Ordensreglement for
Hestepladsen og Smådyrspladsen
1.1
1.
2.
3.

1.2
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.3
1.
2.
3.
1.4
1.
2.
3.

1.5
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.6
1.

R03

Generel del
Ordensreglement for Hjallerup Marked – generel del - skal overholdes. Findes på
www.hjallerup-marked.dk.
Alle på Hestepladsen og Smådyrspladsen skal til enhver tid følge anvisninger fra Hestepladsens ledere og Markedsudvalget.
Vi henstiller til god opførsel, og derfor bør ingen udvise adfærd til gene for gæster, handlende, personale, Falck, vagter og andre.
Generelt om dyr på Hjallerup Marked
Ved ankomst med dyr til Hjallerup Marked skal alle henvende sig på Hestepladskontoret.
Hjallerup Marked skal bl.a. henvise til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om dyrskuer, markeder og lignende (bekendtgørelse nr. 185 af 20. marts 2000) og bekendtgørelse
om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr (bekendtgørelse nr. 21 af
7. januar 2016).
Dyrlægen er bemyndiget til at afvise heste og smådyr, der efter dyrlægens opfattelse er
uegnet til ophold på Hjallerup Marked.
Der er ikke adgang for syge og vanrøgtede dyr.
Det er ikke tilladt at handle med andet end heste og smådyr på Markedspladsen.
Hundehvalpe og kattekillinger må ikke handles på Hjallerup Marked.
Overtrædelse af ovenstående medfører øjeblikkelig bortvisning.
Heste og smådyr skal forlade Markedspladsen senest sidste markedsdag kl. 18.
Heste på Hjallerup Marked
Heste til Hjallerup Marked må tidligst ankomme første markedsdag kl. 07.
Hestehandlere på Hjallerup Marked har ansvar for god og korrekt behandling af heste på
markedet, og hestehandlere har ansvaret for, at gældende lovgivning overholdes.
Alle heste skal have hestepas og medicinsider.
Smådyr på Hjallerup Marked
Smådyr er endvidere omfattet af bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning af
fjerkræ, der er trådt i kraft den 1. januar 2010.
Smådyr til Hjallerup Marked må tidligst ankomme dagen før Hjallerup Marked kl. 16 (forprangsdagen).
Smådyrshandlere på Hjallerup Marked har ansvar for god og korrekt behandling af smådyr
på markedet, og smådyrshandlere har ansvaret for, at gældende lovgivning overholdes.
Ophold og overnatning.
Ved overnatning på Hestepladsen skal regler for overnatning på salgsområder jf. ”Teknisk
forskrift for forsamlingstelte, selskabs huse, salgsområder og campingområder, der ikke er
omfattet af campingreglementet” overholdes. Overnatning sker på eget ansvar.
Campingvogne kan opstilles fra kl. 14 lørdagen før Hjallerup Marked.
Der skal være minimum 3 meter mellem hver enhed.
Der må maksimalt være 11 kg gasflaske pr. enhed.
Der må ikke anvendes elektriske varme eller kogeapparater på enheden, da der ikke er kapacitet til dette. Brug af åben ild, grill og lignende i og ved enheden er forbudt.
Hver enhed skal medbringe en ildslukker til evt. anvendelse ved brand.
Campingvogne skal fjernes fra Markedspladsen senest sidste markedsdag kl. 20.
Trafik og parkering
Kørsel på Markedspladsen skal begrænses mest muligt af hensyn til gæsterne.
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I markedsdagene er kørsel på Markedspladsen ikke tilladt efter kl. 10 uden forudgående tilladelse fra Markedsudvalget.
Parkering på Hestepladsen og Smådyrspladsen er ikke tilladt. Personbiler skal parkeres på
parkeringspladsen, og der udleveres 1 parkeringsbillet pr. enhed, som kan hentes på Hestepladskontoret ved ankomst.
Ansvar
Hjallerup Marked påtager sig intet ansvar for heste, smådyr og andre effekter.
Hjallerup Marked påtager sig intet ansvar for trafik og vejrmæssige forhold, men vil forsøge
at afbøde eventuelle negative virkninger heraf.
Overtrædelse af dette ordensreglement samt overtrædelse af beslutninger og anvisninger
fra arrangøren kan medføre bortvisning - i skønnede tilfælde med Politiets bistand. Ved
bortvisning refunderes betalt stadeleje ikke.

Dette reglement erstatter alle tidligere reglementer for Hestepladsen og Smådyrspladsen på
Hjallerup Marked.
Godkendt af Markedsudvalget den 6. marts 2018
Markedsudvalget
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