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1. Udstillingens omfang og karakter
På Hjørring Dyrskue arrangeres udstilling af landbrugsredskaber og maskiner, biler, skovbrugs- og
entreprenørmateriel, byggematerialer, inventar, energi, hjælpemidler til landbrugsproduktion samt
uddannelse.
Af traktorer, maskiner og redskaber må kun udstilles fabriksnyt materiel som er forsynet med originale, tilgængelige fabrikationsnumre, og som enten er fremstillet i Danmark eller indført af de pågældende udenlandske fabrikkers importør/repræsentant/forhandlere. Dette gælder også traktorer
og lignende, på hvilke der fremvises maskiner, redskaber og tilbehør.
Endvidere kan der udstilles fabriksrenoveret materiel, som i drifts- og garantimæssigt forhold kan
sammenlignes med nyt materiel. Det er også muligt at medtage nyligt (indeværende sæson) solgte
maskiner under forudsætning af, at de er rengjorte og i en sådan stand, at de fremstår som nye.
Hvis der udstilles brugt, ny renoveret materiale er det en forudsætning, at der skiltes tydeligt med
alder, time/km og garantiforhold.
Som udstiller kan kun den pågældende importør/repræsentant eller dennes forhandlere deltage.
Dyrskuet er berettiget til at afvise eller godkende udstillere og produkter, som efter reglerne eller
maskinudstillingens sekretariat skøn, anses for at ligge udenfor de fastsatte rammer. På udstillingen må normalt kun optages bestillinger – og overlevering af varer samt betaling må først ske efter
udstillingens afslutning. For specielle salgsstande må der træffes særlig aftale med sekretariatet,
og for disse stande betales standleje efter særlige takster.

2. Bestilling og fordeling af stande
Bestilling af stande skal være Maskinudstillingens sekretariat i hænde:

senest fredag den 12. april 2019, kl. 12.00
Bestilling af stande sker ved udfyldelse af tilmeldingsblanket på www.hjorringdyrskue.dk
Den ønskede standstørrelse og udstillingskategori skal anføres.
Udstillere kan IKKE bestille bestemt placerede stande, og de er forpligtede til at modtage de stande
der tildeles af Maskinudstillingens sekretariat. Vi samarbejder dog gerne for at finde de bedste løsninger.
Standene fordeles efter ”først til mølle”, og vi opfordrer derfor til hurtig tilmelding.
Enhver art af fremleje, udlån eller ombytning af stande er IKKE tilladt.
Tilmeldingsgebyr skal være betalt inden Dyrskuets begyndelse. Ved manglende betaling vil man
blive afvist ved indgangen.

3. Standleje
Se bilag.
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4. Tildeling af adgangsbilletter og parkeringsbilletter til udstillere
Udstillere får tildelt adgangsbilletter og parkeringsbilletter, der er adgangsgivende til pladsen begge dage. Tildeling sker efter flg. regler:
Standens str. M2
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Antal adgangsbilletter
2
3
6
7
8
9
11
12
14
15
16

Antal parkeringsbilletter
2
3
6
7
8
9
11
12
14
15
16

Større stande efter nærmere aftale.
Ekstra adgangsbilletter (2-dages) kan bestilles ved tilmelding. Pris pr. stk. kr. 100,- ekskl. moms.

5. Betaling af standleje m.v.
Faktura fremsendes efter modtagelse af tilmeldingen. Tilmeldingen er først gyldig, når standlejen
er betalt.
I tilfælde af afbestilling, og såfremt standen kan udlejes til anden side, vil den indbetalte standleje
blive tilbagebetalt, dog med en reduktion på 10 % af det indbetalte lejebeløb.

6. Bestilling af gæstekort
Hvis udstilleren har ønske om på forhånd at udsende gæstekort (1-dag) til kunder, forretningsforbindelser eller lignende, skal disse bestilles sammen med tilmeldingen på tilmeldingsblanketten.
Der betales kr. 80,- ekskl. moms pr. indløst kort. Faktura for indløste kort fremsendes umiddelbart
efter dyrskuet.

7. Kørsel til/fra stand
Ind- og udkørsel til standene med person- og servicevogne tilhørende udstillere kan kun finde sted
før kl. 08.00 og mellem kl. 16.30 og 18.00.
Alle personer i vognen skal være i besiddelse af gyldigt adgangsbillet.
Det skal understreges, at de udleverede parkeringsbilletter IKKE giver tilladelse til parkering på dyrskuepladsen, men alene giver mulighed for, at enkelte vogne kan køre ind og ud om morgenen og
igen om eftermiddagen. Parkeringsbilletten giver endvidere adgang til parkering på parkeringspladsen efter anvisning af parkeringsvagterne.
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8. Tilkørsel, opstilling og nedtagning af udstillingsmateriel
Al indkørsel til dyrskuepladsen foregår fra Halvorsmindevej efter kl. 18.00 torsdag.
Al udkørsel under dyrskuet foregår til Halvorsmindevej. Ved dyrskuets afslutning lørdag kl. 17.00
foregår al udkørsel KUN til Aalborgvej de første par timer, indtil trafikken har lagt sig, hvorefter det
igen er Halvorsmindevej. Ved afslutningen er det af sikkerhedsmæssige årsager vigtigt, at trafikken
på pladsen gøres ensrettet
Hele pladsen er indhegnet, og der vil være vagt med hunde fra torsdag aften til mandag morgen kl.
7.00.
Udstillingen skal være på plads ved dyrskuets åbning fredag kl. 9.00 og må ikke fjernes eller nedbrydes før tidligst lørdag kl. 16.30. Bemærk, at der holdes åbent for gæster på pladsen til kl. 21.30
om fredagen. Opstilling kan påbegyndes fra mandag i ugen op til dyrskuet.
Udstillede maskiner skal være fjernet senest 8 dage efter Dyrskuets afslutning, men det anbefales
at fjerne udstillingsmateriellet hurtigst muligt, da pladsen ikke er bevogtet efter mandag morgen kl.
7.00.
Maskiner og lignende der henstår på pladsen, er på eget ansvar.

9. El
Eventuelle elektriske installationer skal udføres af dyrskuets autoriserede el-installatør.
Ønskes der el på standen skal dette bestilles sammen med tilmeldingen.
Der er mulighed for at bestille 230V-10A og/eller 380V-16A. For priser se bilag bagerst.
Husk selv at medbringe forlængerledning med godkendt eu-stik (CEE-typen).
Det er udstillerens eget ansvar at medbragte el-artikler/komponenter opfylder de gældende love og
regler. Søg evt. vejledning ved dyrskuets autoriserede el-installatør, der vil være på pladsen under
arrangementet.

10. Standbedømmelse
Igen i år foretages en bedømmelse af maskinudstillingens stande af et udvalgt dommerhold.
Dommerne vil udpege ”Skuets bedste store stand” og ”Skuets bedste mindre stand”.
Ved bedømmelse af standen vil der blive lagt vægt på standens udseende og harmoni, aktiviteter
på standen, information om udstilleren og de udstillede produkter. De udstillede produkters kvalitet
og nyhedsværdi indgår ikke i bedømmelsen.

11. Bestemmelser under udstillingen
Opmærksomheden henledes på, at det ikke er tilladt at sælge slik, chokolade og andet spiseligt fra
standene. Ligeledes er servering af større måltider fra standene ikke tilladt.
Reklamering og præsentation må kun finde sted inden for egen lejet stand og højttaleranlæg etc.
må ikke kunne genere naboudstillerne.
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Der må ikke forefindes dyr på maskinudstillingen uden forudgående aftale, da disse skal gennem
dyrlæge kontrollen mv.
I dyrskuet åbningstid er der indført generelt P-forbud efter færdselslovens regler på hele dyrskuepladsen. P-forbuddet gælder al parkering uden for afmærkede p-pladser.
Hjørring Dyrskue påtager sig intet ansvar for eventuel skade på personer eller ting, herunder tab
ved hærværk, tyveri eller brand.
Vi opfordrer udstillere til evt. tegne en tillægsforsikring, der dækker under dyrskuet.
Alle oplysninger vedrørende pladsforhold, standplan, udstillerfortegnelse, armbånd, gæstekort m.m.
vil blive fremsendt sidst i maj måned 2019.
Med ønske om et godt dyrskue i Hjørring.
Lotte Dam
Telefon 9624 2408
maskinudstilling@landbonord.dk
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Bilag - Prisoversigt Hjørring Dyrskue 2019

Stand
Fast afgift
Pris/kvm
El
230 V - 10 A
380 V - 16 A
230 V + 380 V
EDB stik 230 V
Adgangs-/gæstekort
Gæstekort indløste (1-dag)
Ekstra udstiller adgangsbillet (2-dags)
Ekstra parkeringskort
Telte
3 x 3 m Partytelt
3 x 3 m Partytelt m/gulv
3 x 6 m Partytelt
3 x 6 m Partytelt m/gulv
6 x 6 m Partytelt
6 x 6 m Partytelt m/gulv
6 x 9 m Partytelt
6 x 9 m Partytelt m/gulv
9 x 9 m Partytelt
9 x 9 m Partytelt m/gulv
6 x 12 Partytelt
6 x 12 Partytelt m/gulv
Borde & stole m.m.
Borde runde - diameter 150 cm.
Borde firkantede – 240 x 80 cm
Caféborde
Stabelstole
Bænke 220 cm

Pris
2.400,00
19,50
1.030,00
1.130,00
1.850,00
1.030,00
80,00
100,00
16,00
2.000,00
2.180,00
2.350,00
2.590,00
2.375,00
3.095,00
2.552,00
3.632,00
3.578,00
5.198,00
3.236,00
4.676,00
70,00
45,00
50,00
10,00
20,00

Alle priser er ekskl. moms.
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