
 
23.09.2020 

Til klubber og Specialklubber 
 
Vi har tidligere udsendt (den 5/9 2020) en vejledning, hvordan HB mener at man skal 
forholde sig når der afholdes hønsedage i forhold til det dengang gældende regelsæt. 
 
Vi får henvendelser om hvordan vi ser på situationen omkring det med at afholde 
hønsedage. Og vi kan kun bifalde at klublivet kommer i gang igen, men på den rigtige 
måde. 
 
Der er nu kommet ændringer med en ny Bekendtgørelse af 19. september 2020, et 
regelsæt som gælder indtil 5. oktober, så derfor nedenstående en revidering af regelsættet 
og HB’s anbefalinger. Vær opmærksom på at antal forsamlede personer er nedsat fra 100 
til 50 personer på samme tid. 
 
MEN, når så det er sagt/skrevet så vil vi på det kraftigste opfordre til at man overholder 
gældende regler og ikke mindst bruger sin sunde fornuft. 
 
Ikke mindst omkring det med plads, afstand, brug af håndsprit mm. man må godt sige til 
naboen at man syntes at han er lidt for tæt på. 
 
Mangler man skilte som kan udskrives og ophænges, så mail til kontoret, kontoret har nogle 
i PDF-format lige til at udskrive på en printer, eller de kan købes lamineret (så kan de 
genbruges) på kontoret til en billig pris plus lidt porto. 
 
Spørgsmål, så kom endelig tilbage så skal vi forsøge at finde svar som kan bruges 
 
Carsten Blohm 
  
 
Vejledning for afholdelse af fjerkræudstillinger og hønsedage 
 
Som følge af udbruddet af covid-19 (Corona smitte) er der i Bekendtgørelse nr. 1371 af 19. 
september 2020 om forbud mod større forsamlinger og adgang til og restriktioner for lokaler 
og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 fastsat nærmere regler, der også 
gælder ved afholdelse af hobbydyrs udstillinger. 
 
Bekendtgørelse nr. 1371 er gældende fra den 25. september 2020 og til den 5. oktober 
2020, hvor den ophæves. 
 
I henhold til § 1, stk. 1 er det forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs 
arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende, hvor der er flere end 50 personer til 
stede på samme sted samtidig. 
 
 
 



 
 
 
I henhold til § 8 stk. 1 nr. 1 skal lokalerne, hvor udstillingen afholdes opfylde følgende krav: 
 

1. Der være 4 m2 gulvareal pr. kunde, besøgende eller deltager. Dog kan 2 m2, hvis 
man i det væsentlige sidder ned. 

2. Lokalet skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at det er muligt at holde 
afstand, så smittefare minimeres. 

3. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale (skilte) om, at personer, 
der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og 
hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Skiltene skal også kunne ses udefra 
inden man går ind. 

4. Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, 
overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig 
adfærd. 

5. Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70% alkohol) 
tilgængelig for kunder, besøgende og deltagere. 

6. Medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal bruge handsker ved 
slag eller anden udlevering af fødevarer, hvis fødevarerne berøres af hænder. 

 
Det betyder, at vi kan holde udstilling, hvis der er færre end 50 personer til stede på 
samme sted samtidig, og at vi samtidig overholder pkt. 1 – 6.  
Vi skal dog være opmærksom på, at hvis der står personer i kø ved indgangen, så tæller de 
også med. Alle der opholder sig på stedet tæller med.  
 
De 50 personer må ikke overskrides, men der kan løbende i løbet af dagen ske udskiftning i 
takt med, at de besøgende kommer og går. 
 
Vi skal afsætte 4 m2 pr. person i lokalet, da vi fortrinsvis bevæger os rundt i lokalet. 
 
Eksempel 1:  
Vi må være 50 personer til stede ved en udstilling samtidig, hvis hallen/lokalet er på 200 m2 
eller mere, og udstillingsburene er opstillet, så der kan holdes god afstand med mindst 1 m 
og helst 2m mellem hver person. Samtidig skal der være skiltet i henhold til 
sundhedsmyndighedernes krav, ligesom Sundstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og 
hensigtsmæssig adfærd overholdes. Desuden skal det være muligt at vaske hænder eller 
anvende håndsprit.  
 
Eksempel 2:  
Udstillingslokalet er på 100 m2, hvilket medfører, at vi kun må være 100 m2 : 4 m2  pr. 
person = 25 personer i lokalet og udstillingsburene er opstillet, så der kan holdes god 
afstand med mindst 1 m og helst 2m mellem hver person. Samtidig skal der være skiltet i 
henhold til sundhedsmyndighedernes krav, ligesom Sundstyrelsens anbefalinger om god 
hygiejne og hensigtsmæssig adfærd overholdes. Desuden skal det være muligt at vaske 
hænder eller anvende håndsprit.  



 
 
Vi skal også være opmærksom på, at der kan ske lokale udbrud af covid-19 i en by, 
kommune eller region, der øjeblikkelig kan medføre lokale restriktioner, der forhindrer 
afholdelse af udstilling, selv om ovennævnte forhold kan opfyldes. 
 
Vi skal derfor alle følge nøje med i udviklingen og indrette os i forhold til de gældende regler 
og anbefalinger. 
 
Vi skal altid sikre os, at udstillingen eller hønsedagen kan afvikles forsvarligt, så risikoen for 
smittefare minimeres, også selv om vi ikke forsamles mere end 50 personer. 
 
Det er arrangøren af udstillingen, der har ansvaret, og overtrædelse straffes med bøde og 
udstillingen bliver lukket. 
 
I opfordres til at gå ind på Sundhedsstyrelsen hjemmeside sst.dk/Corona, hvor I finder al 
vejledning, plakater og informationsmateriale, så I kan indrette lokalerne rigtigt og tage 
sikkert imod udstillere og besøgende. 
 
Vi skal være opmærksom på, at bekendtgørelsen er gældende ind til den 5. oktober 
2020. Regeringen har udtalt, at den i løbet af september 2020 vil træffe beslutning 
om, hvilke regler der gælder efter den 5. oktober 2020.  
 
Med venlig hilsen  
Hovedbestyrelsen /D.F.f.R. 
 


