Beredskabsplan 2018
Indledning;
Beredskabsplanen er først og fremmest udarbejdet som en håndbog for markedets frivillige
hjælpere, men lever også op til myndighedskravene.
Beredskabsplanen er udarbejdet ud fra Jerslev Markeds beredskab til markedet i år. Planen vil
løbende blive tilrettet, såfremt der sker ændringer i beredskabet.
Introduktion til Jerslev marked
Jerslev Marked afholdes af Jerslev Sterup Idrætsforening, som har nedsat et Markedsudvalg,
som arrangerer og styrer Jerslev Marked.
Jerslev Marked er afholdt af frivillige siden 1975. 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.
Arrangementet
Jerslev Marked afvikles på Markedspladsen, Enghavevej, 9740 Jerslev.
Fastsættelse af datoer for årets Jerslev Marked, varetages af Markedsudvalget og JSI´s
hovedbestyrelse, og afholdes sidste weekend i juni
Der vil være salg af mad og drikkevarer fra div. 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.
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 Jerslev Marked har åbent.
Jerslev Marked lukker hver aften senest kl. 02, dog lukkes teltet kl. 01.00, med henblik på at
pladsen er helt lukket kl. 02.00. Sidste aften lukkes dog kl. 18.00.
På pladsen er der 6-10 kræmmergader og et område med heste og et område med smådyr.
Overskuddet anvendes i overensstemmelse med fordelingsnøglen for Jerslev Marked.
Der forventes naturligvis den samme tilstrømning af mennesker, som der plejer, ca. 10.000.
Der er lavet faste el-installationer på Markedspladsen, som overholder de af Elektricitetsrådet
udstukne retningslinjer.
Der er mulighed for at tappe vand fra en lang række vandhaner rundt på Markedspladsen.
Der er opstillet et antal toiletter og handicaptoiletter på Markedspladsen, og det gamle
klubhus på Præstelunden er åbnet under hele marked.

Jerslev Marked har ca. 300 frivillige hjælpere, fordelt udover Jerslev Sterup Idrætsforenings
afdelinger.
Beredskab på pladsen
Det er intentionen, at alle gæster på Jerslev Marked skal have mulighed for at få en god
oplevelse og have mulighed for at færdes sikkert rundt på Markedspladsen.
De frivillige hjælpere har en vigtig opgave med at give Jerslev Markeds gæster en god og venlig
behandling, så gæsterne kan opleve Jerslev Marked som et professionelt og serviceminded
marked.
Under markedet vil der i dag- og aftentimerne være minimum et medlem fra Markedsudvalget
tilstede på markedspladsen. I nattetimerne kan Markedsudvalget kontaktes via vagtpersonalet
på markedspladsen.
Sikkerhedsvagter
Hvor der er mange mennesker samlet, kan man ikke undgå muligheden for, at nogle personer
skal prøve grænser af, særligt ikke, når der samtidig serveres alkohol. Dette har Jerslev
Marked taget højde for ved at lave en aftale med vagtselskabet G4S, der er et godkendt
vagtselskab, og som har flere års erfaring med Jerslev marked.
Samaritter tjeneste
Der er oprettet Samaritter tjeneste med samaritter fra Røde kors, i forbindelse med
Markedsinformationen.
Samaritter tjenesten løser forefaldende førstehjælpsopgaver og evt. Kontaktet læge m.m. for
videre behandling. Samaritter tjenesten vurderer selv, om der skal rekvireres ambulance.
Frivillige hjælpere
Sikkerhedsforanstaltninger på pladsen og i telte fremgår af denne beredskabsplan, der
forefindes på samtlige vagtsteder. Vagtlederen/formanden har ansvaret for at instruere
hjælpere om sikkerhedsforanstaltninger på de enkelte vagtsteder.
Endvidere har alle frivillige hjælpere adgang til informationsfolderen, som fortæller om
Jerslev Marked og gældende regler.
Alarmering
Politi
Politiet kontaktes gennem et medlem af Markedsudvalget, Informationskontoret eller
vagtselskabet G4S. Om natten kontaktes en vagt fra G4S, som har mulighed for at kontakte
politiet.
Er der tale om en krisesituation, kontaktes Politiet direkte på telefon 114.

Brandvæsen
Falck kontaktes gennem et medlem af Markedsudvalget eller Informationskontoret. Om natten
kontaktes en vagt fra G4S, som har mulighed for at kontakte Falck.
Er der en krisesituation, kontakter man Falck via Alarmcentralen på 112. Husk at meddele,
hvor du står på markedspladsen.
Ambulance
Er der brug for en Ambulance, kontaktes Falck gennem et medlem af Markedsudvalget eller
Informationskontoret. Om natten kontaktes en vagt fra G4S, som har mulighed for at kontakte
Falck.
Er det en krisesituation, kontaktes Falck via alarmcentralen på 112
Risikovurdering Markedsteltet
Markedsteltet er på 1000 m2 og har en fast indretning med borde/bænke og er godkendt til
1000 gæster.
Der er en stor scene på 98 m2, et dansegulv på 84 m2, Der er 1 bar midt i teltet. Teltet har 5
indgange/udgange.
Der er 5 nødudgange. Nødudgangene går direkte ud til hovedfærdselsårer.
Brandslukningsmateriel, UD-lamper og nødbelysning er placeret iflg. aftale med
beredskabschefen.
Teltet er rejst på aluminiums master. I siderne er der stålstænger, der løfter dugen i den ydre
periferi. Disse er strammet på plads ved hjælp af barduner og pløkker.
Underlaget indvendig er nyklippet græs, og alt løst, afslået græs er fjernet.
Underholdning i teltet
Fredag
Kl. 13.00
Kl. 13.15-13.45
Kl. 13.00
Kl.17.00-19.00
Kl. 19.00-21.00 og 24.0001.00
Kl. 21.00-22.00 og 23.0024.00

Kagemand og sodavand for byens børn
Piraten Long John
Tivoli åbner
Buffet i Teltet
Helmer spiller i teltet
Ole Gas spiller Non stop med Helmer som dj

Lørdag
Kl. 08.30-09.30
Kl. 10.00-11.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 14.30-15.10 og 15.5016.30

Gratis Rundstykker
Gratis Ponyridning
Power Pull i Jerslev
Tivoli åbner

Kl. 17.00-19.00
Kl. 17.00-19.00
Kl. 19.00-01.00

Helmer spiller i telte
Helstegt pattegris
På Slaget 12 spiller non stop med Helmer som dj

Tørfisk

Søndag
Kl. 08.30-09.30

Gratis Rundstykker

Kl. 09.30-10.00

Gudstjeneste med Ann Sofi Lægsgaard

Kl. 10.00-11.00

Gratis Ponyridning

Kl. 14.00-15.00 og 16.0017.00

Harness

Kl. 12.00-13.00

Optog med veteran traktorer, Sækkepiber, m.fl.

Kl. 13.00-14.00 og 15.0016.00

Fjordflok

Kl. 17.00-18.00

Helmer spiller i telte

kl. 18.00

Marked siger tak for i år - på gensyn 2017!!

kl.18.15

JSI´s venner udtrækker tombolagevinster

Publikum i teltet
I dagtimerne er der ikke fyldt op i teltet, og det er et modent publikum, som har en rolig
adfærd.
I eftermiddags- og aftentimerne stiger publikumsmængden, og ved aftenstid er teltet fyldt op
med et publikum, som kommer for at hygge sig i venners lag og for at få en tår øl.
G4S´s vagter er professionelle vagter, og der er altid minimum to vagter ved hver indgang fra
kl.18 til teltet er tømt både fredag og lørdag aften.
Flugtveje
Alle flugtvejs gange skal have en bredde svarende til mindst 1 cm pr. person, som kan
forventes at anvende flugtvejen (også åbninger til det fri) – ingen flugtveje og passager må
have bredde mindre end 1,3 m. Flugtveje munder ud i Markedspladsens hovedfærdselsårer.
Nødbelysning
Nødbelysning består af batteridrevne projektører, som bliver ladet op hele tiden via den faste
el tilslutning. Nødbelysning er spændt fast højt oppe på masterne i teltet. Nødbelysningen
vender, så belysningen af flugtvejene er sikret i tilfælde af strømsvigt.
Ved alle udgange/nødudgange er der batteridrevne UD-lamper. Disse lamper bliver ladet op
hele tiden via den faste el-tilslutning.
Publikums sikkerhed
Den ansvarlige for teltet er den der er markeret med * på vagtplanen i skuret.. I dennes fravær
overdrages ansvaret til en anden leder, der ligeledes er behørigt instrueret.
Personalet i teltet er orienteret om brandbekæmpelse og evakueringsprocedurerne, i form af
den vejledning der ligger på hver vagtsted.

I tilfælde af en nødsituation opstår, er det den ansvarlige i skuret, der styrer
brandbekæmpelse og evakueringsprocedurerne. Det er den ansvarliges forpligtelse og ansvar
at standse musik, tænde nødbelysning og iværksætte evakuering.
Den ansvarlige er altid i besiddelse af en mobiltelefon, så vedkommende kan rekvirere hjælp
hvis.

Frivilliges sikkerhed
Sparekassefunktionen
Salgsstedet har ikke adgang til Sparekassen. Det er sparekassens personale der udlevere
byttepenge på 1. Vagt hver dag. Herefter afhenter de penge løbende. Sparekassens personale
har et ID-kort med billede, der skal vises før vagtstederne udlevere penge.
Sparkassefunktionen ligger i forbindes med teltet og der er 1 vagt fra G4s tilknyttet efter kl.
18.
Vi kan kun i begrænset omfang udlevere byttepenge til kræmmere, Tivoli, hestehandlere m.fl.
Overfald
Hvis der sker overfald, skal du gøre, som du bliver bedt om - du skal ikke spille helt.
Koncentrerer dig om at iagttage den/dem, der overfalder dig og mærk dig kendetegn.
Kontakt hurtigst muligt en af de i vagtplanen markeret ansvarlige fra skuret, Politiet eller
G4s´vagt.
Ordensreglement
Generelt
Alle på Jerslev Marked er underkastet anvisninger fra Markedsudvalget og af udvalget
udpegede personer.
Ingen må udvise adfærd til gene for gæster, stadelejere, markedets personale eller andre.
Kræmmere
Alle stadelejere skal skilte med stadepladsnummer, navn, forretningsadresse og CVR-nummer.
Stadelejere på hestepladsen må alene sælge heste.
Stadelejere på smådyrspladsen må alene sælge smådyr.
Handel med brugte genstande kræver, at stadelejer har bevilling hertil.
Jerslev Marked har Erhvervs- og Selskabsstyrelsens tilladelse efter næringslovens § 13 til, at
der på Jerslev Marked sælges (nye) varer, som sædvanligvis sælges på kræmmermarkeder.
Disse varer omfatter typisk tæpper, legetøj, træsko, platter, kassettebånd, grammofonplader,
CD, DVD og gaveartikler, restvarer og ukurante partivarer, herunder tekstilvarer, samt varer
opkøbt på auktioner o. lign.

Uden yderligere tilladelse vil der også kunne sælges
Natural produkter og næringsmidler, der hidrører fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri, brød,
mælk, fløde, ost, smør, margarine, husdyr samt danske husflidsprodukter.
På stadepladserne må der ikke findes tivoli og tivolilignende aktiviteter som eksempelvis ”slå
søm i” og gevinstspil.
Der må ikke sælges madvarer og drikkevarer uden særskilt skriftlig tilladelse fra
Markedsudvalget. Madvarer indbefatter bl.a. burger, kotelet, kebab, kinesisk mad, pitabrød,
pizza, pommes frites, pølser, brændte mandler, candyfloss, flødeboller, frugt med
chokoladeovertræk, popcorn, is, isvafler, slikæbler, store slikkepinde, slush ice og sutter m.m.
Stadepladser skal være opstillet inden kl. 13.00 på dagen for officiel markedsstart. Efter dette
tidspunkt er Markedsudvalget berettiget til at afhænde pladsen til anden side uden
refusion af betalt stadeleje.
For heste og smådyr gælder specielle regler fastsat af Markedsudvalget.
Nedtagning af stadeplads må tidligst ske den sidste markedsdag kl. 18.00 af hensyn til
markedsgæsterne og de øvrige kræmmere.
For heste og smådyr gælder specielle regler fastsat af Markedsudvalget.
Stade-, heste- og smådyrspladser må ikke videresælges.
Stade- og smådyrspladser skal være betalt senest på sidste rettidige betalingsdato. I modsat
fald er Markedsudvalget berettiget til at afhænde pladsen til anden side.
Annullering af foretaget stadepladsbestilling skal ske senest 20 dage før markedet. Efter dette
tidspunkt sker ingen refusion af betalt stadeleje. Ved annullering mere end 20 dage før
markedet refunderes betalt stadeleje minus et ekspeditionsgebyr på kr. 100,-.
Bekendtgørelse om dyrskuer, markeder og lign., bekendtgørelse om supplerende
bestemmelser for omsætning af fjerkræ og evt. bekendtgørelse om vaccination af fjerkræ skal
overholdes af stadelejere.
Brug af åben ild, kogeapparater (el-kogeplader undtaget), grill og lignende i og ved
stadepladsen er forbudt.
Friområder på markedspladsen skal holdes fri for udstillede varer, oplag m.v.
Brændbart affald må ikke henkastes på markedspladsen, men skal afleveres i
affaldscontainere på markedspladsen.
Stadepladser skal efterlades i ryddelig stand senest dagen efter markedet.
Området bag stadepladser skal være forsvarligt afspærret for publikum.
Kørsel på markedspladsen skal begrænses mest muligt af hensyn til gæster. I markedsdagene
er kørsel på markedspladsen efter kl. 10.00 ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra
Markedsudvalget.

Parkering i salgsområder er ikke tilladt. Undtaget herfra er op til 1 køretøjer med direkte
tilknytning til salgsfunktionen, når det sker inden for stadepladsens afgrænsning. Det er ikke
tilladt at parkere i kræmmergaderne om natten, da det forhindrer eller besværliggør
indsamling af affald tidligt om morgen.
Campering, herunder overnatning, på markedspladsen er ikke tilladt. Overnatning af indtil 2
personer med tilknytning til den enkelte stadeplads er dog tilladt.
For Jerslev Markeds campingplads gælder foruden dette ordensreglement også
Heste- og campingreglementet.
Jerslev Marked påtager sig intet ansvar for de udstillede og opstillede effekter, og påtager sig
intet ansvar for trafik- og vejrmæssige forhold, men vil forsøge at afbøde eventuelle negative
virkninger heraf efter eget valg.
Overtrædelse af dette ordensreglement eller overtrædelse af beslutninger og anvisninger fra
Markedsudvalget kan medføre bortvisning – om nødvendigt med politiets bistand. Ved
bortvisning refunderes betalt stadeleje ikke.
Heste-og campingreglement
Campingpladsen er i markedsdagene åben i tidsrummet 8.00– 22.00
Der er adgang til campingpladsen og for hestekræmmerne i ugen før markedet.
Kontakt til campingpladsen i ugen op til marked på 60467259
For camping- og hesteområdet gælder reglerne i Beredskabsstyrelsens Tekniske Forskrifter.
Både campister, hestekræmmer og almindelige kræmmere skal overholde de anførte
markeringer af pladserne. Overtrædelse af disse kan medføre bortvisning fra pladsen.
Beredskabsstyrelsens Tekniske Forskrifter medfører:
Campingområdet skal være opdelt i henholdsvis et teltområde og et caravanområde.
(campingvogne, autocampere og lign.).
Telte skal opstilles i en indbyrdes afstand af mindst 3 meter. Arealer med telte skal opdeles
for hver 1.000 m2 med mindst 5 meters bredde friområder.
Arealer med caravans (campingvogne, autocampere og lign.) skal opdeles i felter på maksimalt
500 m2. Mellem hvert felt skal der være et friområde på mindst 5 meter. Mellem de enkelte
campingenheder skal der være en afstand på mindst 3 meter.
På campingområdet forefindes brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrelsens
bestemmelse.
Telte, der opstilles i friområder, skal omgående fjernes. Friområderne holdes frie og ryddelige
i hele deres bredde, således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.
Affald må ikke henkastes i campingområdet, men skal anbringes i containere, affaldsbeholdere.
Anvisninger fra Markedsudvalget og af udvalget bemyndigede personer (bl.a. vagtpersonellet)

skal følges.
Markedsudvalget forbeholder sig ret til uden grund at afvise gæster.
Salg på campingpladsen er ikke tilladt.
Telte, campingvogne m.v. må ikke spærre brandveje.
Telt, campingvogne m.v. må kun opstilles på de af vagtpersonalet anviste pladser.
Parkering af biler og andre motordrevne køretøjer på campingpladsen er tilladt i umiddelbar
tilknytning til campingenheden, og kun 1 kørertøj pr. Enhed.Kørsel i hele campingområdet er
ikke tilladt i tidsrummet kl. 20.00– 8.00, undtaget er sidste markedsdag.

Færdselsloven er også gældende på campingområdet. Dette medfører blandt andet, at der
indgives politianmeldelse i tilfælde af spirituskørsel.
Campingvogne og campletter skal være indregistreret for at få adgang til campingpladsen.
Brug af åben ild uden for er strengt forbudt (incl. myggelys, stearinlys og lign.).
Fyrværkeri må ikke medbringes.
Campingpladsen skal efterlades i opryddet stand og skal forlades senest dagen efter markedet.
Dyr har ingen adgang til campingpladsen, undtaget er hunde, katte og lign., forudsat at de ikke
er til gene for andre gæster. Hunde skal føres i snor på campingpladsen.
Tyveri, hærværk, slagsmål, upassende samt grov opførsel vil blive anmeldt til politiet og
medfører øjeblikkelig bortvisning.
Jerslev Marked påtager sig intet ansvar for tyveri og hærværk på medbragte ting, og
manglende overholdelse af reglementet vil medføre bortvisning og kan medføre
politianmeldelse.

Alarmerings – og varslingsinstruks
for Jerslev Marked

Ved brand……
1. Alarmer Brandvæsenet pr tlf. ved at taste

112
og angiv adressen Enghavevej, 9740 Jerslev

2. Afsend stafet til Markedsinformationen eller skuret bag ved teltet
3. Der foretages varsling af personer der er brandtruet
4. Iværksæt rednings- og sluknings arbejde med forhåndenværende
slukningsredskaber
5. Brandvæsenets indsatsleder/køretøjer skal ved ankomst til
Markedsinformationen modtages af stafetten eller en person fra
Markedsinformationen der skal oplyse om følgende:
• Brandens beliggenhed
• Brandens omfang
• Personer der ikke er kommet i sikkerhed

