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1

Indledning

1.1

Ansvarlig arrangør

Forretningsudvalget under Hjallerup Markedsforening er ansvarlig for Hjallerup Marked. Forretningsudvalget har nedsat et Markedsudvalg, som arrangerer og styrer Hjallerup Marked.
1.2

Adresse på arrangør

Hjallerup Markedsforening
v./ Markedsudvalget
Algade 43
9320 Hjallerup
Tlf. 98 28 20 20
1.3

Hjemmeside

www.hjallerup-marked.dk
1.4

Arrangørens erfaring

Hjallerup Marked er afholdt af frivillige siden 1967. Der er således oparbejdet en lang række erfaringer. Alle erfaringer indgår i tilrettelæggelsen af det kommende års marked, og organisationen er
så fleksibelt indrettet, at der er meget kort vej fra tanke til handling, når nye initiativer og tiltag
skal afprøves og iværksættes.
1.5

Hjallerup Markeds beliggenhed

Hjallerup Marked ligger på et areal mellem Algade, Skelbakvej og Tryvej, 9320 Hjallerup.
Situationsplanen findes i stort format i Informationskontoret.
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2

Arrangementet

2.1

Geografi

Hjallerup Marked afvikles på Markedspladsen, Algade 43, 9320 Hjallerup.
2.2

Fastsættelse af datoer for årets Hjallerup Marked

Hjallerup Marked afholdes altid i weekenden omkring første søndag i juni måned.
Hjallerup Marked 2018 afholdes den 1. – 3. juni med forprang 31. maj.
2.3

Mad og drikke

Der vil være salg af mad og drikkevarer fra diverse salgssteder, som er placeret rundt på Markedspladsen.
Salg af alkohol og udskænkning til personer under 18 år er forbudt. Dette gælder såvel salgssteder
som funktionssteder på Markedspladsen.
2.4

Aktiviteter

Dagen igennem foregår der forskellige aktiviteter på pladsen. Der er opstillet telte med musik og
salg af mad og drikkevarer.
Der er et stort Tivoli, som kører i perioden, hvor Hjallerup Marked har åbent.
Hjallerup Marked lukker hver aften senest kl. 02, dog kl. 01 på forprangsaften og kl. 18 sidste aften.
På pladsen er der ca. 5 km kræmmergader og et stort område med heste og et område med smådyr.
2.5

Forventet publikumsantal

Der forventes samlet ca. 200.000 gæster i de tre markedsdage.
2.6

El-installationer

Der er lavet faste el-installationer på Markedspladsen, som overholder de af Elektricitetsrådet udstukne retningslinjer samt Stærkstrømsbekendtgørelsen.
2.7

Vandinstallationer

Der er mulighed for at tappe vand fra en lang række vandhaner rundt på Markedspladsen.
2.8

Toiletter

Der er opstillet et stort antal toiletter, pissoirs og handicaptoiletter på Markedspladsen.
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2.9

Antal frivillige hjælpere

Hjallerup Marked har ca. 2.000 frivillige hjælpere.
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3

Trafikale forhold

3.1

Trafikafvikling

Trafikafviklingen er tilrettelagt i tæt samarbejde med Hjallerup Marked og Nordjyllands Politi, som
er ansvarlig for håndteringen af denne. Politihjemmeværnet hjælper med opgaven.
3.2

Parkeringsforhold

Hjallerup Marked har det overordnede ansvar for parkeringspladserne, men har overgivet opgaven
til Hjallerup Idrætsforening.
Der er et stort areal til parkering, og det skønnes, at der ikke bliver problemer med at have bilerne
inde på parkeringspladserne.
3.3

Bustransport

I markedsdagene kører nogle af Nordjyllands Trafikselskabs ordinære busser via markedspladsen.
Der indsættes også ekstra busser, som holder på en busholdeplads lige ud for Markedspladsen på
Algade for af- og påstigning. Køreplaner kan ses på hjemmesiden og i programmet.

Side 6 af 6

