Sikkerhedsplan for Jerslev Marked
Denne sikkerhedsplan for Jerslev Marked er udarbejdet på grundlag af Beredskabsstyrelsens
udsendte ”Driftmæssige forskrifter for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke
er omfattet af campingreglementet”, jf. bekendtgørelse nr. 1382 af 15. december 2014.
Sikkerhedsplanen søger at belyse de risici, som formodes at kunne opstå i forbindelse med Jerslev
Marked, samt arrangørens forholdsregler for at imødegå de beskrevne risici.
Sikkerhedsplanen er kendt af alle myndigheder, som har relevans for Jerslev Marked.
Sikkerhedsplanen omfatter alene et overblik over potentielle faremomenter og risici.
Den konkrete håndtering af forskellige situationer er beskrevet i Beredskabsplanen.
Ved risiko forstås muligheden for, at en hændelse indtræffer og konsekvenser heraf. Med beredskab
forstås de af Jerslev Marked udviklede procedurer, som vort personale aktiverer i tilfælde af større
eller mindre hændelser (ulykke-sygdom-tilskadekomst-eller anden uvarslet hændelse) i teltet eller
på pladsen.
Klassificering af Jerslev Marked.
Jerslev Marked betragtes som et middel risiko marked. Aktiviteterne giver ikke anledning til større
sikkerhedsmæssige overvejelser, men pladsen og antallet af gæster kan give anledning til farer af
forskellig art, som findes beskrevet nedenfor.
Jerslev Marked afvikles sidste weekend i juni. Der er adgang for alle personer uanset kultur og
etnisk oprindelse. Rygmærker er ikke tilladt på markedspladsen.
Risikovurdering af publikumsadfærd.
Jerslev Marked er en årlig tilbagevendende begivenhed, og et besøg på Jerslev Marked er i manges
bevidsthed en fast tradition, som sjælden brydes.
Jerslev Marked er for alle, både børn, voksne og pensionister.
I formiddags- og eftermiddagstimerne er publikums adfærd meget rolig og kan betegnes som hygge
og handel.
Sidst på eftermiddagen og om aftenen stiger publikumsmængden i og omkring Hoppelandet og
markedstelt, hvorfor vagtberedskabet optrappes.
Publikums forventede intensitet.
I markedsdagene (afhængende af vejr og vind) er intensiteten af besøgende størst om lørdagen og
søndagen. Fredag er arbejdsdag, hvorfor besøget er moderat.
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Risici forbundet med målgruppen.
Da en del af målgruppen er personer, som vil indtage alkohol (der udskænkes ikke til unge under 18
år), kan og vil der erfaringsmæssigt opstå en række situationer, som skal håndteres.

Provokationer.
G4S (vagtfirma) er instrueret i, at de skal udvise størst mulig tålmodighed og tolerance. De skal
accepterer, at enkelte personer vil markere sig, dog uden at generer de andre gæster. Ved gentagne
uorden skal G4S træde ind og stoppe denne, såfremt det er muligt.
G4S har den fulde opbakning fra ledelsen af Jerslev Marked til at bortvise gæster, som ikke kan
indordne sig under reglerne. Tilspidses situationen, tilkaldes politiet.

Uroligheder.
Uroligheder på markedspladsen bliver stoppet, når G4S vurderer, at det er nødvendigt. Konflikter
søges i videst muligt omfang løst ved samtale med de involverede parter. I yderste nødstilfælde vil
den fornødne magt blive anvendt efter de retningslinjer, der findes om nødværge/nødret.
Såfremt G4S foretager anholdelse, tilkaldes politiet øjeblikkeligt, og politiet overtager.
Euforiserende stoffer.
Omgang med, indtagelse af eller salg af euforiserende stoffer er ikke tilladt på markedspladsen eller
parkeringsareal.
Ved mistanke om salg af stoffer skal der øjeblikkelig rettes henvendelse til politiet.
Tilskadekomst og sygdom.
På markedspladsen er der en samaritertjeneste, som bemandes af Røde Kors.
Nærmere beskrevet i Beredskabsplanen.
El-installationer.
Alt installationsarbejde udføres af godkendt og autoriseret personale. Der vil være vagt tilrådighed i
åbningstiden.
Brand.
Generelt skal nævnes, at der findes lovmæssig brandslukningsmateriel i alle telte og bygninger.
Personalet er instrueret i brugen af disse.
G4s føre tilsyn med hele pladsen om natten, primært med vægt på brand og tyveri.
Alle kræmmere medbringer selv brandslukningsmateriel.
Alle ledere har fået instrukser om evakuering.

Risikovurdering for Markedsteltet.
Markedsteltet er på 1125 m2 og har normalt fast indretning med borde/bænke til 800 personer.
Teltet er med denne indretning godkendt til i alt 1000 personer. Der er scene på 72 m2 og dansegulv
på 60 m2. Der er en bar på 40m2 samt et køkkentelt på 81m2.
Teltet har 2 permanente indgange/udgange, som også virker som nødudgange. Der er yderligere 3
nødudgang. Samtlige nødudgange er markerede med flugtvejsskilte.
Brandslukningsmateriel, UD-lamper og nødbelysning er placeret iflg. aftale med beredskabschefen.
Pladsfordelings- og flugtvejsplaner findes i beredskabsplanen. Planerne ophænges i markedsteltet.
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. (disse kan kun fjernes med værktøj).
Underlaget indvendig er nyslået græs.
Underholdning i teltet.
Teltet åbner dagligt kl. 08,00 og der vil på de fleste tidspunkter i løbet af dagen være underholdning.
Fra kl. 18,30 til kl. 01,00 vil der være danseorkester i teltet, som vil være fyldt.
Sidste markedsdag vil der være åbent fra kl. 08,00 – 18.00.
Publikum i teltet.
I dagtimerne er der ikke fyldt i teltet. Publikum er hovedsagelig familier med børn, som har en rolig
adfærd.
I eftermiddags- og aftentimerne stiger mængden af publikum og teltet er som regel fyldt først på
aftenen. Gæsterne kommer for at hygge sig i venners lag og få en øl.
Antal vagter og deres kvalifikationer.
I teltet indsætter G4S vagter fra kl. 1800 og til teltet er tømt for gæster efter lukketid kl. 01,30.
G4Svagter er professionelle vagter, og der er altid minimum 2 vagter ved hver indgang.
Flugtveje.
Alle flugtvejsgange har en bredde, svarende til mindst 1 cm pr. person, som kan forventes at
anvende flugtvejen(også åbninger til det fri) – eller minimum den bredde, som Beredskabschefen
har godkendt. Igen flugtvejsgange og passager må have en bredde mindre en 1,3 m.
Flugtveje munder enten direkte ud på markedspladsen, eller på bagsiden af teltet. Bagsiden vil være
forsynet med lys. Der er i alt 5 nødudgange.

Nødbelysning.

3

Nødbelysningen består af 4 store LED-lamper, der er opsat med 2 i hver mast. Disse er tilkoblet
separat batteri, som automatisk går i gang ved strømsvigt.
Alle UD-skilte er endvidere forsynet med batteri.
Publikums sikkerhed
Den ansvarlige/sikkerhedsansvarlige for teltet (fremgår af vagtplan) er ansvarlig for, at personale er
behørigt instrueret i nødprocedurer ved brand/evakuering.
I tilfælde af en nødsituation opstår, er det den ansvarlige i teltet, der styrer brandbekæmpelse og
evakueringsprocedurer. Det er lederen forpligtigelse og ansvar at standse musik, tænde
nødbelysning og iværksætte evakuering. Den ansvarlige leder og evt. andre, der har opgaver i
tilfælde af en nødsituation, har fået udleveret en særlig personlig instruks, der præcis beskriver,
hvad vedkommende skal gøre.
Kommunikation.
Den ansvarlige er altid i besiddelse af en mobiltelefon, så vedkommende kan rekvirerer hjælp hvis
nødvendigt.
Kontrol.
Der foretages kontrol af brandmæssige forhold hver morgen inden teltet tages i brug. Ansvaret
påhviler den der har vagten, jf. vagtskema. Der foretages også kontrol af overfaldstryk.
Terror.
Såfremt der måtte tilgå oplysninger om et nært forestående angreb mod markedet, vil det være
muligt, at lukke adgangen til markedspladsen med lastbiler, som stilles til rådighed af Svend Aage
Christiansen.
Det vil også være muligt at advarer via højttalere på markedspladsen.
SKYBRUD.
Der er truffet aftale med leverandør af grus, som vil blive strøet ud på markedsplads og
parkeringsplads, ligesom der er truffet aftale med slamsuger.
Optog.
Kl. 12,00 afgår optog fra skolen´s p-plads, via Sønderringgade – Borgegade og frem til
markedsteltet.
Optoget består af veterantraktorer og heste med ryttere. Optoget følges af max 100 personer.
Optoget er fremme på markedspladsen kl. 12,30.

Organisationen Jerslev Marked

Tilrettelæggelsen og den daglige ledelse af Jerslev Marked varetages af markedsudvalget, der består
af 14 personer.
Formand
Lars Sneverholt

24408373

lars@sneverholt.dk

Kasser
Bethina Kjærgaard

22306204

bethina@nordjysklogistik.dk

Markedsføring
Charlotte Bering

23643076

charlottemichael@mail.dk

Markedstelt
Jesper Mønsted

29292567

Jsmoensted@gmail.com

Markedsplads
Arne Hansen
Jan
Daniel

23236223
40929679
22992768

noorholt@mail.dk
B.jan2410@gmail.com
danielkrushave123@gmail.com

Kræmmer
Heidi Christensen
Jørn Mose

21201353
41930231

hummelhedeauto@yahoo.dk
jornmose@gmail.com

Ansøgninger
Henrik Svennum

25344012

henrik.svennum@gmail.com

Madtelt
Caroline Møller
Mette
Kasper Pølund

28105236
23813481
21489493

Caroline_betha@hotmail.com
mette.andersen10@gmail.com
kkpolund@icloud.com

Traktortræk
Lars Krogshave
28992768
larskrogshave@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informationen/kontor 60 46 72 59
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