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• Horsens Dyrskue & Madmarked har til formål at skabe en positiv
samfundskontakt mellem land og by

• Vi tror på dette bedst gøres gennem formidling, jord til bord-
læring, oplevelser for alle sanser samt en fokus på den høje
kvalitet i dansk landbrug

• Vi ønsker derfor at præsentere vores gæster for en bred vifte af
udstillere indenfor dansk landbrug- og hobbyerhverv samt
fødevareproduktion

• Horsens Dyrskue & Madmarked kan i 2020 fejre jubilæum ved,
at det er 150. gang, der afholdes dyrskue i byen

• Arrangementet har siden 2012 været afviklet af Foreningen
Land & By ØSTjylland
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• Dyrskuet bliver årlig afholdt på den ca. 35.000 m2 store
Dyrskueplads i Horsens, med mere end 200 udstillere og
7.000-10.000 besøgende

• Vi har ændret i vores tidligere åbningsdage, så vi i 2020
dermed har følgende åbningstider:

Lørdag d. 13. juni kl. 09:00 – 18:00

Søndag d. 14. juni kl. 09:00 – 16:00

Pladsen åbner kl. 08:00

• Fredag formiddag vil Børneområdet være åben og afspærret
mens resten af pladsen stilles op da vi her får besøg af skoler
og daginstitutioner

• Entré koster 75,- for voksne (15 år+) og 30,- for børn 6-15 år

• Som udstiller får man adgang til en eventplads med alt, hvad
der tilhører som bagområde, renovation, toiletfaciliteter,
mulighed for tilkøb af bespisning samt aften- og nattevagt
fredag og lørdag

• Hver udstiller modtager 4 entrébilletter til arrangementet
2020
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Standudstillingen på Horsens Dyrskue & Madmarked inkluderer mange forskellige grupper af udstillere, og for
at give den bedste oplevelse for udstillere såvel som gæster har vi opdelt dem i følgende områder på pladsen:

A. Landbrugsudstilling

Udover udstilling af dyr har vi også andre forskellige udstillere fra landbruget, der står spredt rundt om
på pladsen. Det kan være alt fra foderproducenter til landbrugsrådgivere og uddannelsesinstitutioner

B. Maskinudstilling

Maskinudstillingen består af store og små udstillere af landbrugsmaskiner og mindre fritidsmaskiner
som havetraktorer o.lign. samt aktører tilknyttet til landbrugsmaskinerhvervet og bilforhandlere

C. Fritids- og hobbyudstilling

Fritids- og hobbyudstillingen består dels af udstillere relevant for deltidslandmanden, men også
udstillere relevante for den almindelige hus- og haveejer. Det kan bl.a. tælle gartnere,
landskabsarkitekter, byggemarkeder, energioptimeringssælgere o.lign. udstillere

D. Fødevareudstilling

Vores fødevareudstilling består primært af aktører fra fødevareproduktions- og restaurationsbranchen,
men også fødevarenetværk og aktører tilknyttet fødevarebranchen. Man kan her opleve alt fra store
nationale virksomheder til små lokale gårdbutikker
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• Ønsker man at udstille på Horsens Dyrskue & Madmarked skal man som minimum kunne placere sig selv i én af
de fire førnævnte kategorier. Er man i tvivl kan man altid kontakte os. Vi forbeholder os retten til at afvise
udstillere, der falder for langt uden for vores før beskrevne hovedformål med Horsens Dyrskue & Madmarked

• Når man bestiller en stand kan man ønske, hvor på pladsen man vil stå, men det vil i sidste ende være
Dyrskuesekretariatet, der afgøre den endelige placering

• Som stadeholder kan man vælge at leje telt gennem os, så det står klar når man ankommer og tages ned
efterfølgende. Ellers skal udstiller selv sørge for telt og inventar samt at få sat telt og inventar op og taget ned
igen. Alle telte og inventar skal være certificeret og godkendt til formålet; hvis de ikke er det vil udstiller bliver
pålagt at få dem fjernet for egen regning af sikkerhedsmæssige årsager. Telt inkl. barduner skal kunne være
inden for ens stand.

• Hver standlejer står selv til ansvar for loven vedr. udstilling, salg og fødevaresikkerhed samt at have forsikringer
og certificeringer i orden – også til medbragte telte og inventar

• Udstiller er forpligtet til at holde sin stand åben og aktiv i hele skuets åbningstid; det er ikke tilladt at åbne
senere eller at lukke ned før tid

• Man må gerne servere smagsprøver dog ved drikkevare max 6 cl. Man må også gerne sælge produkter, det er
dog ikke tilladt at give eller sælge færdige måltider, pølser, kaffe o. lign til nydelse på pladsen, medmindre andet
er aftalt i kontrakten

• Al færdsel på Dyrskuepladsen er på eget ansvar og skal ske hensynsfuldt. Dyrskueledelsens anvisninger skal til
enhver tid fuldt ud efterkommes. Dette inkluderer også ift. kørsel, parkering og sikkerhed
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• Standlejeprisen er afgjort efter, hvor mange facademeter
man ønsker, dvs. hvor mange sider, der skal vende ud mod
pladsen

• Langt de fleste stande ligger side om side så der findes
midterstande med 1 side ud mod pladsen og hjørnestande
med 2 eller 3 sider ud mod pladsen

• Har man et telt på en hjørnegrund tæller alle facadesider
uanset om man ønsker at have sider på gavlene eller ej

• De typiske standdybder er: 3m, 6m, 7m, 10m, 12m

• Det er også muligt at bestille store stande, der ikke er
kvadratiske eller rektangel i form

• For stande over 500m2 skal man forhører om pris

• Alle priser er ex moms
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Priseksempel: 1-sidesfacade midterstand 6x3m

6x230kr. = 1.380 kr. i standleje

Priseksempel: 2-sidesfacade hjørnestand 7x7m

7+7= 14m, 14x210kr. = 2.940 kr. i standleje

Priseksempel: 2-sidesfacade hjørnestand 15x10m

15+10=25m, 25x200kr. = 5.000 kr. i standleje
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Facade

meter:

Pris pr. facademeter

ex. moms

0-10m 230 kr. pr. facademeter

11-20m 210 kr. pr. facademeter

21m+ 200 kr. pr. facademeter

FOR STANDE OVER 500m2 SKAL DER FORHØRES OM PRIS

Hjørnestand
m. 2-siders facade

Fx 3x3, 6x3, 6x6, 10x10 

Midterstand
m. 1-side facade

Fx 3x3, 6x3 6x6, 10x10 

Hjørnestand
m. 3-siders facade

Fx 3x3, 6x3, 6x6, 10x10 



• Foruden standleje er der øvrige obligatoriske udgifter:

o Grundgebyr, ex moms 400 kr.

o Kontingent Land & By ØSTjylland, ex moms 80 kr.

• El skal bestilles særskilt.

o Tilslutning & forbrug (alm. stik, 240V) 600 kr.

o Tilslutning & forbrug (CEE, 16A) 1.000 kr.

‼ Man skal selv sørge for at have forlængerledning m.v. med til
tilslutning

• VVS, tilslutning og afløb skal ligeledes aftales særskilt. Kontakt
for pris. Obs. det er ikke muligt at lave afløb på alle stande.

• Det er også muligt at leje:

o Flagstang, 6m 200 kr.

o Flagstang, 8m 250 kr.

o Leje af flag 200 kr.

o Pæleskilt 300 kr.

o Campingplads m. el 400 kr.

STANDUDSTILLING - ØVRIGE PRISER

HORSENS DYRSKUE & MADMARKED    ○ 13. – 14. JUNI 2020    ○ DYRSKUEPLADSEN

7



GØR DET NEMT – LEJ ET TELT
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• Gør det nemt for jer selv og lej et telt gennem os, der står klar når I kommer og bliver taget ned igen når
arrangementet er færdigt

• Vi kan nu tilbyde den service for udstillere, at man kan leje telte gennem os. Alle telte er certificeret og
godkendt og i prisen er inkluderet transport, op- og nedtagning samt forsikring

• Det er muligt at leje almindelige rammetelte fra 3x3m og opefter og pagodetelte i 3x3m, 5x5m eller 6x6m.
Det er også muligt at få gulv i

• Hvis interesseret så kontakt os for pris

3x3m rammetelt 6x3m rammetelt 6x6m pagodetelt 3x3m pagodetelt



• Tilmelding sker ved at sende udfyldt tilmeldingsblanket til
Dyrskuesekretariatet

• Tilmeldingsblanketten kan sendes ved forespørgsel eller 
findes på: https://dyrskuet-horsens.dk/udstiller/maskinudstilling/  

• Tilmeldingsfrist er fredag d. 13. marts 2020

Vi står altid klar til at svare på spørgsmål, og hvis I har behov
for yderligere information m.m. er I meget velkommen til at
kontakte os

Dyrskuesekretær Projektleder
Anne-Marie Kjær Mette Hein
E: akj@lmo.dk E: mhe@lmo.dk
T: +45 7658 7451 T: +45 2518 5696
M: +45 3057 2445

TILMELDING & KONTAKT

HORSENS DYRSKUE & MADMARKED    ○ 13. – 14. JUNI 2020    ○ DYRSKUEPLADSEN

9

Læs mere om Horsens Dyrskue & Madmarked på www.dyrskuet-horsens.dk


