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Før Dyrskuet
Priser
Bemærk at alle priser er ekskl. moms.
Ekstra bestillinger:
Udstillerarmbånd
Gæstekort
Standparkeringskort
Parkering på udstillerplads ved indgang øst
Medudstiller ink. 2 armbånd
Dannebrogsflag
Flagstænger
Boring af huller til flag
Leje af maskiner og service
Af- og pålæsning pr. påbegyndt ½ time
EL – 3x400 volt, 16 A CEE stikkontakt, max 4
kw
EL – 400 volt, 32 A
EL – 400 volt, 63 A
Frokostbilletter

Kr.:
150
65
170
Gratis
1.050
60
195
110
575
575
1.995
2.895
4.195
160

Medudstiller
Ønskes der medudstiller på standen, der naturligvis også kommer med på
udstillerlisten, er prisen kr. 1.050 pr. udstiller ekskl. moms og inkl. 2
udstillerarmbånd.

Servicegebyr
Til dækning af bl.a. renovation og vagtordning vil der blive opkrævet et
servicegebyr på kr. 250 ekskl. moms.

Elektricitet
Leveres fra Dyrskuepladsens ledningsnet – 230/400 volt. Alle stande tillægges
en etablering- og forbrugsafgift på kr. 995.
Alle udstillere, der medbringer min. 30 m kabel, blå CEE-stik eller alm. stik(både kabel og stik skal medbringes) – har adgang til stik med 230 volt/1200
watt.
Der vil komme en liste ud i løbet af foråret 2021, hvor man kan bestille ekstra
tilbehør fra vores elektriker.
Elektriker på pladsen er Bjerne Jensen a/s ved Kristian Spodsberg.
Tlf.
+45 66112802
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Hans Egedes Vej 10, 5210 Odense NV
ks@bjernejensen-as.dk

Fakturering
Fakturering af stand vil ske forud for Dyrskuet. Der vil blive udsendt en faktura i
løbet af april og maj 2021. Den skal betales forud for dyrskuet.
Øvrige udgifter vil blive faktureret efter Dyrskuet – herefter også gæstekort.

Udstillermateriale, gæstekort m.v.
Det kan hentes før dyrskuet, hvis I har lyst til det. Det kan også blot afhentes,
når I ankommer til pladsen før dyrskuedagene. Hvis I vil afhente det tidligere, så
skal der indgås en aftale om dette.
Som udstiller kan du afhente dit udstillermateriale, armbånd, gæstekort m.v. fra
fredag d. 7. maj 2021. Bestilte gæstekort vil være pakket i kuverter til jer, så de er
klar til udlevering – de skal dog stemples først med jeres stempel.
Adresse: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg.
Fra tirsdag den 01. juni 2021 kan afhentningen ske ved hovedindgangen på
Dyrskuepladsen.
Du kan også bestille forsendelse mod betaling (100 kr. ekskl. moms), senest
fredag d. 21. maj 2021.
Udover udstillerarmbånd, som er inkluderet i standleje, kan yderligere
udstillerarmbånd rekvireres og koster kr. 150 pr. stk. ekskl. moms.

Gæstekort
Gæstekort kan udsendes som indbydelse til kunder og gælder for et enkelt
besøg pr. kort. Der er ikke forskel på voksen- og børnebilletter.
Gæstekort kan rekvireres forud for dyrskuet. Kontakt se@fynsklandbrug.dk
Pris er kr. 65 pr. stk. ekskl. moms.
Kortene SKAL forsynes med firmastempel, for at være gyldig. Endelig opgørelse
over anvendte kort sker efter skuets afholdelse, som derefter faktureres.
Der vedlægges et mindre antal gæstekort sammen med udstillermaterialet.
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Arbejdskort
Arbejdskort sendes til udstillerne og disse giver i udfyldt stand, adgang til
Dyrskuepladsen for mandskab, der er beskæftiget med opstilling og
nedtagning af stande i dagene før og efter Dyrskuets afholdelse. I
dyrskuedagene giver dette kort kun adgang uden for åbningstiden sammen
med gyldigt adgangstegn.

Vandl
Vand til standene kan i visse tilfælde etableres. Det skal dog bestilles senest d.
21. maj 2021.
Det arbejde vil blive udført af Vikarservice. Hvis du har udfordringer eller
spørgsmål til det, så kontakt Frede tlf. 2179 2933

Flagstænger
Leje af flagstænger: Pris pr. stk. kr. 195.
Bestilling skal ske ved tilmelding og bestilling af stand på hjemmesiden.
(Bestilling er efter først til mølle princippet)
Bestilles der boring af huller til flagstænger, så udleveres der gule pinde, som
anvendes til at markere, hvor hullerne ønskes boret.

Dannebrogsflag
Leje af Dannebrogsflag. Pris pr. stk. kr. 60.
Bestilling skal ske ved tilmelding og bestilling af stand, på hjemmesiden.
(Bestilling er efter først til mølle princippet – flag afhentes i sekretariatet).

Udstillere som benytter pælebor
Ved opsætning af f.eks. flagstænger eller på anden måde gravning af dybe
huller, skal der indhentes tilladelse hos Det Fynske Dyrskue, for at forvisse sig
om, at der ikke i det pågældende område er nedlagt EL- eller telefonkabler
samt vandledninger.
Skader der er opstået ved boringer uden forudgående tilladelse, udbedres på
udstillers regning.
Der kan ydes hjælp til etablering af huller. Pris pr. hul kr. 110.
Bestilling af hjælp til etablering af huller skal ske, ved tilmelding og bestilling af
stand, på hjemmesiden.
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Fadølsanlæg
Ønskes leje af fadølsanlæg, skal bestilling ske ved direkte kontakt til Svendborg
Depot.
Bestilling af drikkevarer samt fadølsanlæg skal ske hos Ove Nielsen tlf. 2125 3039
eller ove@depot-svendborg.dk
Alt drikkevarer skal købes gennem Svendborg Depot – drikkevarerne vil blive
leveret på dyrskuet.
Der vil blive sendt en faktura på drikkevarer direkte fra Svendborg Depot.

Opstilling
Opstilling på Dyrskuepladsen, kan uden særlig tilladelse, påbegyndes mandag
d. 07. juni 2021 og skal være afsluttet aftenen før Dyrskuet åbning.

Telte over 50 m2 – byggetilladelse
Udstillere skal, ved opsætning af telte over 50 m2, søge byggetilladelse ved
Odense kommune.
Kontaktperson: Anders Kannegaard, Tlf. 6551 2467, E-mail: andka@odense.dk
Bemærk:
Undtaget er telte der er godkendte og certificeret. Vi anbefaler leje af
certificerede telte hos: Midtfyns Teltudlejning, Tlf. 62625522, www.mftu.dk

Vagt
Der er vagt på pladsen om natten fra onsdag den 9. juni 2021 til mandag
morgen kl. 7.00 den 14. juni 2020.
Portene er bemandet udenfor alm. Åbningstid.

Under Dyrskuet
Udstillerkontor og sekretariat
Dyrskuepladsens udstillerkontor og sekretariatet findes i dyrskuedagene i
sekretariatsbygningen ved indgang øst.
Der er åbent fra mandag den 07. juni til mandag den 14. juni 2021.
Kontoret vil have åbent løbende i dagene.

Logo
Til Det Fynske Dyrskue 2021 er der udarbejdet et nyt logo. Vi vil gerne bede jer
alle om at bruge det nye logo, så vi kan få et ens udtryk. Vedhæftet findes det
nye logo (se bilag1).
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Arbejdskort
Kørsel på Dyrskuepladsen i dyrskuedagene kan kun ske før Dyrskuet åbning og
efter at Dyrskuet er lukket for publikum (se åbningstiderne).
Chaufføren samt evt. passagerer skal have gyldigt adgangskort til Dyrskuet.
Ulovligt parkerede biler og/eller uden gyldig tilladelse vil blive fjernet for ejers
regning.

Tilladelse til kørsel på pladsen i åbningstiden
Kortet giver adgang i forbindelse med relevant varetransport i dyrskuedagenes
åbningstid. De udleveres ved henvendelse til Dyrskuets sekretariat.

Udstillerparkering
Nær indgang øst vil der være reserveret særlige parkeringspladser for udstillere
og personale. Det nødvendige antal (max. 2 stk. pr. stand)
udstillerparkeringskort kan bestilles på www.detfynskedyrskue.dk.
P-pladserne tildeles efter først-til-mølle princip, så Det Fynske Dyrskue stiller
ingen garanti for ledig plads på udstillerparkeringen.
Udstillerparkeringen er gratis.

Parkeringskort
I dyrskuedagene skal parkeringskortet benyttes af de biler, som ønsker at
parkere på udstillerens stand. Hver stand tildeles 1 stk. parkeringskort, og hver
stand kan derudover købe ekstra parkeringskort á kr. 170 pr. stk. ekskl. moms,
som skal bestilles ved tilmelding på www.detfynskedyrskue.dk

Overnatning
I forbindelse med Det Fynske Dyrskue 2021er det muligt at booke
hotelovernatning hos Milling Hotels i Odense.
Booking sker direkte til Milling Hotels.
Milling Hotel Plaza
66117745
plaza@millinghotels.dk
Oplys: Udstiller på Det Fynske Dyrskue 2021

Morgenbrødsbestilling
Det er muligt at bestille og afhente morgenbrød. Ørbækbageri er klar til at tage
endnu et år i 2021.
Bemærk: Det er flyttet til det gule murstenshus – meget tæt på Rundbuehallen.
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Frokostbuffet i ‘Restaurant, Kirk Hedegaard’
Det er muligt at købe frokostbilletter til anvendelse i ‘Restaurant, Kirk
Hedegaard’, som under Dyrskuet vil byde på en lækker og indbydende buffet.
Det gør de alle dage – inkl. torsdag aften. Der kommer mere information ud om
det i løbet af kort tid.

Affaldshåndtering
Affald vil løbende, i åbningstiden og efter lukketid, blive samlet ind. Stil gerne
affaldet ud, så det er synligt for hjælperne på pladsen.
Bemærk: Vi sortere affald på pladsen.

Lodsedler
Lodsedler o.l. må ikke, uden tilladelse, sælges fra standene eller på pladsen.

Salg af mad og drikke
Salg af tilberedt mad og drikke kræver en særskilt tilladelse fra Det Fynske
Dyrskue. Overtrædelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Reklamering
Reklamer og præsentation må kun finde sted indenfor egen lejet stand.
Højtaleranlæg etc. må ikke kunne genere naboudstillerne. Udstillere skal holde
alle udstillingsgenstande indenfor den angivne stand. Løbesedler m.m. må kun
uddeles fra egen stand.

Bilkørsel
Kørsel med bil på Dyrskuepladsen, samt kørsel til og fra standene er forbudt i
Dyrskuets åbningstid.

Parkering
Parkering på Dyrskuepladsen er forbudt uden parkeringskort og bemærk at
parkeringskortet KUN gælder til parkering på egen stand. Der henvises til de
gratis parkeringspladser for udstillere og deres personale udenfor
Dyrskuepladsens indgang øst.

Ansvar forbundet med udstillede materiel
Enhver risici for beskadigelse, forbundet med udstillede materiel, under og efter
arrangementet bærer udstiller selv, her under f.eks. brand, tyveri, sandskade,
forsendelse.
Udstillerne er ligeledes ansvarlig for evt. skader, der er påført personer, dyr eller
genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra udstillerens eller
udstillerpersonalets side.
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Overnatning på standene
Det er IKKE tilladt at overnatte på standen. Brandmyndighederne tillader ikke
“spredt” overnatning udenfor det anviste campingområde.

Efter Dyrskuet
Arbejdskort
Arbejdskort sendes til udstillerne og disse giver i udfyldt stand, adgang til
Dyrskuepladsen for mandskab, der er beskæftiget med opstilling og
nedtagning af stande i dagene før og efter Dyrskuets afholdelse. I
dyrskuedagene giver dette kort kun adgang uden for åbningstiden sammen
med gyldigt adgangstegn.

Nedtagning
Standene må først tages ned efter, søndag d. 13. juni 2021 kl. 16.00. Pladsen skal
være ryddet senest tirsdag d. 15. juni 2021, og udstillerne forpligtiger sig til at
efterlade standen i rengjort og reetableret stand.
Der kan ydes hjælp til af- og pålæsning. Pris kr. 575 ekskl. moms pr. påbegyndt
½ time.
Alt affald lægges i de opstillede affaldscontainer.

Miljøskader
Udstillerne er ansvarlige for miljøskader forårsaget af f.eks. udslip fra tanke på
traktorer, maskiner eller redskaber. En evt. hændelse skal omgående
indberettes til sekretariatet ved indgang øst. I øvrigt er udstillerne under
opstilling, udstilling og nedtagning forpligtet til at forhindre utilsigtet brug af
udstillingsgenstande. Der henvises til bilaget om arbejdsmiljølovgivningen.

Brand- og redningsberedskab
Bemærk: Beredskabsinspektørens anvisninger skal altid efterkommes.
Udstillerne skal SELV medbringe ildslukkere.
Forsamlingstelte og huse på over 50 m2 og max. 150 personer skal godkendes
af redningsberedskabet inden opstilling på pladsen. Såfremt der opstilles borde
og stole i telte/huset, skal ansøgningen vedlægges en pladsfordelingsplan. Brug
af åben ild (grill etc.) skal også godkendes af brandmyndigheder.
Det Fynske Dyrskues beredskabsmyndighed:
Beredskab Fyn
Aasumvej 35
5240 Odense Nø
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Tlf.: 6551 1800
E-mail: beredskabfyn@beredskabfyn.dk

Al færdsel på Dyrskuepladsen
Al færdsel på Dyrskuepladsen er på eget ansvar, og Dyrskueledelsens
anvisninger skal til enhver tid fuldt ud efterkommes. Dyrskuet påtager sig intet
ansvar for de udstillede genstande eller for uheld eller forsinkelser ved
forsendelserne, opstilling og nedtagning af de udstillede genstande.

Værnetingsaftale
Såfremt der opstår tvist mellem parterne i anledning af nærværende aftale, skal
sagen afgøres ved Byretten i Odense.
Det Fynske Dyrskue forbeholder sig ret til ændringer af forstående regler.

Lovgivning
Udstillers pligter i henhold til arbejdsmiljølovgivningen.
1. Ifølge arbejdsmiljølovens §§ 30 og 31 skal maskiner, redskaber eller anden
teknisk anordning, som udstilles her i landet til salg, leje eller reklameøjemed,
være forsynet med nødvendige beskyttelsesanordninger og i det hele
frembyde betryggende sikkerhed mod sundhedsfare og ulykkestilfælde.
Sådanne udstillede maskiner m.v. skal endvidere være forsynet med et skilt, der
angiver fabrikantens navn og adresse samt for importerede maskiners
vedkommende tillige importørens nav og adresse. De udstillede tekniske
anordninger skal med andre ord opfylde de samme sikkerhedsmæssige krav,
som stilles til disse ved salg, udlejning og udlån til brug.
2. Hvis en udstiller ønsker at vise konstruktive detaljer, som er skjult af normal
afskærmning, kan denne erstattes af en særlig udstillingsafskærmning, som er
gennemsigtig. Eventuelt kan stillestående maskineri udstilles med aftaget
skærm, når denne vises ved siden af maskinen.
Herudover er det i visse tilfælde nødvendigt at træffe foranstaltninger til
publikums beskyttelse, som går videre end arbejdstilsynets normale krav under
maskiners brug. Dette gælder såvel kørende som stillestående maskiner.
Demonstration på udstillinger, Dyrskuer og lignende af kørende maskiner skal
forgå i indhegnet bane eller ring.
For så vidt angår holdende maskiner med maskineri i gang skal farlige
arbejdsorganer, som ifølge deres art ikke kan afskærmes fuldstændigt,
indhegnes. Som eksempel på, hvordan sådan indhegning skal foretages, kan
nævnes demonstration af en holdende mejetærsker med skærebordet i gang
eller en frontlæsse, hvor hævning og sænkning demonstreres.
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For så vidt angår maskiner, som demonstreres stillestående, kan det være
nødvendigt at blokere startsystemer og lignende for at hindre at publikum
tilsigtet eller utilsigtet kan sætte maskineriet i gang. Som eksempler kan
nævnes blokering af traktorens startsystem, således at utilsigtet start hindres,
samt sikring ag frontlæssere og lignende, der udstilles med læsseren i hævet
stilling, således at det hindres, at læsseren utilsigtet kan sænkes.
3. Er en udstiller i tvivl om, hvilke sikkerhedsmæssige krav, der i henhold til
arbejdsbeskyttelseslovgivningen stiller til den udstillede tekniske anordning, vil
fornøden vejledning i så henseende kunne fås hos arbejdstilsynet stedlige
tilsynskreds eller hos:
Arbejdstilsynet Postboks 1228 0900 København C tlf.: 7012 1288 www.at.dk
4. Opmærksomheden henledes på Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6.
april 2005 om unges arbejde. De i bekendtgørelsen indeholdte forbud mod at
anvende mindreårige til arbejde med visse tekniske anlæg, hjælpemidler,
stoffer og materiale og til visse arbejdsprocesser og arbejdsmetoder er også
gældende på udstillinger og lignende
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Bilag 1. Nyt logo
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