
Åben Gedestald 2021 

Ligesom i fjor står vi i den kedelige situation, at forberedelserne til Dansk Gede Unions ’Åben Gedestald’ 
besværliggøres (mild sagt!), af de corona-restriktioner som indtil videre gælder til og med den 28. februar, og 
som nok kun gradvist lempes herefter. 

Åben Gedestald holdes traditionelt den første lørdag i maj dvs. lørdag den 1. maj i år. Tør vi tro på at vi til 
den tid, i et rimeligt omfang, må byde gæster indenfor i vores stalde? Det er reelt umuligt at forudsige på 
nuværende tidspunkt. I 2020 endte vi som bekendt med at rykke arrangementet til september. Det blev en 
rigtig fin dag, med godt fremmøde de fleste steder. Men: Vi synes altså at Åben Gedestald rimer bedst på 
forår/sommer, hvor foldene er grønne, solen varm (nogen gange) og kiddene stadig små eller i hvert fald kun 
halvstore. Det tror vi at de fleste af jer vil give os ret i. 

Vi har derfor besluttet at forholde os afventende, og følge udviklingen så lang tid som muligt. Mon ikke at vi 
allerede ved udgangen af februar eller i starten af marts, ved lidt mere. Det håber vi. 

Som vi ser det er der tre mulige scenarier: 1: de gældende restriktioner lempes så meget at vi tror på, at vi 
kan gennemføre Åben Gedestald efter bogen, lørdag den 1. maj. Realistisk set, bliver det nok vovet at 
planlægge efter. 2: Vi gør som i fjor, og holder Åben Gedestald den anden lørdag i september (lørdag den 
12. september) eller 3: Vi ”snupper” Roskilde Dyrskues lørdag (lørdag den 5. juni), da ikke mange forventer, 
at SÅ store arrangementer kan gennemføres i år. Sidstnævnte mulighed er selvfølgelig afhængig af, at 
Dyrskuet officielt først bliver aflyst. Spørgsmålet er, hvornår det i så fald vil ske? 

Det eneste vi derfor kan sige med sikkerhed er: selvfølgelig bliver der Åben Gedestald 2021 – på et eller 
andet tidspunkt. De avlere som var med eller udviste interesse i fjor, vil blive inviteret igen. Nye 
interesserede deltagere, er allerede nu velkomne til at sende en besked til os. Så vil I også få mere at vide, 
når der foreligger en endelig beslutning. Skriv til Lars Arnvig på glade.geder@gmail.com 

Vi ajourfører selvfølgelig løbende begivenhedens egen Facebookside (Åben Gedestald 2021 – Dansk Gede 
Union) og deler ligeledes relevant info på DGUs website og Facebookside. 

Vi er på alle måder kede af, at det hele er så usikkert. Men det er nu engang de betingelser som vi, og 
mange andre foreninger og arrangører, må leve med lidt endnu. Vi ser frem til mere normale tider. 
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