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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 og fødevarer

• 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 2021 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

• Åbningstider i 2021:

Lørdag d. 19. juni kl. 09:00 – 18:00

Søndag d. 20. 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
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NYT i 2021

• Som en del af Horsens Dyrskues nye profil, hvor fødevarer fremover spiller en stor rolle, afprøvede vi i 2019 for
første gang at skabe et inspirerende og flot Gårdbutiktelt, der blev en stor succes.

• Vi vil gerne udvikle videre på dette koncept, da vi ønsker at hjælpe mindre fødevareaktører og gårdbutikker med
set-up, deko og lækre omgivelser man kan flytte direkte ind, men samtidig er vi også obs. på, at Corona
situationen efter al sandsynlighed kommer til at få indflydelse på Horsens Dyrskue & Madmarked 2021, hvorfor vi i
stedet for et Gårdbutiktelt laver et Gårdbutikområde i 2021.

• I praksis betyder det, at vi opsætter telte i forskellige størrelse (fx 3x12m., 6x12m) i vores Gårdbutikområde, hvor
de forskellige stadeholdere står sammen i klynger, og hvor vi i hele området vil skabe torve-stemning og hyggelige
omgivelse for udstillere såvel som gæster.

• Udstillere har fortsat stande á 3x3m., der er ens i udtryk med borde, dug og reol som en del af set-up’et foruden
naturligvis selve teltet man står i med trægulv. Hver gårdbutikudstiller lejer en stand på 3x3m., der inkluderer
standard borde med voksdug, en udstillingsreol samt mindre deko. Dertil kan man tilkøbe et aktørskilt. Har man
et skilt fra 2019 kan dette sagtens genbruges

• Ligesom i 2019 kommer Gårdbutikområde til at blive placeret centralt på vores Madmarkedsområde, hvor andre
større fødevarevirksomheder, restauratører m.fl. også vil stå. I 2019 var der 14 udstillere i Gårdbutikteltet med alt
fra ost, pølser, grøntsager og krydderurter til vine, øl og delikatesseprodukter og 11 udstillere udenfor teltet på
Madmarkedspladsen

• Som stadeholder indbyder vi til, at man tænker på at tiltrække de besøgende fx ved smagsprøver og inddragende
aktiviteter. Vi står altid til rådighed for hjælp og sparring
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GÅRDBUTIKOMRÅDE – KONCEPT & PRIS

HORSENS DYRSKUE & MADMARKED    ○ 19. – 20. JUNI 2021    ○ DYRSKUEPLADSEN

4

• En stand på 3x3m koster 850 kr. uden el og 1.150 kr. med el ex. moms

• Inkluderet i lejen er:

o Leje af stand d. 19. juni – 20. juni

o 1-2 standard borde á 2,20 x 0,7m x 0,7m med voksdug

o Udstillingsreol og mindre deko

o Pladsproduktion herunder renovation, toiletter, og nattevagter

o Markedsføring via dyrskuets kommunikationsplatforme 

• Dertil kommer et obligatorisk udstillerkontingent til Foreningen Land &
By ØSTjylland på 80 kr. samt mulighed for at tilkøbe et aktørskilt til 195
kr. – begge ex moms

• Vi ser helst man benytter de opstillede borde, duge og reoler, da det er
med til at give et flot udtryk til teltet og løfter hele udstillingen. Al
øvrige standinventar fx. køl/frys, øvrige borde, stole, rengøringsartikler
m.m. står man selv for at medbringe og man skal huske en
forlængerledning, hvis man har bestilt el

• Det er som udgangspunkt ikke tilladt at flytte på borde mm., men der
kan gives dispensation fx. hvis man ønsker at udskifte et bord med et
køle- eller frysemodul
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• Man skal kunne begrænse sit udstillingsareal til sin stand, dvs. store
kølere o.lign. inventar skal kunne være indenfor de 3x3m., hvilket også
skal inkludere de opstillere borde. Alternativ kan man leje en
dobbeltstand. Har man brug for endnu mere plads, karakteriseres man
som standudstiller, se derfor særskilt vilkår og priser.

• Man må som stadeholder 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

• Alle udstillere skal selv stå for at tegne forsikring ligesom hver
stadeholder selv står til ansvar overfor loven om udstilling

• Såfremt der skal indhentes nødvendige tilladelser, er det udstillers
eget ansvar.

• Det er stadeholders eget ansvar, at al medbragt materiel overholder
de gældende regler og krav samt at fødevareregler og -krav bliver
overholdt

• Hver stadeholder modtager 4 entrébilletter til arrangementet 2021

• Udstillere og stadeholdere tilbydes at campere på en plads nord for
staldene til en pris på 400 kr. pr. vogn inkl. el



• Vi blev, ligesom så mange andre arrangementer, nødt til at aflyse i 2020 grundet Corona pandemien. Som
situationen er i skrivende stud kan vi da heller ikke garantere, at vi kan afvikle Horsens Dyrskue &
Madmarked i 2021, men vi både håber og tror på tingene ser lysere ud til sommer, og der bliver åbnet
mere op – også på arrangementssiden.

• Som arrangør følger vi situationen nøje og tager de forhåndsregler vi både skal og kan for at kunne
afholde vores arrangement til sommer. Det betyder også, at der med stor sandsynlighed kan komme
ændringer ift. planer og vilkår for deltagelse i 2021. Vi vil naturligvis opdatere alle vores stadeholdere og
samarbejdspartnere så hurtig som mulig, hvad det får af betydning for Horsens Dyrskue & Madmarked
2021.

• Hvis der opstår spørgsmål til vores håndtering af Corona-situationer er I altid meget velkomne til at tage
kontakt til os.

COVID-19 (november 2020)
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• Tilmelding sker ved at sende udfyldt tilmeldingsblanket til
Dyrskuesekretariatet.

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

• Tilmeldingsfrist er mandag d. 22. marts 2021

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

Projektleder
Mette Hein
E: mhe@lmo.dk
T: +45 2518 5696

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


