4. februar 2014
Kære Vikingevenner
Vi får en masse henvendelser og spørgsmål om vikingemarkedet i
begyndelsen af maj. Mange flere ønsker at deltage, end vi kan kapere.
Fra 1991 var markedet arrangeret af museet i Ribe og fandt sted inde i Ribe.
For at være i stand til at administrere antallet af vikinger, var de inviteret fra
en liste over europæiske re-enactors.
Da Ribe VikingeCenter overtog markedet i 1994, fortsatte vi med denne
procedure, fordi det var en succes og vi havde en meget god stemning
blandt vikingerne. Vi har langsomt udviklet markedet til, hvad det er i dag,
og en af de vigtige årsager til denne succes, er proceduren med at sende en
invitation ud til vikingerne.
Det betyder, at de vikinger, som får en invitation, tilhører gruppen af
vikinger, som har deltaget før. Denne procedure gør det naturligvis meget
vanskeligt, som en "ny" Viking at komme ind på markedet maj. For at løse
denne udfordring begyndte vi i 1996 at invitere vikinger til at deltage i vores
aktiviteter hen over sommeren, og antallet af deltagere har langsomt
udviklet sig. I 2013 deltog 1000 personer, som frivillige vikinger i løbet af
sommeren .
Hvis en gruppe eller person har en rimelig grund til at melde fra til
markedet i maj, har vi nogle gange inviteret andre vikinger. De vil normalt
blive valgt ud blandt vikingerne, som allerede har deltaget i løbet af
sommeren som frivillige vikinger. I sjældne tilfælde vil helt nye komme til,
hvis de præsenterer noget meget specielt, som vi ikke allerede viser på
markedet. I begge tilfælde vil invitationen ikke blive sendt til dem før
tilmeldingsfristen for de oprindelige invitationer er udløbet. Hvis man er en
af de nye vikinger på markedet, er man nødt til at bemærke, at de vikinger,
der oprindeligt meldte fra, får en invitation igen til næste år, og de nye
måske ikke. Vi stopper ikke bare gamle venskaber, hvis der ikke er nogen
grund til at gøre det.

Hvis du ønsker at deltage i løbet af sæsonen, skal du udfylde skemaet på
vores hjemmeside:
http://ribevikingecenter.dk/da/frivillige/frivillige-vikinger.aspx
Hvis du medbringer dit eget telt, har vi normalt et sted til dig. Hvis du vil
have et hus, vil vi forsøge at ordne det, men vi kan ikke garantere at opfylde
dit ønske.
Hvis du ikke har været her før, skal vi have billeder af dig, dit udstyr og
håndværk, og hvis du er en handlende, behøver vi billeder af emner, som
du sælger. Det skal være vikinge varer, som ikke er produceret i Østen. Vi
foretrækker håndværk og handlende, som selv producerer deres varer.
Vi ønsker også at vide, hvor du har deltaget før og hvor lang tid, du har
været i denne re-enactment verden.

Sammendrag
• Deltagelse på markedet i maj kan kun ske ved invitation fra Ribe
VikingeCenter. Invitationer sendes ud i februar.
• Deltagelse i sæsonen kan kun ske ved ansøgning fra hjemmesiden og
ikke før det er bekræftet.
• Vores spørgsmål til nye frivillige vikinger skal besvares. Husk at udfylde
kommentarfeltet i ansøgningsskemaet sammen med resten af
formularen.
• I slutningen af april får re-enactmentgruppens kontaktperson den første
plan for sæsonen, hvor man kan se alle deltagere, der har tilmeldt sig på
det givne tidspunkt. Denne plan vil blive fornyet, hver gang der er
ændringer.

Med venlig hilsen
Karen Nørgaard
Leder

Bjarne Clement
Leder

