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Lyngdal Dyrskue er fra 2.-4. september 2022. 
 
HISTORIE  
Dyrskuet i Lyngdal har tradisjoner så langt tilbake som 1857. I 2017 feiret vi 160 år.  
I 2011 stod en ny stor innendørs hall klar for å ta imot utstillere og publikum, slik at vi nå har 2000m2 
utstilling innendørs. Året 2010 satte vi ny publikumsrekord med hele 26.500 besøkende.  
 

SØKNADSKJEMA OG REGLER Søknadsfristen er 20 juni 
For å få plass på Dyrskuet 2022, må en fylle ut vedlagte påmeldingsskjema eller gå inn på vår nettside 
www.dyrskuet.com  Innsendt påmeldingsskjema er gyldig ved innbetalt forskudd. 
 Kunst og håndverk betaler hele beløpet 
Les reglene nøye og merk deg spesielt dette med betaling: 
Alle skal ha betalt for standen innen 1. august. Avmelding av stand må skje 
innen 15. august for å få refusjon. 
 
 
TILDELING AV STAND  
Tildeling av stand skjer etter at søknadsfristen er gått ut. Informasjon om standtildeling og faktura blir sendt 
medio juli.. Plassen disponeres fra onsdag før Dyrskuet. 
Hver stand får 2 utstillerband pr. påbegynte 6 meter stand. 
 
STRØM 
På området er det 1-faset 230V. I standleien er 2kw inkl. i prisen. Trenger du enda meir strøm må dette 
anføres i påmeldingsskjema.  
 
 
PARKERING 
Alle utstillere vil få en egen parkeringsplass mot en parkeringsavg. På kr. 70,- alle tre dager pr.bil. 
 
ÅPNINGSTIDER 
Åpningstider under årets dyrskue vil være: 
Fredag kl.12 – 21, lørdag kl.9 – 19.30, søndag kl.10 – 18. 
 
 

Har du e-post, vennligst skriv det på påmeldingsskjema. 
Med vennlig hilsen 
 
Reidun Høyland, Bjørn Vidringstad 
Sekretær Lyngdal Dyrskue DA 
Mob. 99360593, 93403549         Last ned 
QR-koden 
bjorn.vidringstad@outlook.com 
reidun@sirdalsbussen.no 
www.dyrskuet.com      
Følg oss også på facebook:  http://www.facebook.com/Dyrskuet  
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Lyngdal Dyrskue 
2.-4. september 2022 

 

PÅMELDING 
 
Fyll ut skjema så nøyaktig som mulig og skriv tydelig!! 
              Firma:  
Organisasjon nr. 
(skal utfylles) 

 

Kontaktperson:  
                  Tlf:  

E-post adresse:  

           Adresse:  
Postnr.: Poststed: 

Standleie inkluderer 2kw. strøm. 
Utestand:             Ant 
Vanlig stand: dybde 5,5 m Kr. 430,- pr. 

frontmeter 
 Kr. 

Landbruksutstyr: dybde 10m Kr. 280,- pr. 
frontmeter 

 Kr. 

Bil og bilutstyr: dybde 10 m Kr. 280,- pr. 
frontmeter 

 Kr. 

Innestand:      
Kunst/Håndverk 3x3m Kr. 1100,- pr.modul  Kr. 
Hallen: dybde 3 m Kr. 1250,- pr. frontm.   Kr. 
Strøm over 2kw Kr. 150 pr. kw.  Kr. 
Utstillerparkering  Kr.80,- pr.bil alle dager  Kr  
Leie av bord 0,7x2,5m Kr.120,-  Kr. 
  Sum Kr. 
Vareslag som ønskes solgt under Dyrskuet 
Nr.1:  
Nr.2:  
Nr.3:  
Nr.4: 
Nr.5: 
Innsendt påmeldingsskjema er gyldig ved innbetalt forskudd. Ved påmelding betales et forskudd på kr. 1000,- til 
bankkonto nr. 2801.03.02511. Kunst og Håndverk betaler hele beløpet ved påmelding. 
Jeg har gjort meg kjent med utstillingsreglene som står på side 2 og plikter å rette meg etter 
reglene. Arrangørene kan fritt velge utstiller. 
 

Sign: ______________________________________  Dato: __________ 
 

Påmeldingsskjema sendes innen 20. juni til  
bjorn.vidringstad@outlook.com 
reidun@sirdalsbussen.no 
Postadresse: Lyngdal Dyrskue DA, Boks 71, 4575 Lyngdal 
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Regler for Lyngdal Dyrskue 
 
 

1. Utstillere må være påmeldt innen 20. juni. 
2. Ved påmelding betales et forskudd på kr. 1000,- til konto nr. 2801.03.02511 – Lyngdal 

Dyrskue. Kunst og Håndverk betaler hele beløpet ved påmelding.  
3. Utstillere må fylle ut rubrikken for hvilke vareslag de selger. 
4. Kun varer i de bransjer som er påmeldt kan selges på Dyrskuet. 
5. Utstillere må være på plass innen kl. 11:00 på fredagen i dyrskuehelga. 
6. Ved bruk av strøm må det medbringes 25 meter jordet gummikabel + ev. materialer til å bygge 

standen. Rød plastkabel godtas ikke 
7. Det gis ikke anledning til å kjøre på området i åpningstiden. 
8. Plassen blir stilt til rådighet fra onsdag før dyrskuet. 
9. Salg av mat skal være klarert med Dyrskuekomiteen på forhånd. Ikke tillat med mat/snacks for 

utdeling ved stand. 
10. Det må fremvises godkjenning fra næringsmiddelkontrollen for det som trenger slik 

godkjenning. Smittevernregler må følges. 
11. Utstiller står ansvarlig for de produkter de selger og skal ha forsikring for alle dager. 
12. Utstiller har ansvar for renhold foran sin utstillingsplass. 
13. Dyrskuets åpningstid skal alle utstillere følge, og standen skal til enhver tid være bemannet. 
14. Utstiller som tar seg til rette ut over det arealet som er tildelt kan bli vist bort fra 

messeområdet 
15. Utstiller er ansvarlig for at standen er ren for søppel ved Dyrskuets slutt. Må kastes i container 

ved innkjøringsporten.  
16. Alle skal ha betalt for standen innen 1. august. Husk å merke betalinga med det 

samme navnet som søknaden er sendt i. NB: Utstillere som ikke kommer og ikke har 
gitt beskjed før 15. Aug. må betale hele standleien. 

17. Det er ingen som skal pakke ned før Dyrskuet stenger. Hvis sykdom eller annet gjør at standen 
ikke kan holdes åpen må dette tas opp med plassansvarlig så raskt som mulig. 

18. NB. Næringsmiddel og salg av mat for konsum.  
Alle som selger næringsmiddel, må ha godkjenning fra Mattilsynet. Salg av næringsmiddel av 
kortvarig karakter er meldepliktig. Alle som driver slikt salg må sende skjema: ”Melding om 
leilighetsvis salg/omsetning av næringsmiddel” til Mattilsynet 
 

NB.Salg av softgun, stinkbomber, trådspray, laserpenn etc. er ikke tillatt 
 

Vi vil ønske alle hjertelig velkommen til Lyngdal Dyrskue 2022 
 

Fredag 12:00 – 21:00 
Lørdag 09:00 – 19:30 
Søndag 10:00 – 18:00 

 
Lyngdal Dyrskue 

Kontaktpersoner: Reidun Høyland, Bjørn Vidringstad  
Tlf. 99360593, 93403549 

 
Spørsmål vedrørende Dyrskuet kan rettes til ovennevnte personer. 

Organisasjonsnummer: NO 999 072 623 MVA 
 

Internett: www.dyrskuet.com   

 

 


