
FestiVélo / Tour de København
Cykelfestival i Fælledparken
1. & 2. juli 2022

Oktober 2021

Udbudsmateriale til madboder på FestiVélo: Festivalmad i en grøn fortolkning.

Om FestiVélo
Åben og gratis cykelfestival for alle - under Tour de France, Grand Départ 2022 i
København.

● Hvad: 2-dages gratis cykelfestival under Tour de France
● Hvornår: 1. og 2. juli 2022
● Hvor: Fælledparken
● Forventet antal gæster: 20.000 besøgende over to dage
● Forventet max-antal gæster på pladsen samtidigt: 10.000

Officielle åbne-og lukketider for madboder på FestiVélo 2022:
Fredag d. 1/7 fra kl. 12.00 - 22.00
Lørdag d. 2/7 fra kl. 09.00 - 22.00

FestiVélo er en gul cykelfest for alle. I to dage fejrer vi hverdagens cykelhelte, får
inspiration til et sundere og sjovere liv og oplever verdens største cykelløb – helt tæt
på!

FestiVélo afholdes i forbindelse med Københavns værtskab for Tour de France
enkeltstarten 1. juli 2022. Festivalen arrangeres af Københavns Kommune sammen
med Sparta og Good Boys Agency (GBA) – og er gratis for alle. Festivalen bygger
på værdierne for byens værtskab af Tour de France med fokus på:

● Hverdagscyklisme
● Sundhed og motion
● Fællesskab og mangfoldighed
● Kulturudveksling
● Bæredygtighed

Målgruppe for udbudsmateriale
Københavns kommune ønsker at inddrage et bredt udvalg af både etablerede og
nystartede madaktører, foodtrucks og små mobile madboder, som en del af
FestiVélo. Målgruppen for dette udbudsmateriale har et ønske om at præsentere
spændende, kvalitets-festivalmad med en grøn profil og ønsker at være en del af
Københavns store cykelfestival med et stærkt madkoncept i egen madbod på
FestiVélo under Tour de France, Grand Départ Copenhagen 2022.



Hvad skal jeg gøre som ansøger?
1. Læse udbudsmaterialet igennem. Materialet findes på festivelo.dk
2. Udfylde ansøgningsformularen senest 15/11-2021
3. Fremsende billeder og bilag til festivelo@gb-agency.dk senest 15/11-2021
4. Afvente svar på ansøgning senest 14/1-2022.

Spørgsmål og svar
● Alle spørgsmål vedr. ansøgningsprocessen sendes til festivelo@gb-agency.dk
● Der svares på alle spørgsmål fremsendt senest 7 dage før ansøgningsfristen.
● Svar offentliggøres til alle ansøgere.

Der forbeholdes ret til at forlænge udbuddet såfremt dette skønnes nødvendigt for at
opnå den rette sammensætning af madboder.

FestiVélos madvision: Festivalmad i en grøn fortolkning.
Madboderne på FestiVélo skal have fokus på sund, velsmagende, økologisk og
klimavenlig festivalmad. Samtidigt skal maden være prisvenlig, bredt appellerende
for børn og voksne og kunne fungere godt i en festival-sammenhæng.

FestiVélos madvision bygger på følgende værdier:

● Festivalmad i en grøn fortolkning, som afspejler den retning, som
Københavns Kommune og samfundet i det hele taget allerede er på vej imod
og som sætter nye standarder for bæredygtig festivalmad. Dette er
ensbetydende med, at plantebaserede fødevarer skal fylde mere og
animalske fødevarer mindre end i den ‘traditionelle’ festivalmad.

● Et bæredygtigt madudbud, som er relevant og attraktivt for den brede skare
● Et madudbud, som formår at vise, at bæredygtig mad dufter, lyder, ser og

smager godt.
● Et madudbud, hvor bæredygtighed og madkvalitet realiseres i bredden i den

enkelte madbods menu.

Maden på FestiVélo skal være på linje med Københavns kommunes Mad- og
Måltidsstrategi og tage højde for de nye officielle grønne kostråd.

Festivalmad i grøn fortolkning på FestiVélo:

● Alle madboder skal have minimum ét vegetarisk hovedmåltid på menuen
● Alle madboder skal tilstræbe, at plantebaserede fødevarer udgør mere end

animalske fødevarer i alle retter.
● Alle madboder skal efterleve en økologiprocent på mindst 80%
● Alle madboder bør primært benytte sig af sæsonens danske råvarer
● Alle madboder skal have minimum ét hovedmåltid på menuen til under 75 kr. i

udsalgspris
● Alle madboder skal kunne tilbyde en ret i børnevenlig størrelse til en nedsat

pris

http://www.festivelo.dk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXH21V9gbFkS7-Y3Oxyb0fCwUy-zd6ws-Ng0a2jgh3PUeGXQ/viewform
mailto:fb@gb-agency.dk
mailto:fb@gb-agency.dk
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/23418904-33233102-1.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/23418904-33233102-1.pdf
https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad-godt-for-sundhed-og-klima/


● Alle madboder skal benytte FestiVélos affaldssorterings-setup og sortere i de
fraktioner der forefindes for erhvervsaffald.

● Alle madboder skal aktivt arbejde for at minimere madspild, både i
produktionen og tallerkenspild

● Alle madboder forpligtes til at donere evt. overskydende råvarer og måltider til
FestiVéloens madspild-partner

● Alle madboder skal anvende bæredygtigtig emballage og service og/eller
benytte festivalens genbrugssystem jvf. festivalens standarder. Standarder
fremsendes til de madboder, der bliver en del af FestiVélo.

● Kun bionedbrydelige servietter

Udvælgelseskriterier
FestiVélo udvælger et antal madleverandører, som samlet kan opfylde festivalens
madvision. Der vil blive lagt vægt på følgende kriterier i udvælgelsen:

● At menuen lever op til ‘festivalmad i en grøn fortolkning’
● Sammenhæng og balance i madbodens koncept som helhed
● At madboden har et festival-venligt prisniveau
● Madkonceptets aktualitet og autencitet
● Diversitet og sammenhæng mellem ansøgers koncept og de øvrige

ansøgeres mad-koncepter
● At der er balance mellem pris og kvalitet
● Madbodens visuelle udtryk

Madbodstyper

FestiVélo opererer med to madbods-typer:

Food truck eller mobil salgstrailer
a. Fast stadeplads-afgift for to dage: 9.000 ex moms.
b. Areal til rådighed: 6 facademeter x 5 meter i dybden (dette inkluderer

indhegnet bagområde).
c. Der betales 1.000 kr. ex moms pr. ekstra m2 / ell. ekstra facademeter.

Lille madbod/cykel
a. Fast stadeplads-afgift for to dage: 2.000 ex moms
b. Der betales 1000 kr. ex moms pr. ekstra m2 / ell. ekstra facademeter.



FestiVélo stiller følgende til rådighed for de to forskellige madbodstyper som en del
af den faste stadeplads-afgift:

En del af den faste
stadeplads-afgift:

Tilkøbsmuligheder:

Bod-type Strøm
til
rådigh
ed
inkl.
forbru
g:
16A-ta
vle

VVS:
Adgan
g til
overdæ
kket
produk
tionsva
sk og
til toilet

Festival
hegn
rundt
om
bodens
bagomr
åde

Adgan
g til
rennov
ation
og
sorteri
ngssys
tem

Leje
af
køle
plad
s:
1000
kr.
pr.
palle

Leje
af
ekstr
a
strø
m:
3000
kr.
for
16A

Leje
af
ekstr
a
stade
plads
.
1000
kr. pr.
m2.

1. Food truck x x x x x x x

2. Lille bod 230V *(x) x x x x

VVS:
● Opsætning/nedtagning af produktionsvask i nærheden af drikkeboden  (deles

mellem to madboder).
● Opsætning/nedtagning af lovpligtige aflåselige toiletter (deles af to

madboder).
● Det er bodens ansvar at holde toiletterne rene.
● Vandforbrug under festivalen
● *Lille mobil madbod har adgang til et fælles aflåst toilet for de små boder.

Strøm:
● 1 x 16A-tavle stilles til rådighed (opsættes klar til brug) boder skal selv

medbringe de kabler boden har behov for
● Madbodens strømforbrug under FestiVélo.
● Service på hoved-elinstallationer indgår (andre specifikke reparationer ol.

under festivalen, f.eks. inde i selve madboden eller på madbodens
bagområde, faktureres efterfølgende, da det ikke indgår i det faste
stadeplads-afgift).



Generelle forhold

Åbningstider
Det forventes, at alle madboder holder åbent i hele festivalens åbningsperiode.

Fredag d. 1/7 fra kl. 12.00 - 22.00
Lørdag d. 2/7 fra kl. 09.00 - 22.00

Kontaktperson
Alle madboder, der bliver en del af festivalen, får en kontaktperson.

Stadepladskontrakt og forudbetaling af stadepladsafgift
● Indgås mellem GBA og leverandøren
● Skal være underskrevet og returneret til kontaktperson senest d. 30/01-2022.
● Madboden skal forudbetale den fulde stadepladsafgift og eventuelle tilkøb for

at deltage i festivalen. Betalingen skal være indbetalt til GBA senest den
01/04-2022.

● Såfremt madboden udebliver fra festivalen tilbagebetales forudbetalingen
ikke.

Drikkevarer
Madboder må ikke sælge drikkevarer.

Leverandører
Alle leverandører og leverancer til madboden på festivalpladsen skal meldes ind og
godkendes af madbodens kontaktperson.

Menu og priser
Menukort og udsalgspriser skal godkendes af madbodens kontaktperson senest d.
01/03-2022.

Hygiejne, fødevaresikkerhed og egenkontrol
Det forventes, at alle madboder har en hygiejneansvarlig, efterlever alle
fødevaremæssige myndighedskrav forbundet med mad-afvikling på festivaler og
markeder og sørger for at udføre løbende egenkontrol. Alle madboder får adgang til
lovpligtige håndvaske og eget aflåselige toilet til personale.

Placering
FestiVélo beslutter placeringen af madboden på festivalpladsen.

Udstyr, indretning og varer
Madboden er selv ansvarlig for, at bestille alt udstyr, køkkenudstyr, indrette sin bod
og bestille varer fra egne leverandører samt dække udgifterne hertil. Materialerne
skal være sikkerhedsgodkendte og brændbare materialer skal have en
brandhæmmende overflade.



Brandudstyr
Det er bodens ansvar at medbringe og opstille lovpligtigt brandudstyr i boden.

Betalingsløsninger
Det er et krav at alle madboder medbringer sit eget kasseapparat/POS-system, der
kan modtage alle gængse danske og internationale kreditkort (som minimum VISA)
og madboder skal også kunne tage imod MobilePay.

Internetadgang sker via normal 4G mobildækning. Der arbejdes på at etablere en
dedikeret WiFi-løsning, men dette kan for nuværende ikke garanteres.

Personale i madboder
Stadeholderen står selv for at rekruttere sit personale og skal sørge for at leve op til
alle gældende love og regler vedr. personale, det gode arbejdsmiljø og lønforhold.
Personalet skal være dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Forsikringer
Det forventes, at stadeholderen selv har tegnet den nødvendige ansvarsforsikring,
som dækker stadeholderens fysiske område i FestiVélo.

Affaldssortering
Det forventes, at alle madboder sorterer eget affald i de erhvervssorterings-fraktioner
og beholdere, der opstilles af FestiVélo. Madboderne er selv ansvarlige for at sortere
eget affald i rette fraktioner. Madboder må ikke anvende spande og containere
opstillet til gæsterne. Der vil blive fremsendt yderligere information omkring
affaldssortering.

Nedtagning og oprydning
Madboderne skal selv rydde op og efterlade området, som de modtog det.
Madboderne skal selv afskaffe storskrald + affald, der ikke tilhører en af de opstillede
affaldsfraktioner (herunder farligt affald). Bliver området ikke afleveret som modtaget,
er madboden ansvarlig for at dække udgiften til at reetablere arealet.

Emballage/service til mad
Det forventes, at alle madboder følger FestiVélos retningslinjer og standarder for
bæredygtig emballage/service og/eller genbrugssystem. Retningslinjerne
fremsendes til de madboder, der bliver en del af FestiVélo.

Skiltning og tryksager
Det forventes, at alle madboder har en flot og tydelig skiltning (af menu og priser).
Der opfordres til at anvende genanvendelige menutavler (kridt, posca-toucher ell.
lign.), eller digital skiltning (hvis mulig) og at alle tryksager produceres af
genanvendelige og/eller miljøcertificerede materialer (fx Svanemærket og FSC). Der
opfordres til at begrænse mængden af engangs-tryksager.



Atmosfære
Det forventes,  at madbodens atmosfæriske udtryk følger FestiVélo-udtryk og
design. FestiVélo forbeholder sig retten til at afvise atmosfære og skiltning, hvis det
ikke er i tråd med FestiVélos ønske for det samlede atmosfæriske udtryk.

Kommunikation og markedsføring
Alle madboder, der bliver en del af FestiVélo, vil blive markedsført i forbindelse med
festivalen og får associationsret med festivalen. OBS: Det er ikke tilladt for
madboder at benytte det officielle Tour de France logo og/eller grafik.

Madboder, der udvælges til FestiVélo, må ikke dele dette på sociale medier eller
andre steder, før festivalens madprogram er blevet officielt offentliggjort af FestiVélo.
Madboder må dog gerne sende mails ud til ansatte som madboden ønsker, at have
med på sit team på festivalen.

Københavns Kommune forbeholder sig ret til at lave en samlet
kommunikationsindsats for madområdet i FestiVéloen med fokus på ‘Festivalmad i
en grøn fortolkning’. Alle madleverandører vil desuden fremgå på festivelo.dk.

Aflysning af FestiVélo
Såfremt festivalen aflyses, bortfalder alle aftaler og forudbetaling tilbagebetales til
stadeholder.

GDPR
Alle oplysninger vedr. dette udbud indsamles via Google Forms. Oplysningerne
deles mellem Good Boys Agency, Sparta og Københavns Kommune. Oplysningerne
deles ikke med øvrige aktører - med mindre dette aftales skriftligt. Oplysningerne
behandles fortroligt.

Mulighed for deltagelse i CBS-forskningsprojekt
Som en del af FestiVélo laver Københavns Kommune forsøg omkring mad og
adfærdsændringer i samarbejde med Copenhagen Business School støttet af Novo
Nordisk Fonden.

Som madbod har du mulighed for at deltage i forsøget og få værdifuld viden om,
hvorfor kunder vælger nogle produkter frem for andre, herunder hvad der får folk til
at træffe et grønt valg og vælge plantebaseret mad.

Det vil kun kræve ganske lidt af den enkelte madbod at deltage, herunder bl.a. at
give forskerne adgang til salgsdata samt at kunne ændre mindre detaljer på fysiske
menukort under festivalen. Yderligere information om tilmelding sendes ud til de
madboder, der bliver en del af FestiVélo.

FestiVélo tager forbehold for løbende ændringer i udbudsmaterialet. Såfremt dette
sker vil alle ansøgere blive informeret herom.



FestiVélo arrangeres af Københavns Kommune i samarbejde med Good Boys
Agency (bl.a. Musik i Lejet) og løbeklubben Sparta (bl.a. DHL og Cph. Marathon).


