
 

 
 
Outlet & Kræmmermarked 
Langfredag den 3. april 2015 
 
 
Vi afholdt for første gang Outlet & Kræmmermarked og var lidt spændte på 
både hvor mange der ville købe en stadeplads og hvor mange gæster der ville 
komme. 
 
Vi kom lidt sent i gang med salg af stadepladser, det gik langsomt i starten og 
efter 14 dage var der kun solgt ca. 15 pladser.  Vi havde fået lavet plakater på 
70x120 cm. som blev opsat blandt andet i reklamestanderne i Tommerup.  
 
Vi fik lavet tryk i A4 til opsætning i butikker m.m., vi uddelte flyer ved 
kræmmermarkeder i Ebberup og Assens, vi sendte mail ud til medlemme, 
lagde det på Facebook, i Gul&Gratis m.m. og fik omtale i de lokale aviser.   
 
De sidste 8 – 10 dage fik vi en del henvendelser, de sidste 2 – 3 stykker 
onsdag den 1. april, så vi nåede op på at have besat 43 stande, hvilket vi var 
meget tilfreds med.  
 

 
 
Det var nu spændende om der kom nogle gæster Langfredag i åbningstiden fra 
kl. 10 – 16.  Allerede kl. 9.30 begyndte køen at vokse foran indgangen og lidt 
før kl. 10 inden dørene blev åbnet stod mindst 50 i kø.   
 
Vi vil gerne rose gæsterne for at de respekterede at døren var lukket til kl. 10, 
ingen prøvede at liste sig ind. Derefter væltede det nærmest ind med gæster 
og inden kl. 12 skønner vi at der havde været ca. 1000 besøgende. Over 
middag tog tilstrømningen af, men der var rimelig søgning hele dagen.  
 
Mange af stadeholderne var meget tilfredse med det salg de havde i løbet af 
dagen og 10 til 12 af dem tilmeldte sig på den samme stand til næste års 
kræmmermarked som bliver Langfredag den 25. marts 2016.   
 



 

 
 
Efter at havde sendt en mail ud til stadeholderne med tak for deres deltagelse 
har vi fået flere forhåndstilmeldinger til næste år så vi nu er oppe på at ca. 
halvdelen af stande i den gamle hal er reserveret. 
 

 
 
Vi tog ikke entré i år, men fik et overskud på knap 7000 kr. Næste år vil vi nok 
tage lidt for at gæsterne kan komme ind og da vi håber på at sælge så mange 
stande, at vi også må tage den nye hal i brug, forventer vi et noget større 
overskud til gavn for Tommerup Håndbold Klub. 
 

 
 
Billeder fra Olutlet & Kræmmermarkedet 2015 er stillet til rådighed af Preben 
Find. 


