deltagere 
har været igennem lægges pointene sammen og 
de 5 deltagere med flest point bliver kaldt op på 
scenen til runde 3.

RUNDE 3 - FINALE
De 5 finalister stiller sig op foran dommerpanelet. 
Dommerne skal i fællesskab vurdere, diskutere og 
beslutte sig for konkurrencens 1., 2. og 3. plads i 
kategorien. Afgørelsen holdes hemmelig og over-
leveres til Konferenciers, som råber vinderne op 
fra 3. – 1. plads.

KATEGORIER

BEST TRADITIONAL TATTOO 
Enkle klassiske designs i begrænsede primærfar-
ver; ofte sort, rød, blå, grøn og gul. Eksempler på 
motiver er sejlskibe, roser og ankre. 

BEST SMALL TATTOO
Alle stilarter er velkomne. Tatoveringen skal holde 
sig inden for en størrelse på 10 x 10 cm.

BEST NEW SCHOOL TATTOO
Denne stillart er inspireret af graffiti og tegnese-
rier. Der er brugt iøjnefaldende farver og tegnese-
rielignende motiver med varierede linjetykkelse.

BEST BLACKWORK/ORNAMENTAL TATTOO
Denne kategori er åben for alle tatoveringer med 
en stærk repræsentering af sort blæk. Det kan 
være indenfor genrer som celtic, tribal, nordisk, 
inka, polynesisk, mandala, geometriske motiver 
etc.

BEST ORIENTAL TATTOO
Denne kategori er åben for alle typer af asiatiske 
motiver. 

BEST COLOR TATTOO 
Farvetatoveringer i alle afskygninger, store og små. 
Det kan variere i flere stilarter, kravet er blot, at 
tatoveringerne er i farve, og at farveskalaen giver 
liv og dynamik til motivet. 

BEST BLACK’N GREY TATTOO 
Denne kategori dækker både over Modern Black’n 
Grey og Classic Black’n Grey. Disse tatoveringer 
er lavet i det man kalder Greywash, og ikke med 
grå farve. Det kan variere i flere stilarter, kravet 
er blot, at tatoveringerne er i sort og grå. I denne 
kategori ses der ofte semi-realistiske motiver, 
Chicano tatoveringer mv. Der lægges stor vægt på 
kontrast, forløbet og skyggens ”finhed”. Bemærk, 
denne kategori indeholder ikke realistiske tatove-
ringer og portrætter! 

BEST NEO TRADITIONAL TATTOO
Dette er en tatovering, der en mere moderne ud-
gave af Old School. Ofte bruger man tykke streger, 
tilføjer moderne og realistiske motiver med et 
tvist af Old School stil. 

BEST REALISTIC TATTOO
Naturalistiske tatoveringer og portrætter. De kan 
laves i farve eller sort og grå. Hvis muligt, med-
bring et fotografi af den oprindelige illustration/
foto, som der er blevet genskabt på huden. Dom-
merne kigger efter, hvor meget det ligner illustra-
tionen/fotoet, samt dimensionerne i billedet. 

BEST LARGE TATTOO
Alle stilarter er velkomne. Tatoveringen skal enten 
være et fuldt armsleeve, legsleeve, chestpiece 
eller backpiece.

BEST TATTOO OF THE DAY
Denne kategori er åben for alle tatoveringer, 
men tatoveringen SKAL være lavet på Nordic Ink 
Festival det pågældende år og dag. Dette vil blive 
tjekket.

BEST TATTOO OF THE SHOW
Denne kategori er åben for alle tatoveringer, men 
tatoveringen SKAL være lavet på Nordic Ink Festi-
val det pågældende år. Dette vil blive tjekket.
 



VIGTIGT
KONKURRENCEREGLER
Man kan max. stille op i 2 konkurrencer pr. tattoo pr. 
dag. Max deltagelse i 1 ”kategori” og 1 ”tattoo of the 
day/show” – ikke 2 kategorier samme dag. 

Tattoo of the day/show - er åben for alle typer af 
tatoveringer. For at deltage i ”Tattoo of the show” 
skal tatoveringen være lavet på Nordic Ink Festival 
i år. For at deltage i ”Tattoo of the day” skal tato-
veringen være lavet den dag man stiller op. Dette 
kontrolleres.

Man kan ikke stille op med en tatovering i en kate-
gori hvor man ved tidligere Nordic Ink Festival har 
vundet 1., 2. eller 3 plads. 

Det er meget vigtigt at man stiller op i den rigtige 
kategori, da man ellers risikere at dommerne giver 
den 0 point. 

HAR DU LEDIGE TIDER PÅ
NORDIC INK FESTIVAL?

•’TAG’ os i dine Instagram stories, så re-poster vi 
på vores Instagram.

• Post gerne opslag i FACEBOOK-BEGIVENHEDEN 
for convention - mere end 3000 potentielle kun-
der er tilmeldte.

BETINGELSER
Man kan kun stille op med en tattoo i konkurrencer, 
hvis tatovøren/studiet er til stede ved Nordic Ink 
Festival, da vi ønsker at støtte op omkring udstillere 
på festivalen.

REGISTRERING
Registrering til konkurrencerne skal ske ved til-
meldingstanden senest 15 min. før konkurrencen 
begynder. Printer og stencils stilles til rådighed i 
tilmeldingsstanden til konkurrencer.

REGLER I DANMARK

• Det er ulovligt at tatovere personer under 18 år.

• Det er ulovligt at tatovere på hænder, hoved og 
hals.

Tatoveringer der ikke overholder de danske regler, 
vil ikke blive bedømt i konkurrencerne på Nordic 
Ink Festival.



GENEREL INFORMATION 
OG REGLER

• I må frit afbenytte Arena Nords Wi-Fi. 
I kan få koden i Informationen.

• Det er ikke tilladt for udstillere at udstille biler 
eller bruge let antændelige materialer og tændte 
kilder i hallen og foyer. 

 • Al opsætning af standmateriale og levering af 
strøm varetages af Compass Messer.

• Radio – og TV-optagelser på festivalen er tilladt.

• Alle indendørs områder i Arena Nord fx arena, 
foyer, konferencelokaler, omklædningsrum mv. 
er RØGFRI ZONER! Venligst respekter dette, og 
anvend de udendørs indrettede områder. 

• Der vil i åbningstiden være en bemandet gardero-
be for publikum og udstillere ved hovedindgangen.

• Al medbragt el-udstyr skal være forskriftsmæs-
sigt jordforbundet efter Dansk Standard.

• Et steriliseringslokale med autoklave og ultraso-
nic er til rådighed. 

• Borde og stole stilles til rådighed af Arena Nord.

• Printer og stencils stilles til rådighed, til fri afbe-
nyttelse, i tilmeldingsstanden til konkurrencer.

• Eventuelt ikke afhentede materialer vil blive 
anbragt uden for Arena Nord for udstillerens egen 
regning og risiko. Der er som udgangspunkt ikke 
mulighed for indendørs opbevaring.

• Der vil være begrænset ATM/hæveatotomat 
tilgængelig fra Informationen - bed venligst jeres 
kunder om at have penge med hjemmefra.

• Vi stiller nålecontainere og skraldespande til 
rådighed på alle stande. Smid IKKE nåle eller andre 
skarpe genstande i skraldespande.

• Udstillere er ansvarlige for at holde standen ren 
og fastholde hygiejnekrav.

• RITUS TATTOO SUPPLIES vil være supplier på 
festivalen med et bredt udvalg. Har du ønsker eller 
spørgsmål til sortiment - kontakt dem venligst 
direkte.

HVAD VI SØRGER FOR
• Velkomst-kit med diverse supply prøver og spon-
sorgaver.
• Printer og stencil maskine til fri afbenyttelse.
• Skraldespand og nålecontainer til alle stande.
• 1 rulle papir.
• Håndvask.

HVAD DU SKAL SØRGE FOR
• Ekstra papirsruller.
• Tattoo informationsflyer til alle kunder - kan 
downloades her (dansk) og her (engelsk).
• Engangsforklæder, engangshandsker, håndsprit 
og håndsæbe.
• Tattoo udstyr - nåle, blæk, greb, osv. HUSK at alt 
udstyr skal være sterilt/engangsudstyr.
• Briks, stole, lamper etc.
• Wrap til indpakning af borde, stole etc.
• Lukket opbevaring til blæk og andet udstyr.

Ritus Tattoo Supplies har en supplystand ved ind-
gangen til salen. De har et udvalg af supplyproduk-
ter, som kan købes.

NÅR DU SKAL TATOVERE
• Afdæk områder og møbler med wrap/folie.
• Vask grundigt hænder før og efter.
• Indtag ikke mad/drikke når du tatoverer
• Sørg for at dit udstyr er sterilt før brug, bortskaf 
udstyr der ikke er sterilt.
• Udlever informationsflyer til kunden og bed dem 
læse den grundigt.
• Tjek at alle kunder er over 18 år
• Tatover ikke på hænder, hals eller hoved - heller 
ikke selvom kunden ønsker det.
• Sørg for at skarpe genstande bortskaffes sikkert 
og korrekt.
• Hold standen ren og sterelisseret og sørg for at 
alle områder og overflader nemt kan rengøres.
• Flashtegniner skal være i plastlommer.
• Påfør plastforklæde, plasthandsker etc.
• Hjælp og tal med kunder og andre besøgende, så 
de får en god oplevelse - måske er de kunde hos 
dig i morgen?



VIGTIGT
Det er ikke tilladt at tatovere på hænder, hals eller 
hoved selvom kunderne ønsker det.

Det er ikke tilladt at medicinere kunder.

TUNGE GENTANDE I STANDEN
Der må anvendes palleløftere, men vi anbefaler sæk-
kevogne og fladvogne med gummihjul. Der stilles en 
række store fladvogne og sækkevogne til rådighed 
for udstillerne. Ønskes genstande, som vejer over 
500 kg opstillet, skal vi vide besked senest d. 05. 
oktober.

  NB: Ventetid på hjælpemidler kan forekomme!





VIGTIGT - HYGIEJNE
• Tatovørerne skal have deltaget på hygiejnekursus for tatovører. Kurset 
skal leve op til kravene i bek. 1651 af 20. december 2019 om hygiejnekur-
sus for tatovører. Kravet gælder fra 1. juli 2020.

• Efter endt kursus får tatovøren udstedt et kursusbevis, der dokumente-
rer, at tatovøren har gennemført et hygiejnekursus svarende til kravene. 
Medbring dette på Nordic Ink Festival.

• Der skal udføres korrekt håndhygiejne før, under og efter tatovering, 
svarende til vejledning nr. 9532 af 27. juni 2018 om infektionshygiejne og 
forbrugerinformation på tatoveringssteder.

• Tatovøren må ikke have sår eller rifter på hænder eller underarme, når 
der udføres tatoveringer.

• Der skal anvendes handsker og plastforklæde ved tatovering.

• Der skal være nem adgang til håndsæbe fra tatoveringsstationen.

• Der skal være nem adgang til hånddesinfektionsmiddel fra tatoverings-
stationen.

• Der skal være nem adgang til papirhåndklæder fra tatoveringsstationen.

• Der skal fra tatoveringsstationen være let adgang til en affaldsbeholder. 
Det anbefales, at der er en affaldsbeholder til hver tatoveringsstation.

• Det er ikke tilladt at have gulvtæpper i tatoveringsområdet.

• Der må ikke være dyr i tatoveringsområdet.

• Der må ikke være mad eller drikkevarer i tatoveringsområdet. Dog er 
det tilladt at have drikkevarer til kunden, når det vurderes nødvendigt for 
kundens velbefindende.

• Der skal være adgang til håndvask indenfor 25 meter fra tatoveringssta-
tionen, og håndvasken må ikke være i forbindelse med et toilet (det sørger 
vi for).

• Tatoveringsudstyr, der gennembryder huden, skal være sterilt ved brug.

• Tatoveringsudstyr, der ikke gennembryder huden, skal være synligt rent 
ved brug.

• Uåbnet blæk og rent og sterilt tatoveringsudstyr skal opbevares i lukket 
opbevaring, f.eks. i en lukket plastkasse.



ARENA NORD
Harald Nielsens Plads 9

9900 Frederikshavn
Denmark

TLF. 96 20 10 50


