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Man kan ikke bruge standarden EN 
13872 til at omfatte teltbranchen. 
Der står en række ting i den, som ikke 
kan overføres, men der må laves en 
ny standard for telte. Det var udmel
dingen fra Danmarks vind ekspert 
Svend Ole Hansen, København, da 
Brancheforeningen Danske Festudle
jere sammen med teltproducenter 
besøgte ham. 

Aftale om nyt udkast
Den melding gentog han over for 
Energistyrelsen, som straks lavede en 
aftale med ham om at lave et udkast 
til, hvordan han mener, at grundla
get for certificeringslovgivningen skal 
være. En udfordring han tog imod og 
han arbejder nu med at lave et sådant 
udkast, som vil tage udgangspunkt i 
de problemstillinger, som Branche

foreningen og producenterne har 
anført over for såvel ham som 
Energistyrelsen og en række fol
ketingsmedlemmer.

Nyt beregningsgrundlag
– Det var et fantastisk godt møde, 
vi havde med vindspecialist 
Svend Ole Hansen og efterføl
gende Energistyrelsen. Der er fuld 
forståelse for, at vi skal have kra
vene i certificeringsreglerne tilret
tet, således at branchen kan over
leve og reglerne er til at håndtere. 
Jeg kan derfor kun opfordre til 
at trække håndbremsen. Der er 
nyt på vej omkring måden at lave 
beregninger af teltkonstruktioner, 
vindbelastninger og andre tekni

træk håndbremsen 
– der er spændende nyt på vej

Vindekspert Svend Ole Hansen t.th. 
fik til opgave fra Energistyrelsen at 
lave et nyt oplæg som udgangs
punkt til beregningerne af teltkon
struktioner og forankring af telte.

Mange spørgsmål blev besvaret fra Energistyrelsens side og det blev gjort klart, at 
problemstillinger skal rettes.
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3 sikre hits
- fås nu i mindre portioner

Slush Ice 
1 liters dunke i karton 

med 12 stk. 6 varianter.
Glas og sugerør m/ske

 tilpasset i antal.

Popcorn
1 spand = 125 ltr. popcorn

inkl. salt + kokosolie.

Candy  oss 
1 kg spande i karton 

med 6 stk. 3 varianter.
Karton med 300 pinde.

Vest for Storebælt: Øst for Storebælt:
Tlf.: 98 52 30 11 Tlf.: 44 91 86 00
Fax: 98 52 32 11 Fax: 44 91 84 7 8
E.mail: vest@pantom.dk E.mail: ost@pantom.dkwww.pantom.dk

Markstykkevej 4B
2610  Rødovre

Thorsvej 11  •  6330  Padborg  •  www.saekkosolutions.dk  •  tlf.: 35 55 50 50  •  info@saekkosolutions.dk

• Markedets stærkeste teltkonstruktion
• Eksklusive materialer
• Service og reparation af alle typer telte

• Skræddersyede løsninger
• Gratis vejledning og opmåling hos kunden
• Ægte low-wick teltdug
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store udfordringer der 
sluttede med medvind

Udfordringerne har i 2014 været 
mange og forskellige og tilgangen af 
nye medlemmer stor. Det har været 
et år, hvor Brancheforeningen Danske 
Festudlejere for alvor har vist, at vi gør 
en forskel og at det er her, de profes
sionelle udlejere har et ståsted.

De nye certificeringsregler tegnede 
godt, men var på et tidspunkt ved 
at tage livet af branchen. En række 
ubesvarede spørgsmål og fortolknin
ger var med til at slukke lyset for 
optimismen i en kort periode. Med 
succesfulde møder med folketings
medlemmer, DI, vindekspert Svend 
Ole Hansen og Energistyrelsen fik vi 
vendt vinden og kunne igen se lyset.

Vi kan være stolte af det forløb, som 
Brancheforeningen har været igen
nem i 2014. Aldrig er der sket så 
meget i foreningsregi. Aldrig har vi 
kunnet give vore medlemmer så stor 
opbakning. Strategiplanen har virket 
og synet på, om vi får nok for vores 
kontingent kroner er vendt til, at det 
er utroligt, at et medlemskab ikke 
koster mere.

En stor indsats på mange leder har 
båret frugt og anerkendelse. De nye 
APVmapper har givet os status inden 
for arbejdsmiljøområdet. Ingen andre 
Brancheforeninger kan præsentere et 
så bredt og gennemført arbejde. 

Vi har fået etableret en salgsbutik, 
som er kommet godt fra start og hvor
fra der løbende kommer nye tilbud.
Efterårsmødet bød på en fantastisk 
veltilrettelagt tur til Norge. Et arrange
ment, som vort støttemedlem Stein 

Ålstedt, Vågå Arrangement Service, 
fortjener stor ros for at være medar
rangør for. 

Som en cadeau for den kreativitet, 
har vi fået bevilliget kr. 300.000.00 
fra Branchearbejdsmiljørådet for Ser
viceog Tjenesteydelser, til at udar
bejde en håndbog til festudlejnings
branchen. Et arbejde der skal udføres 
i løbet af 2015 og blive en håndbog 
omkring rigtige arbejdsstillinger med 
det mål at begrænse nedslidning af 
teltmontører. Et resultat som vi ser 
meget frem til at kunne præsentere.

Nu afventer vi det nye oplæg, som 
vindeksperten Svend Ole Hansen 
er i fuld gang med at udfærdige 
til Energistyrelsen. Et værk som for
ventes offentliggjort omkring samme 
tidspunkt, som fagbladet udkommer. 
Herefter kommer der gang i certifice
ringsarbejdet.

Vi afventer det endelige materiale og 
er herefter klar til at gå i front for, at 
det bliver så let at håndtere for bran
chen som muligt. Der kan således 
forventes initiativer, som jeg ikke her 
kan redegøre nærmere for. 

Nu venter forårsmødet på os i dagene 
6. – 8. marts 2015 med virksomheds
besøg hos Brønnum og mini messe, 
generalforsamling og en velfortjent 
festaften. Vel mødt!
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spørgsmål og svar

Spørgsmål:
Må kommunerne opkræve ge 
byr for godkendelse af plads
fordelingsplaner for telte?

Svar:
Energistyrelsen siger nej! Det 
er en service, som man 
ikke skal betale for.
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Informationsmøder gav svar, men også forvirring
Brancheforeningen Danske Festudle
jere har haft stor succes med de to 
informationsaftener, der har været 
holdt omkring de nye certificerings
regler for telte og flytbare konstruktio
ner. I alt 35 personer deltog i mødet 
på Låsby Kro og 34 ved mødet, 
afholdt ved Hvalsø Teltudlejning, 
hvor brancheforeningens næstfor
mand Heine Pedersen gav oplæg om 
den aktuelle lovgivning, som trådte i 
kraft 1. Januar 2015.

Hvem, hvad, hvordan?
Møderne var med til at sætte en 
række ting på plads, men forvirring 
var der også over, at en række basale 
ting ikke var på plads. Der kunne 
således ikke præcist oplyses, hvilke 
beregningsmåder der skal bruges 
til teltkonstruktionerne, hvad der vil 

Konsulent Rolf Heier, Teknologisk Institut, kunne ikke svare præcist på mange spørgs
mål, da brancheforeningen holdt informationsmøde i Låsby. Årsagen var mange 
spørgsmål til Danak, som ikke var afklarede.

Brancheforeningsmedlemmer fra hele Jyl
land og Fyn var mødt op i Låsby for at få kend
skab til certificeringsreglerne.

Ungdommen var mødt flittigt op til branche
foreningens informationsmøde på Låsby Kro.

 Medlemmer fra hele den østlige del af 
Danmark var mødt op til informationsmødet 
i Hvalsø, hvor konsulent Rolf Heier, Tekno
logisk Institut sammen med næstformand 
Heine Pedersen gav oplæg.





Informationsmøder gav svar, men også forvirring
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Producenter fra Kibæk Presenning og 
Sækko Solution var mødt repræsenta
tivt op på Låsby Kro.

kunne certificeres, hvem der bliver 
akkrediteret til det og en række andre 
vigtige forhold omkring den nye cer
tificeringsordning.

Manglede svar
Rolf Heier, Teknologisk Institut, kunne 
ikke besvare en række spørgsmål 
om de tekniske beregninger grundet 
manglende udmeldinger fra Danak og 
Energistyrelsen. 
En række spørgsmål som Branchefor
eningen Danske Festudlejer lovede 
hurtigst muligt at få svar på.

Producenterne var repræsenteret
Repræsentanter fra teltproducenter
ne Sækko, Zederkof og Kibæk Pre
senning orienterede om de tiltag, der 
er foretaget fra deres side omkring 
certificeringsreglerne. Spørgelysten var stor til de få punkter, som ikke kunne besvares på Låsby Kro.

Mange medlemmer af Brancheforenin
gen Danske Festudlejere var mødt op 
til informationsmødet hos Teknologisk 
Institut.

 Forvirringen 
var stor hos mø
dedel tagerne 
i Hvalsø, da 
der var mange 
spørgsmål, der 
ikke kunne be
svares.
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Stabelstole
også med kobling!

Få et godt tilbud!!

Højdejusterbare borde

122 cm x 61 cm

183 cm x 76 cm

      DE ORIGINALE PLASTBORDE
  BEDSTE KVALITET - STØRSTE UDVALG !
               

THE ORIGINAL

 SIMPLY BETTER ®

Velegnet til blødt underlag!

Foldebænk 183 cm

Fordele:
• Skandinaviens største udvalg i plastborde
• Bordplade, sæde og ryg fremstillet i polyethylen
• Utrolig stærke - top kvalitet - verdens største producent

• Op til 50 % lettere end træ
• Vedligeholdelsesfrie
• Kraftigt pulverlakeret stålrørsstel - med sikkerhedslåse
• Er stabelbare - klappes let sammen
• Nem opbevaring
• Tåler vand

NYHED!
STÅ BORD

SPÆNDENDE NYHED PÅ VEJ !

���������������
���� ��������� ���� �������������� ������������������������������������� �������� ����
��������� ���������� ���� ����������������� ����������� ���� ���������� ���� ��������� ��
�������� �������������� ���� ������ ����� �� ������� ������ ���� ����������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ����������� ���������� ��� ��� ������ ��������� ��� ���������� ������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������

�� ������������������������������ ������������������������������������������������������������������������
��������������� ���������������������������� ������������������ ��� ������ ����������������������������� ��������
�������������������������������������������

�� ������������������������� ����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

�� �������������������������� � �������������� ���������������������������� �����������������������������������
������� ����� ����� �������� ����������������������� �� ����� ����� ����������� ��� ���������������� ���� ������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������

�� ������������������������� ������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ���������� ������������������ ��� ������������������� ����������� ������������ ���������������
�������

�� ������������������������������������������ ���������������������������������������������� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

�� ������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ������ ����� ����������� ����� � ���� ��� ������� ��� ����������� �� ������� ������ ���� ����� ��� ���� ������ ����
�������� ��� ��������� ����� ���� ������� ��� ���� ������ � ���� ������ ������� ��� ������ ��� ��� ����������� ��������� ��
�����������������������

�� ���������������������� � �������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�� �������������������� � �������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������

�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������

STREAMLINE  
 www.streamline.dk

Kirke Værløsevej 16  •  3500 Værløse  • Tlf.: 4448 0095

122 cm x 61 cm
122 cm x 76 cm
152 cm x 76 cm
183 cm x 76 cm - Kun 15.5 kg !
245 cm x 76 cm

91 cm

74 cm

61 cm

Ø   84 cm

Ø 118 cm

Ø 153 cm

Ø 183 cm



spørgsmål og svar

kørekort kategori C1
Spørgsmål:
Skal man have lastvognskøre
kort til en 5 ton lastvogn?

Svar:
§ 13. Kørekort til kategori C1 
(lille lastbil) giver ret til at føre:
1. Lastbil med en tilladt total

vægt på over 3.500 kg, 
men ikke over 7.500 kg.

2. Personbil indrettet til 
befordring af højst otte 
personer foruden føreren 
og med en tilladt total
vægt på over 3.500 kg, 
men ikke over 7.500 kg.

3. Vogntog bestående af 
en lastbil som nævnt i 
nr. 1 eller en personbil 
som nævnt i nr. 2 og et 
påhængskøretøj med 
en tilladt totalvægt 
på ikke over 750 kg.

Arbejdsbyrden på bestyrelse og for
mand er blevet så presset, at besty
relsen i Brancheforeningen Danske 
Festudlejere har ansat tidligere næst
formand Heine Pedersen som deltids 
konsulent. Et tiltag der glæder Bran
cheforeningens formand Svenning 
Kjær Pedersen.

Stor hjælp i 2015
– Arbejdspresset på mig og bestyrel
sen har været så stort i 2014, at det 
er umuligt at kunne passe sin egen 
udlejningsforretning, hvis man sam
tidig skal være en ordentlig repræ
sentant for Brancheforeningen. Kun 
takket være en stor indsats fra Heine 
Pedersen side, har vi kunnet klare de 
mange opgaver, der har været i for
bindelse med certificeringen og på 
mange andre områder.

Mange år som næstformand
– Jeg har store forventninger til 
det videre samarbejde med Heine 
Pedersen, der gennem mange år har 
været en ildsjæl inden for festud
lejningsbranchen. Gennem mange år 
har han beklædt næstformandspo
sten i Brancheforeningen, har været 
initiativtageren til udarbejdelse af de 

kurser, der tilbydes branchen, været 
formand for Referencegruppen for 
festudlejere, som udvikler kurserne til 
branchen. 

Stor berøringsflade
– Han har været kontaktpersonen 
til politikerne på Christiansborg og 
embedsmændene i Energistyrelsen. 
Som et aktivt medlem af DI har han 
kontakt til en række fagpersoner, 
som Brancheforeningen har haft stor 
glæde af at kunne samarbejde med. 
Mange døre er blevet åbnet i bestræ
belserne på at styrke Brancheforenin
gens position.

34 år som selvstændig udlejer
– Med 34 år på bagen inden for 
festudlejningsbranchen, kombineret 
med en række andre tiltag, har Heine 
Pedersen en stor indsigt i, hvad der 
rører sig i branchen og på markedet 
som helhed. Erfaringer og kompeten
cer, som vi i Brancheforeningen Dan
ske Festudlejere kan få stor udbytte af.

48 år med foto og journalistik
Gennem 48 år har Heine Pedersen 
arbejdet som freelance fotograf og 
journalist. En karriere, han startede 

som 16 årig i samarbejde med nu 
afgåede redaktør for Festudlejer.dk, 
Martin Glerup. Et grundlag der gør 
at han uden problemer kan bestride 
redaktørjobbet med branchebladet.

Fuld fart fremad
– Vi er i fuld fart fremad med at 
markere Brancheforeningen Danske 
Festudlejere som en brancheforening 
for professionelle udlejere, som gør 
en forskel. Et arbejde som Heine 
Pedersen kan hjælpe med til at gøre 
endnu bedre. Min hilsen kan derfor 
kun være ”Velkommen som konsu
lent og redaktør, Heine”. Vi har store 
forventninger til din indsats, siger 
Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen.

Velkommen som konsulent 
og redaktør, heine

Brancheforeningsformand Svenning Pedersen og næstformand Heine Pedersen har 
haft et rigtig godt samarbejde. Heine Pedersen forlader ny bestyrelsesposten og bliver 
brancheforeningens første deltids konsulent.
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Brancheforeningens efterårsmøde 
i Norge blev en stor faglig, natur
mæssig og social oplevelse med 
et indholdsrigt og belærende pro
gram. En studietur hvor deltagerne 
fik et klart indtryk af, hvordan små og 
store udlejningsforretninger håndte
rer deres udlejninger og hvor der 
nationalt er forskellige udfordringer 
tilknyttet udlejningsforretningerne. Et 
besøg ved den Olympiske skihop 
bakke i Lillehammer gav deltagerne et 
indtryk af de udfordringer som Stein 
Ålstedt har at løse.

Udlejningsvirksomhed med for-
mat
Et imponerende besøg hos teltpro
ducent og udlejer O. B. Wiik, Oslo 
blev turens første virksomhedsbesøg, 
hvor direktør Lars Dalgaard med bil
ledserie orienterede om nogle af de 
mange teltløsninger, som de havde 
været med til at løse i hele verden. 
Herefter var der rundvisning i virk
somhedens producerende afdeling  
og efterfølgende i dens udlejnings
afdeling med mange tusinde kvadrat
meter telte, scener, gulv og alt andet 
der hører udlejningsbranchen til.

Arbejdsgange blev studeret
Serviceudlejningsforretningen Den 
Flyvende Tallerken, Oslo, blev ligele
des besøgt. Direktøren viste her rundt 

og der var rig lejlighed til at studere 
arbejdsgangene og de procedurer 
der følges i virksomheden.

Orden og organisation
Den efterfølgende dag var der virk
somhedsbesøg hos Vågå Arrange
ment Service, hvor indehaveren Stein 
Ålstedt og hans bestyrelsesformand 
Harald Sandbú præsenterede virk
somheden. En virksomhed med en 
orden og organisation, som alle kan 
lære noget positivt af og hvor man 
kunne glæde sig over Stein Ålstedt’s 
brug af de mange ting, han havde 
lært på sine AMUkurser i Danmark 
og samarbejdet med danske festud
lejere.

Borgmesteren tog imod
Borgmester Iselin Jonassen bød efter
følgende deltagerne velkommen på 
Vågå Kommunes rådhus og oriente
rede om de mange herligheder, som 
naturen skaber grundlag for hele året 
rundt.

Ældste trækirke blev besøgt
Efter en middag på det lokale hotel 
var der besøg i Vågå Kirke, som er 
Norges ældste trækirke. Historiker 
Mette Vårdal, der har skrevet en dok
torafhandling om kirken, fortalte om 
dens spændende historie.

efterårsmødet i norge

gav alt det, man kunne rumme

På hjemturen var 
der besøg ved den 
olympiske skihop-
bakke i Lillehammer.

Det var en ny tradition, da deltagerne 
i efterårsmødet kom på kirkebesøg i 
Norges næstældste trækirke.

Vågå Arrangement Service’s bestyrel
sesformand Harald Sandbü, der ses 
som nr. to fra venstre, fortalte om sit 
arbejde som professionel formand.

Der var god stemning, da Stein Ålstedt 
med sin norske lune fortalte om Vågå 
Arrangement Services historie.



I alt 24 medlemmer af 
Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejere deltog 
i efterårsturen til Norge.

 Der blev lyttet intenst da direktør 
Lars Dalgaard, O.B. Wiik, Oslo viste bil
leder og fortalte om firmaets virke i hele 
verden.

Der var stor tilfredshed og roser til Vågå 
Arrangement Service for deres indsats 
med efterårsmødet. Her ses fra venstre 
Heine Pedersen, Stein Ålstedt, Harald 
Sandbü, Claus Petersen, Lone Hjortshøj, 
Brian Skøtt og Svenning Kjær Pedersen.

Det var spændende rundvisning på O. B. Wiik, som direktør Lars Dalgaard 
stod for.
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Ferie- og tilholdssted
Brancheforeningens deltagere fik lige 
som det norske kongepar lejlighed 
til at besøge Vågå’s kulturhistoriske 
fredede perle. En lille by af træhuse, 
der normalt er lukket for publikum, 
men som blev åbnet for studieturens 
deltagere. Et mindesmærke, som det 
norske kongehus har brugt som ferie
sted og tilholdssted under krigen. Et 
sted som det danske kongehus også 
har ferieret i.

Certificering og håndtering
Et oplæg fra Brancheforeningen Dan
ske Festudlejeres næstformand Heine 
Pedersen om de nye certificerings
regler blev til et heldagsmøde med 
en spændende debat om de nye 
regler og hvordan de håndteres. Der 
kom under debatten flere guldkorn 
frem til løsningsmuligheder, som der 
vil blive arbejdet videre med.

Masser af inspiration
– En fantastisk tur hvor vi har fået alt 
det vi kan rumme på fire dage. Der har 
været masser af inspiration, ideer til 
tiltag der kan lette arbejdssituationer 
og give besparelser. Ideudvekslingen 
har været stor blandt deltagerne og 
alle vendte hjem med masser af ind
tryk, som vil kunne implementeres i  
udlejningsforretninger, siger Svenning 
Pedersen.
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– Det har været en oplevel
se for livet. Samværet med 
de danske kollegaer og virk
somhedsbesøg som jeg har 
lært meget af. 

Et socialt samvær med 
mange erfaringsudvekslinger 
og mange informationer om, 
hvad udfordringerne er for 
de danske udlejere. 

En samlet oplevelse, som er unik og som mange 
andre norske udlejere burde opleve. Åbenheden er 
stor medlemmerne imellem. 

Jeg har hentet mange erfaringer fra folk med mange 
års erfaring i branchen. Jeg ser frem til deltage i 
næste års aktiviteter i brancheforeningen.

– Imponerende! Det har 
været en utrolig positiv 
oplevelse at få nye indtryk 
fra andre udlejere, faglig 
snak og information om de 
nye certificeringsregler. 

Et socialt samvær som gør 
brancheforeningen til en 
stærk enhed. 

En forlænget weekend, hvor den daglige stress er 
lagt på hylden. 

Et forløb som klart viser, at der er store udfordringer 
i certificeringslovgivningen. Opgaver som vi kan gøre 
noget ved i et stærkt sammenhold i brancheforenin
gen og hvor vi kan bakke hinanden op. 

Et forløb der gør, at jeg glæder mig utroligt til næste 
års arrangement og vil opfordre mange andre af for
eningens medlemmer til at bakke op.

– Indholdsrige dage med en 
god variation af oplevelser 
med et fantastisk kamme
ratskab og faglig udvikling 
mellem kollegaerne. 

Gennem virksomhedsbesø
gene har jeg lært meget. 
Noget nyt som jeg vil kunne 
bruge i det daglige arbejde 
og andre ting der gør, at jeg 
bekræfter mig selv i, at det jeg gør, er bedre. 

Det var et imponerende besøg hos vores kollega 
Stein og fantastisk, at byens borgmester Iselin Jonas
sen tog imod os for at præsentere byen og kom
munen. 

Mere imponerende var det, at hun afså tid til at del
tage i vores festaften og her dannede sig et indtryk af 
vores daglige udfordringer. 

Det faglige indhold kombineret med kulturelle og 
naturoplevelser gav et indhold, som jeg fremadrettet 
vil få meget udbytte af.

støttemedlem erik eriksen, 
agder teltuleie a/s,
kristiansand, norge

tom rasmussen,  
roskilde teltudlejning

hans Iversen, låsby telt & 
serviceudlejning

Støttemedlem Erik Erik
sen, Agder Teltutleie 
AS, Norge.

– En fantastisk oplevelse at 
være sammen med kolle
gaer og lære af de mange 
erfaringer, som kollegaerne 
har.

En tur som i høj grad er med 
til at styrke sammenholdet i 
brancheforeningen og give 
ny inspiration til det daglige 
arbejde. 

Det har været en fantastisk oplevelse at besøge 
Stein og se hans udlejningsforretning og opleve den 
opbakning, han har i lokalsamfundet. 

Orienteringen og debatten omkring de nye certifice
ringsregler var et godt tiltag, hvor vi fik en god dialog 
omkring de udfordringer, der er i den nye lovgivning.

Flot at så mange medlemsforretninger deltager i et 
arrangement så langt væk, men fint at vi fik Stein vist, 
at vi også gerne kommer på besøg hos ham.

Palle de Place,  
Festmesteren, Fredericia

Brancheforenings med  
lem Palle de Place, Fest
mesteren, Fredericia.

Brancheforenings med  
lem Tom Rasmussen, 
Roskilde Teltudlejning.

Brancheforeningsmed
lem Hans Iversen, Låsby 
Telt & Serviceudlejning.



TAK for den tillid der er vist mig med 
ansættelse som deltids konsulent/
redaktør for Brancheforeningen Dan
ske Festudlejere. Et job som jeg ser 
frem til at skulle varetage.

Jeg ser det som en vigtig opgave at 
være med til at styre Brancheforenin
gen gennem de udfordringer, der er 
i, at det professionelle islæt bliver 
kendetegnet og at man som medlem 
ikke kan stille spørgsmålstegn ved, 
hvad man får sine kontingent kroner.

Brancheforeningen er på rette vej. 
Strategiplanen er med til at vise vej til 
en stærk Brancheforening, som vil og 
kan medvirke til, at medlemmerne gør 
en forskel fra andre udlejere. 

Det er glædeligt at se den betragteli
ge medlemstilgang der er til Branche
foreningen. En udvikling der gerne 
skal fortsætte. Det kan ikke lade sig 
gøre, uden at der er frie kræfter til at 
tage fat på de mange opgaver, det 
fører med sig. Jeg er klar og vil gøre 
mit til, at det vil være tåleligt at være 
bestyrelsesmedlem og formand for 
Brancheforeningen.

Det har været et stort arbejde at 
få certificeringslovgivningen så langt, 
som vi er kommet. Men tro ikke, 
at udfordringerne på dette punkt 
er udtømte. Der vil komme mange 
andre ting, der skal på plads, før det 
bliver hverdag for udlejningsbran
chen. En opgave som jeg er klar til at 
følge til dørs.
Kontakten med medlemmerne har 
stor værdi og i relation hertil er målet, 
at alle besøges på deres udlejnings

virksomhed. Hertil kommer, at man 
som medlem vil kunne henvende sig 
til mig telefonisk eller pr. mail og få en 
hjælpende hånd, hvis der er behov. 

Der er en udfordring i at fortsætte 
branchebladet Festudlejer.dk i den 
professionelle stil og tilføre det nogle 
flere annoncer. Det ikke i en stil, så det 
bliver et annonceblad, men en god 
kombination af tekst og annoncer. 

Jeg ser derfor frem til, sammen med 
jer medlemmer, at vi fortsætter 
udviklingen med at være en Branche
forening, der gør en synlig forskel.

34 års erfaring inden for festudlej
ningsbranchen, 47 års erfaring fra 
journalistisk og fotografisk arbejde, 15 
år som medlem af bestyrelsen i for
eningen for festudlejere. Foregangs
mand for ideen om etablering af 
uddannelse af teltmontører, formand 
for Festudlejernes referencegruppe. 
Med baggrund i ovenstående og 
mange andre arbejdsopgaver inden 
for området, så mener jeg at have 
meget at byde på i det fremtidige 
konsulentarbejde.

nyansat konsulent vil medvirke 
til at gøre en forskel

Heine Pedersen tiltrådte 1. ja
nuar 2015 jobbet som konsulent 
for Brancheforeningen Danske 
Festudlejere og ser frem til at 
være med til at gøre en forskel.

Landets Beredskabschefer tager godt, 
men blandet imod selvlysende flugt
vejsskilte. Brancheforeningen Danske 
Festudlejere har rundsendt skilte til 
udtalelse og godkendelse til alle lan
dets Beredskabschefer for at få deres 
tilbagemelding om accept af brugen. 

Halvdelen af Beredskabscheferne har 
ikke meldt tilbage. Nogen begrunder 
det med, at de selvlysende flugtvejs
skilte er godkendt i den nye vej
ledning for Certificering af telte og 
flytbare konstruktioner.

Konsulent Heine Pedersen ses her med 
et af de selvlysende flugtvejsskilte, som 
er billige i indkøb og yderst bespa
rende ved ophængning. Det ud fra at 
der ikke skal tilsluttes strøm.

selvlysende flugtvejsskilte 
er godt modtaget

En fjerdedel melder klart godkendt,  
mens den sidste fjerdedel er tøven
de. Dels fordi de ikke kender det fra 
praksis. Dels fordi de godt vil se dem 
i funktion først og andre undslås sig 
for at svare, fordi det ikke er deres 
opgave at tage en sådan beslutning.

De selvlysende flugtvejsskilte opfyl
der de krav de skal, nemlig opfylde 
Arbejdstilsynets Forskrifter for sikker
hedsskiltning. 

Brancheforeningen Danske Festudle

jere kan derfor anbefale brugen af de 
selvlysende flugtvejsskilte, som 
kan købes i Servicebutikken. 
Se indlægget midt i bladet.
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Kontakt - 

Teknologisk Institut
- Godkendelse af forlystelser 
- Certificering af Transportable 

Lovpligtig godkendelse af forlystelser
Teknologisk Institut har mere end 30 års erfaring 
med sikkerhedsinspektion af forlystelser.  

• Er du ejer eller udlejer, skal dine forlystelser
  synes en gang om året
• Det gælder f.eks. hoppeborge, hoppepuder, 
  minitog, trampoliner, brokarruseller, rodeotyre
  og kraftprøvemaskiner 
• Nye forlystelser skal godkendes, inden de 
  tages i brug, og der skal udstedes tilsynsbog 
  og kontrolattest
• Alle forlystelser skal mærkes med en synlig  
  kontrolattest, der dokumenterer, at sikker-
  heden er i orden.

Teknologisk Institut er akkrediteret til 
inspektion -                  reg. nr. 9047.

Certificeringsordning for 
Transportable Konstruktioner
Teknologisk Institut hjælper jer igennem 
certificeringsprocessen og certificerer jeres 
Transportable Konstruktioner

• Det gælder f.eks. telte, scener, portaler, 
  gangbroer og tribuner
• Transportable konstruktioner med certifikat
  kan pr. 1. januar 2015 opstilles uden kommunal 
  byggetilladelse.

 
   Konstruktioner

Kontakt - 
forlystelser
Kaj Rosenstedt
kar@teknologisk.dk
Tlf. 72 20 12 75

Transportable Konstruktioner
Rolf Heier
rhe@teknologisk.dk
Tlf. 72 20 18 47



Teknologisk Institut eksamineres 
af DANAK
Certificering af et telt er ikke bare lige 
noget man gør. Det måtte Teknologisk 
Instituts medarbejdere Claus Dalbøge 
og Rolf Heier erkende, da de under 
overvågning af kontrollør fra Den Dan
ske Akkrediteringsfond DANAK blev 
eksamineret hos Kibæk Presenning.

Omhyggelig gennemgang
Skydelæren blev brugt flittigt. Der 
blev målt tykkelser af aluminium og 
åser. Svejsninger blev kontrolleret 
udsom indvendigt og fotograferet. 
Beregningerne blev gennemgået og 
prøver på om de var overholdt, blev 
taget.
Kontrol af lastbåndene i teltkrydsene 
set efter. Pløkker målt op i længde og 
diameter. Alt sammen til brug for en 
gennemgang af beregningerne for, 
om et telt vil kunne certificeres eller 
ej og hvilke vindstyrker det vil kunne 
benyttes i. Hertil kommer kravene til 
forankringen af teltet med såvel pløk
ker eller alternative fastgørelser.

Sikkerhed for kvalifikationer
Eksaminationen med nedskrivning 
af notater, spørgsmål til materiellet, 
udregninger og opmålinger er en 
af flere. At blive akkrediteret til cer
tificering af telte og transportable 
konstruktioner er ikke bare lige til. De 
organer DANAK akkrediterer, kommer 
gennem skrappe prøver på en række 
områder. Prøver der skal sikre, at de 
organer, der bliver godkendt til cer
tificeringen, er top kvalificerede til at 
påtage sig jobbet.

Krævende at blive akkrediteret
Inden Teknologisk Institut opnår en 
akkreditering til certificeringsarbej
det skal deres håndtering af arbejdet 
beskrives. Der laves procedurer, som 
skal følges ved certificeringsopga
verne, skemaer der dokumenterer at 

alle vigtige inspektioner er lavet. Det 
og meget mere skal gennemgås og 
godkendes af DANAK. Evt. ændrin
ger skal laves og fortolkninger af de 
mange krav i certificeringslovgivnin
gen skal afstemmes, før der udstedes 
en akkreditering.

Omhyggelighed giver ubesva-
rede spørgsmål
Den omhyggelige proces er sammen 
med fortolkninger af de regler, som 
Energistyrelsen har udstedt grunden 
til, at der var mange ubesvarede 
spørgsmål under Teknologisk Instituts 
informationsmøde omkring certifice
ringsordningen. 

Nyt beregningsgrundlag på vej
De regler, de havde indstillet sig på 
at skulle køre efter, tages nu op til ny 
revision efter at vindeksperten Svend 
Ole Hansen, her i januar måned afle
verer et nyt udkast til beregnings
grundlag. Et grundlag som efterføl
gende skal behandles, tilpasses og 
danne et fremadrettet grundlag for 
certificeringerne af telte og transpor
table konstruktioner.

Hurtig ekspedition når alt er 
afklaret
Ting tager tid og kræver ofte tål
modighed. Det gør det også at få 
certificeringsreglerne afstemte og på 
plads. Når det så er tilfældet, lover 
Teknologisk Institut, at så kører det  
derudad med fuld fart hvad angår 
certificeringerne.

teknologisk Institut til eksamen 
som certificeringsorgan 
hos kibæk Presenning Konsulent Rolf Heier, Teknologisk Insti

tut ses i fuld gang med skydelæren.

Konsulenterne Claus Dalbøge t.v. og 
Rolf Heier t.h. får sig her en snak med 
Tor ben Jørgensen, DANAK, om forlø
bet.

Konsulent Claus Dalbøge er her i gang 
med at fotografere informationerne på 
spændbånd til kryds i teltet, mens kon
sulent Rolf Heier ser på.

Eksaminationen blev fulgt med inte
resse af Torben Jørgensen, DANAK, og 
smed Jørgen Tukkesdal, Kibæk Presen
ning. 

 Konsulent Claus Dalbøge stiller her 
spørgsmål til smed Jørgen Tukkesdal og 
Kennet Plauborg, begge Kibæk Presen
ning, mens Torben Jørgensen, DANAK, 
lytter med.
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GØR DIN 

FORRETNING 
LIDT FESTLIGERE   DEM
IKADAN-GULVE
Festen er for dine kunder og deres gæster. Det er klart. Hos Ikadan vil vi imidlertid 
også bidrage til festen ved at gøre det nemt for dig som festudlejer. Derfor har vi 
skabt nogle særlige fordele, der uden tvivl bringer dig i festhumør. Se bare her ...

RING PÅ 96 60 64 00 OG FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD ELLER E-MAIL PÅ PT@IKADAN.DK 
OG BESTIL IKADAN-GULVE ALLEREDE I DAG. SÅ ER FESTEN BEGYNDT …

floor systems

  
 
 

Få leveret i en fart
Vi har altid gulve på lager.

Køb dansk kvalitet til festen
Vi bruger de bedste råvarer, og sikrer en langtidsholdbar 
kvalitet. Produkterne er designet, udviklet og produceret i 
Danmark.

Undgå de tunge løft
Plastgulve fylder mindre og vejer op til 60 % mindre end 
trægulve. 

Nem at rengøre
Plast er nem at vedligeholde med gængse rengøringsmidler.  

NY hjemmeside: www.ikadanfloor.com

Skinnen løser problemer 
med ekspansion af plast-
gulve på større arealer,  
hvor store temperatur - 
svingninger kan fore-
komme. – Kan også an- 
vendes som kabel bakke.

                     IKAFLEX 
ekspansionsskinne
NYHED:



Til medlemmerne af Branche
foreningen Danske Festud
lejere!

Hermed en stor TAK til jer for 
et godt samarbejde om for
eningens blad, Festudlejer.dk, 
i mine ti år som redaktør.
Samarbejdet startede med, at 
vi gav det hidtidige medlems
blad ”Madam Blå” en geval
dig ansigtsløftning og dermed 
lagde grunden til det nuvæ
rende blad.
Det har været en fornøjelse at 
samarbejde med jer om bla
det. Jeg har mødt en masse 
herlige mennesker, som på 
trods af hårde vilkår skaber 
sig en eksistens ved at udleje 
service, telte og festudstyr. I 
mine ti år som redaktør har jeg 
blandt andet lavet 24 virksom
hedsportrætter hos forenin
gens medlemmer landet over.
Hertil kommer, at jeg har bistå
et bestyrelsen med dagsorde
ner og referater fra bestyrel
sesmøder og generalforsam
linger m.v. Det er sket i et 
fortrinligt samarbejde, og det 
har været hyggeligt at møde 
jer engagerede mennesker.
Jeg ønsker jer god vind (men 
ikke af orkanstyrke, så teltene 
blæser væk).

Ha’ nu et godt og udbytterigt 
nyt år alle sammen!

De bedste hilsener

Martin

tak for godt 
samarbejde

Journalist Martin Glerup har valgt at 
trække sig som redaktør af branche
bladet Festudlejer.dk og sekretær for 
Brancheforeningen Danske Festudle
jere efter 10 års indsats.

– Tak Martin! Din indsats har været 
stor og betydningsfuld for Branche
foreningen. Du har fået skabt et Bran
cheblad, som man taler meget posi
tivt om og ser frem til at modtage. Det 
er blevet brancheforeningens ansigt 
udadtil og et blad som har været 
med til at skabe respekt omkring vort 
virke, siger Brancheforenings formand 
Svenning Kjær Pedersen.

– Ud over dine færdigheder inden 
for det journalistiske har vi trukket på 
dine kompetencer på flere måder. Du 
har været sekretær for bestyrelsen og 
har deltaget i næsten alle de besty
relsesmøder, der er afholdt i de ti år, 
du har været med. En betydningsfuld 
indsats hvor dine erfaringer fra besty
relsesarbejde, kommunalbestyrelses
og amtsrådsarbejde samt fra dine år 
i folketinget er kommet os til gode.

– Det glæder mig, at du har sagt ja til 
ved vores kommende generalforsam
ling igen at ville være dirigent, siger 
Svenning Kjær Pedersen, Branchefor
eningen Danske Festudlejere.

redaktør og 
sekretær takker af

Bestyrelses rokade
I forbindelse med, at næstformanden 
Heine Pedersen fra 1. januar 2015 
og ifølge ansættelsens aftale, udtræ
der af bestyrelsen, er Allan Ander
sen, Festgården, Flemming, indtrådt i 
bestyrelsen.

Dan Halstad, FestogService.dk, Fre
densborg har meddelt formanden, 
at han trækker sig fra bestyrelsen pr. 

1. januar 2015 og han afløses af Claus 
Petersen, Hvalsø Teltudlejning.

Frem til generalforsamlingen fort
sætter Svenning Kjær Pedersen som 
formand. Næstformandsposten be  
sættes af Lone Hjortshøj. Kas
serer bliver Brian Skøtt.

Allan Andersen nyt bestyrelsesmedlem. Claus Petersen nyt bestyrelsesmedlem. Lone 
Hjortshøj ny næstformand. Brian Skøtt ny kasserer.
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Kæmpe succes med fri bar 
og professionel betjening
Festen får helt nye dimensioner, 
når BarOdense rykker ind med 
professionelle, smilende, fleksible 
og servicemindede bartendere. 
Velfungerende mobilbarer og 
et sortiment af cocktails, sjusser, 
shots, alkoholfri cocktails, fadøl 
og vine. Mulighederne er mange 
og variationerne i deltagerantal og 
udbud er stort. Alt i alt muligheder som er med til at give 
festerne et løft i den positive retning, er erfaringerne for 
Kasper Østergaard og Anders Olsen, der er indehavere af 
BarOdense.

Fast pris på fri bar
For en fast pris på kr. 125,00 pr. person leverer BarOdense 
festens ekstraordinære oplevelse med fri bar i fire timer 
indeholdende cocktails & sjusser. Er antallet af gæster 
under hundrede personer, tillægges der et opstartsgebyr.. 
Det samme gælder med hensyn til transport til og fra fest
lighederne: er der mere end 100 personer, er transporten 
gratis. Ønsker man et bredere udvalg af drikkevarer, så kan 
det tilkøbes.

Et stort hop gav kæmpe succes
– Vi har begge tjent vores lærepenge som bartendere i 

Odenses natteliv. Under vores univer
sitetsuddannelse fik vi for fem år siden 
den lyse ide at etablere en mobil bar 
og servicere de fester, der vil gøre 
brug af os. Det små som store fester, 
hvor det var målet at give gæsterne en 
unik baroplevelse. Efter en research om 
mulighederne på Fyn og Jylland og en 
opbakning fra banken startede vi op. Et 
stort hop med en kæmpe succes, siger 
direktør Kasper Østergaard, BarOdense.

Rykker ud i hele landet
– Der findes ingen andre professionelle 

aktører end os på Fyn og i Jylland, og her vækster vi hvert 
år. Folks oplevelser med os som samarbejdspartnere, deres 

Præsentation af

Bar-odense.dk
Alt der skal bruges 
er med, når Bar-
Odense møder op 
og løfter oplevel-
serne ved festlig-
hederne.

Anders Olesen og Kas-
per Østergaard har 
kæmpe succes med 
Bar-Odense, hvor kun-
derne bestemmer det 
sortiment, der serveres.
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Der er fest og farver, når 
Bar-Odense rykker ud og 
servicerer gæsterne.



herlige oplevelser med et velfungerende team af barten
dere, gode drikkevarer og et samarbejde omkring løsningen 
af deres fest gør, at tingene er eksploderet for os. Vi har 
freelance aftaler med ikke mindre end 35 professionelle 
bartendere, der er klar til at rykke ud i hele landet. Det til 
mindre fester i teltet derhjemme, som til store firmafester 
i haller. Vi har ingen begrænsninger, men ser muligheder, 
tilføjer medindehaver Anders Olsen.

Også jer næste gang
– Festarrangørernes oplevelser med os som sparringspart
nere omkring festens tilrettelæggelse, det at vi tager slæbet 
og at de ikke skal tænke på indkøb osv. gør, at der tænkes 
nye tanker. Når festlighederne er overstået med succes, så 
får vi tilkendegivelsen om, at det bliver også jer, vi vil skal 
bruge næste gang.

Oplagte samarbejdsmuligheder
– Samarbejdsmulighederne med medlemmerne af Branche
foreningen Danske Festudlejere er store. Vi kan bidrage til at 
gøre tingene lettere for jer og I kan bidrage til at give den 
fest, som I er en del af med telte og inventar til, et løft og 
gøre festlighederne til en succes. Vi ser mange muligheder 
for samarbejde, siger direktør Kasper Østergaard, Bar
Odense, som er nyt medlem af Brancheforeningen Danske 
Festudlejere.

Mange referencer
– Vi er ikke festarrangører, men har en række referencer 
vedrørende musik, catering, underholdning, lys & lyd. Ved 
behov for telte, inventar, service og andre varer som vil 
kunne leveres af kollegaerne i brancheforeningen vil det 
være oplagt at henvise til dem, der er i nærområderne.

En ide i studietiden blev 
stor succes for Anders 
Olesen og Kasper Øster-
gaard med skabelsen af 
Bar-Odense.

For Anders Olsen 
er servicen over 
for kunderne det 
altafgørende for at 
opnå succes.

Alt er med når Bar-
Odense rykker ud 
til festligheder.

Kasper Østergaard er pro-
fessionel bartender med 
mange års erfaringer fra 
Odenses natteliv.
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Kasper Østergaard 
og Anders Olesen 
ser frem til et godt 
samarbejde med 
kollegaer i branche-
foreningen.
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www.festudlejer.dk

start Den gode Fest med en hen

en god fest er aldrig længere væk end 
en opringning – eller et klik på

vendelse til www.festudlejer.dk

jylland
aabybro 
Aabybro Telt- & Serviceudlejning 
Tlf. 23 24 35 07

Bindslev 
Gorm’s Telt og Serviceudlejning 
Tlf. 40 27 29 77

Børkop 
Trekantens Oliefyrservice ApS 
Tlf. 75 93 05 27

Flemming 
Festgården 
Tlf. 76 90 66 00

Fredericia 
Festmesteren 
Tlf. 75 92 44 11

Føvling 
Rosenhøj Festudlejning 
Tlf. 21 42 83 69

galten 
Byens Festudlejning 
Tlf. 70 26 56 56

hjørring 
Hjørring Telt- og Serviceudlejning 
Tlf. 61 66 56 60

hobro 
EventBasen 
Tlf. 98 55 77 48

horsens 
Bisgaard-Sørensen Teltudlejning 
Tlf. 75 64 10 77

karup 
Karup Teltudlejning 
Tlf. 40 18 61 16 

lystrup 
Alt til festen.dk 
Tlf. 70 22 63 12

låsby 
Låsby Telt- & Serviceudlejning 
Tlf. 86 95 16 65

randers 
Alt til festen.dk 
Tlf. 70 22 63 10

ranum 
Ranum Teltudlejning 
Tlf. 98 67 68 39

ribe 
Ribe Fest Udlejning 
Tlf. 75 41 18 18

silkeborg 
Hardy Nielsen 
– Telt & lydudlejning 
Tlf. 86 81 02 09

sunds 
Midtjysk Festudlejning 
Tlf. 97 14 40 98

sæby 
Sæby Fest Service 
Tlf. 98 46 38 30

tarm 
Ådum Serviceudlejning 
Tlf. 97 37 41 13

thisted 
Nord-Vest Box Udlejning 
Tlf. 40 44 65 37

thisted 
Thisted Seviceudlejning 
Tlf. 97 92 11 12

tylstrup 
Tommy Telt ApS 
Tlf. 70 22 83 88

Varde 
Hjortshøj Party Service 
Tlf. 75 25 17 29

Varde 
Tinghøj Service Udlejning 
Tlf. 75 26 14 86

Vojens 
Aamand Udlejningscenter 
Tlf. 74 50 64 40

Vejen 
Vejen-Askov Telt &  
Serviceudlejning 
Tlf. 40 72 18 84

Fyn
odense 
A-udlejning 
Tlf. 66 12 29 27

odense 
Bar-Odense.dk 
Tlf. 6018 0418/3031 1410

odense 
Fyns Serviceudlejning 
Tlf. 66 11 11 99

ringe 
Event Fyn ApS 
Tlf. 72 48 88 12

svendborg 
Alletiders Party Service 
Tlf. 62 22 10 33

søndersø 
Vigerslevlund Udlejning 
Tlf. 64 89 23 30

sjælland og Falster
Brøndby 
Dantelt.dk 
Tlf. 43 44 78 78

Brøndby 
Schlüntz Festudlejning 
Tlf. 43 43 40 80

Fredensborg 
Fest- og Service.dk  
Fredensborg 
Tlf. 26 25 64 30

hedehusene 
FløngPartyTelt 
Tlf. 40 33 62 00

hedehusene 
Roskilde Teltudlejning 
Tlf. 46 59 34 84

helsingør 
Brødr. Olsens Teltudlejning 
Tlf. 20 33 53 54

herlev 
Rent a Tent A/S 
Tlf. 44 53 35 11

hvalsø 
Hvalsø Teltudlejning 
Tlf. 46 40 84 10

kokkedal 
Service 2000 A/S 
Tlf. 70 20 20 00

køge/tureby 
Køge Serviceudlejning 
Tlf. 27 51 76 66

Maribo 
Sydhavsfest.dk 
Tlf. 54 75 55 05

næstved 
Faxe Teltudlejning 
Tlf. 56 71 24 25

slagelse 
ShowTech 
Tlf. 58 50 61 51

stege 
O.B.Wiik 
Tlf. 70 20 34 75

Vallensbæk 
Bord Dæk Dig A/S 
Tlf. 36 30 36 33

Vedbæk 
Charlottenlund  
Udlejning ApS 
Tlf. 39 64 31 46

Vemmelev 
Vemmelev Festudlejning  
og Festbutik 
Tlf. 57 82 07 19

Vordingborg 
Hold da helt fest 
Tlf. 55 34 12 10

Brancheforeningen Danske Festudlejeres medlemmer leverer  
service, borde, stole, festtelte, hoppeborge,  
legeredskaber og meget andet festmateriel

Ved at vælge et af vore medlemmer får De garanti  
for kyndig vejledning og behandling  

som grundlag for den store begivenhed

start Den gode Fest med en henvendelse til  
Danmarks professionelle Festudlejere

slå på tråden eller gå ind på www.festudlejer.dk

Den direkte linje til Brancheforeningen Danske Festudlejere  

– Deres garanti for god og faglig service –

norske 
medlemmer

agder 
Agder Teltutleie 

Tlf. +47 90 71 74 00

Bergen 
Eventtjenester 

Tlf. +47 99 500003

oslo 
Rent a Tent 

Tlf. +47 906 79 053

randaberg 
PS Selskapsutleie 

Tlf. +47 92 04 21 34

Vågå 
Våga Arrangement Service 

Tlf. +47 59 431 132
agder

oslo
Bergen

Vågå

randaberg
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Tlf. 70 20 34 75
obw@obwiik.dk
www.obwiik.dk

O.B. Wiik Danmark A/S
Hasselvej 10
4780 Stege

O.B.Wiik festtelt

Alle priser er ekskl. moms & fragt. Tilbuddene er gældende i 30 dage, så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl.

Quick-Up telt
Enkel montering på 5 minutter.
Lagerføres i flere kvaliteter, 
størrelser og farver.

Kraftigt plast bord 
183x74 cm. 
Vægt pr. stk. 15 kg.
Max. belastning 315 kg.

Klapstole 
Vogn til 50 stole 

Klapstol-stof 
Krom eller grå ramme

Vogn til 15 stole 

Planet 160 bord
Vægt pr. stk. 24 kg. Max. belastning 315 kg

FESTTELTE – lagerførende med:

•	6 & 9 m bredde
•	4 spors alu-profil som standard
•	Tag og vægge i hvid low-wick dug.
•	Gældende normer for telt og dug,  

se hjemmeside. 
Andre behov kontakt venligst salgsafdelingen.

Priser fra

kr. 1.998,-

ZOWN



Fremtidsmulighederne er store, 
men kammeratskabet det vigtigste
Med den vækst BarOdense.dk har oplevet, så er jobbet 
som de smilende bartendere der gør alt for kunderne, 
blevet skiftet ud. I dag er indehaverne Kasper Østergaard 
og Anders Olsen ikke så tit at finde bag bardisken som ved 
opstarten. 

– Mange flere arrangementer er kommet til. Det betyder, at 
vi har allieret os med en stab af velkvalificerede bartendere, 
som klarer mange af opgaverne ude hos kunderne. Vi sørger 
for, at de forberedende ting er på plads, at der er de varer 
der skal bruges, at grejet er i orden, så de grundlæggende 
ting er i orden, siger direktør Kasper Østergaard, BarOdense.
dk.

De to indehavere af BarOdense.dk har begge et fuldtids
arbejde ved siden af firmaet. Kasper Østergaard er direk
tionsassistent på Fyns Børste og kostefabrik og chef for 
Plastudviklingen på Fyns Plast Industri.

Anders Olsen er distriktschef for en skiltevirksomhed, der 
også gør meget i reklameartikler. Her har han ansvaret for 
firmaets to sælgere og kontakten til storkunderne. 

– Vi har altid haft et tæt kammeratskab og udvikler samar
bejdet med BarOdense.dk så længe det er sjovt. Det er 
vi overbevist om, at det vil være i mange år fremover, da 
mulighederne er store. En ting er sikkert og det er, at opga
verne aldrig må komme til at gå ud over vort kammeratskab, 
siger Kasper Østergaard og Anders Olsen samstemmende.

Venskabet mellem Anders Olsen og Kasper Østergaard er det vigtigste men fremtidsmulighederne mange.

Bar-odense.dk

Ove Hansen, Sækko Solution, har efter 33 
år som udvikler og sælger valgt at gå på 
pension. 

Brancheforeningen Danske Festudlejere vil 
i den anledning ønske Ove Hansen et 

godt otium og udtrykke en stor TAK for 
den indsats han har lavet. 

Hans ihærdige udviklingsarbejde har i høj 
grad sat sit præg på de teltkonstruktioner, 
vi arbejder med i dag.

Han afløses af salgskonsulent Asger 
Gregersen.

Farvel efter 33 år i teltbranchen

Ove Hansen, Sækko Solution, har valgt at 
gå på pension efter 33 år som sælger og 
udvikler.
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Kurser for festudlejningsbranchen 2015

Teltopstillere 

Sofievej 61  l  9000 Aalborg  | tlf. 9633 2211

aalborg@amunordjylland.dk  |  www.amunordjylland.dk

Kursusbetegnelse Opstarts-
dato

Varighed 
(dage)

AMU-
mål

Montering og indretning af rammetelte 19/1
9/3

5 40583

Koordinering af teltmontage 26/1
16/3

5 40581

Hygiejne certifikat + 
Hygiejnisk håndtering af service i 
festudlejningsbranchen

2/2 3
2

45780
40692

Opstilling og montering af 
børneforlystelser

2/3 5 46947

Planlægning af teltopstilling og indretning 13/4 5 40584

Uddannelsessted
Vesterled 46, 9681 Ranum. 

Tilmelding
www.efteruddannelse.dk

Yderligere information:
Kursussekretær Tina Højgaard Popp
Tlf: 9633 2215, 
E-mail: tih@amunordjylland.dk

Röder HTS Höcker GmbH - Hinter der Schlagmühle 1 - D-63699 Kefenrod - Tyskland
Tel: +49 6049 95100 - Fax: +49 6049 9510 20 - Email: verkauf@roeder-hts.de 

•	Kontakt	i	Scandinavien:	 Carsten	Lidegaard	-	Tel:	+46	70325	3610	el.	-	email:	carsten.lidegaard@roderhts.com

 13.990,- Dkk
incl 50% vinduerSpecial- 

priS

78.790,- Dkk

incl 50% buede vinduer
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En massiv indsats for at få nye 
medlemmer er i høj grad lykke
des. I alt 12 nye medlemmer har 
bekræftet deres indmeldelse i 
Brancheforeningen Danske Fest
udlejere og flere er på vej.

Efter en rundsendelse af opfor
dring til godt to hundrede udle
jere i Danmark kom der indmel
delser. Efter at have deltaget 
med bod ved Kibæk Presennings 
Åbent Hus arrangement kom der 
mange henvendelser. Sidst ved 
Teknologisk Instituts informations
møde var der med pjece opfor
dring til at melde sig ind i bran
cheforeningen.

– Vi ved, at det kræver betænk
ningstid at tage beslutningen om 
medlemskab eller ikke. Vi har 
sendt informationsmateriale ud til 

Mange nye medlemmer
en række udlejere, der har bedt om 
det og afventer deres svar. Ligeledes 
har bestyrelsen aftalt at ville tage 
telefonisk kontakt med de mange 
uorganiserede udlejere, der er i Dan
mark. Ud fra de tiltag der er aftalt er 
det min tro, at vi vil kunne få omkring 
tyve medlemmer mere, siger bran
cheforeningsformand Svenning Kjær 
Pedersen.

Brancheforeningen Danske Festudle
jere kan sige VELKOMMEN til føl
gende nye medlemmer:
•	 Bar Odense, Odense
•	 Gorms Telt og Serviceudlejning, 

Bindslev
•	 Hold da helt Fest, Vordingborg
•	 Køge Serviceudlejning, Køge
•	 VejenAskov Telt & Serviceudlej

ning, Vejen
•	 Sydhavsfest, Maribo
•	 Trekantens Oliefyrservice, Børkop

•	 Brdr. Olsens Teltudlejning, 
Helsingør

•	 Tommy Telt, Tylstrup
•	 Ribe Serviceudlejning, Ribe
•	 Event Fyn ApS, Ringe
•	 Ådum Serviceudlejning, Tarm

Passivt medlem:
•	 Rent a Tent, Oslo

Som medlem af Brancheforenin
gen Danske Festudlejere vil du 
kunne medvirke til et øget med
lemstal ved af informere kollegaer 
om de mange tiltag, de har mulig
hed for at være en del af.

Du er MEGET VELKOMMEN til at 
kontakte brancheforeningens kon
sulent Heine Pedersen på mobil 
21 42 68 39 eller 
heine@festudlejer.dk

Et forholdsvis nyt festudlej
ningsfirma, der er på vej ind 
i sit tredje år, og det er gået 
stærkt for Mogens og Steen 
Thomsen, som er indehavere 
af firmaet.

De købte en mindre udlej
nings virksomhed i Vejen og 
overtog samtidig udlejnings
aktiviteter fra en lokal idræts
klub og så er det bare gået 
derudad.

Efter at firmaet har haft basis i 
det private afsnit, er man nu i 
gang med at bygge passende og 
mere egnede lokaler. Et byggeri 
der bliver udgangspunktet til den 
nye sæson.

Mogens og Steen Thomsen ses her med noget af deres 
service i plastikkasser.
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Velkommen til 
Vejen-askov telt og serviceudlejning 

VejenAskov Telt og Serviceudlejning, Damhus 8, Askov, 6600 Vejen. Tlf. 29 555 678 / 40 72 18 84. Vats.dk

Privatkunderne er grundkernen, men 
virksomheder og forretninger lægger 
nu også deres ordrer hos Vejen
Askov Telt og Serviceudlejning.

For at kunne matche den sti
gende efterspørgsel på ser
vice og servicen over for kun
derne, har man som noget nyt 
anskaffet opvaskemaskine.
Alt firmaets service er i plastik 
kasser, så det er let at over
skue og håndtere. Et tiltag der 
er blevet vel modtaget. Det 
ses bl.a. på de ordrer, der er 
indløbet til 2015 og gælder 
såvel konfirmationer, privatfe
ster som store arrangementer.

Mogens og Steen Thomsen ser 
meget frem til medlemsskabet 

af Brancheforeningen Danske Fest
udlejere og til at tage del i det 
samarbejde der følger med.
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Duni.dk Ellekær 10 ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tel. +45 44 88 84 00 
mail@bronnum.dk ∙ www.bronnum.dk

Store og 
høje lysestager
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Forsølvede kvalitets lysestager 
i et smukt design  
A 14184001 1 - armet 11 cm   64,- 
B 14184101 1 - armet 22 cm   99,-
C 14184301 3 - armet 25 cm 154,-
D 14184501 5 - armet 24 cm 199,-

Utrolig flotte lysestager i krom
   14180901  5-armet   79 cm    895,-
   14181402 5-armet   98 cm     895,-
   14181302 5-armet 120 cm 1.195,-
E 14181502 7-armet 150 cm 3.495,-
Se mere på: www.bronnum.dk

A D ECB

KVALITET 
I

CENTRUM

www.kibaek-presenning.dk

presenninger

partytelte

pagodetelte

lagertelte

arbejdstelte

salgsstande

afdækninger

stofbannere

storformat print

lastbil-presenninger

acrylskilte

specialopgaver

og altid ...

Kontakt os for 

yderligere oplysningereller 

eller se på vores 

hjemmeside 

KVALITET 
I

CENTRUM

www.kibaek-presenning.dk

presenninger

partytelte

pagodetelte

lagertelte

arbejdstelte

salgsstande

afdækninger

stofbannere

storformat print

lastbil-presenninger

acrylskilte

specialopgaver

og altid ...

Lyager 11 •  6933 Kibæk  •  Tlf.: 97 19 13 11
 e-mail: kp@kibaek-presenning.dk

KVALITET 
I

CENTRUM

NYT - NYT - NYT 
Vi tilbyder alle vores kunder vask af teltduge, 
stilladspresenninger mv. til favorable priser

Nu er der mulighed for sammen med reparation at få 
vasket teltdugene, så det hele er klar til sæson 2015



Præsentation af nye medlemmer:

Velkommen til
gorm’s telt & 

service udlejning 
Kirkevej 9, 9881 Bindslev. Tlf. 40 27 29 77

www.gormstelte.dk 

Firmaet er med en baggrund af 20 års erfaring et af 
de anerkendte festudlejningsfirmaer i Vendsyssel. 
Herfra leverer man alt, hvad der hører til festligheder. 
Det værende sig telte, inventar, jukebokse, softice
maskiner, hoppeborge og mange andre rekvisitter. 

Sidste skud på stammen er en pølsedisk med koger, 
rister og båndrister til brød.

Velkommen til
holddaheltfest 
Att.: Torben Høgh Johansen, Granvej 24, 

4760 Vordingborg. Tlf. 55 34 12 10 – 26 20 22 44. 
www.holddaheltfest.dk

Holddaheltfest fest er et bevis på at en start på 
teltudlejning kan blive til noget stort. Firmaet blev af 
Torben Høgh Johansen startet i 2001 med køb af et 6 
x 15 m. telt og har siden udviklet sig til meget mere.

Året efter blev der opkøbt en ældre service udlej
ning og siden er det bare gået derudad. 

Nu udlejes der telte, 
borde, stole, ser
vice, slush ice og alt 
muligt andet, som er 
med til at skabe de 
perfekte rammer for 
en god fest.

Torben Høgh Johan
sen har bygget Hold
daheltfest op fra bun
den med start i 2001.Gorm Andersen ses her foran et af sine mange festtelte.

En telefonopringning om 
køb af en teltog service
udlejnings forretning tog 
Allan Friis op til overvejelse, 
da det kunne være et sup
plement til hans forretning 
Sydhavsøernes Flytteforret
ning. En efterfølgende snak 
og besigtigelse gjorde, at 
borde, stole og service blev 
købt.

Nu er der fuld gang i Syd
havsfest.dk, som hans udlej

ningsfirma er blevet døbt og som 
kører sideløbende med flyttefor
retningen. Det med såvel party
telte, multipavilloner, leverancer af 
fadøl, festmad, jukebokse, inven

tar, service, lyd og lys og alt 
andet der skal til en god fest.

Seks mand er ansat i flyt
teforretningen og er klar til 
at tage fat på de arbejdsop
gaver, der er i Sydhavnsfest.
dk. En hjemmeside hvor en 
række festleverandører på 
LollandFalster har samlet 
deres udbud. Det betyder, 
at der kun er et sted kun
derne skal kontakte.

Velkommen til sydhavsfest.dk
Sydhavsfest.dk, att.: Allan Friis, Skelstrupvej 56, 

4930 Maribo. Tlf. 54 75 55 05 – 50 88 80 41. Sydhavsfest.dk

Sydhavnsfest.dk har et stort sortiment i multipavilloner.
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www.zederkof.dk  •  Prins Christians Kvarter 28  •  7000 Fredericia
Lagerførende • Dag til dag levering • Nordens største leverandør til udlejere

Vi er din full-service partner 

for telte
til professionelle

Som leverandør med mere end 15 års erfaring til udlejnings-
markedet, er vi dag det mest sikre valg!
Z-tent aluramme programmet er i dag markedets mest 
komplette teltsystem og giver dig både den højeste kvalitet til 
den laveste pris, og den mest fleksible løsning.
Alt du køber ved Zederkof indgår i et unikt ”Add on” system, der 
gør dig som kunde i stand til at opfylde kravene til EN normen 
og Eurocode normen med tilhørende danske annekser.

Vindkryds-wirer til tag og 
sider - alle teltstørrelser

Barduner Betonsystem Pløkker - heavy duty og 
almindelig

Vores mange årige erfaring har gjort, at vores dele er tilført mange små forstærkninger og unikke detaljer, der forlæn-
ger levetiden og dermed sikrer din investering.
Som noget nyt tilbyder vi udover markedets bedste kvalitet til markedets bedste pris, en ”KICK back” ordning, der giver 
dig endnu flere fordele, end du kan opnå andre steder.

Kontakt en af vores teltspecialister, for en yderligere snak om dine fordele.

Peter Zederkof
Mobil 22 11 80 21
peter@zederkof.dk

Milla Mendes
Tlf. 89 12 12 61
milla@zederkof.dk

Steen Bollerslev
Mobil 22 11 80 06
stb@zederkof.dk

Vi leverer alt i komplette løsninger eller som løsdele:
• Aluminium i 2-spors og i 4-spors (stærkeste legeringsstyrke på markedet)
• Fittings i almindelig ”light version” og i ”Heavy duty version” (stærkeste ståltype)
• Pløkker i flere størrelser til løsning af enhver opgave
• Stålwiresystem til ekstra stabilisering
• Bardunsystem til ekstra sikring hvor det kræves
• Komplet vægt sortiment bestående af stativsystem samt unikt betonklodssystem
• Markedets højeste kvalitet i pvc dug i egen hvid farve (ikke for ”gul” og ikke for ”Blå”)
• Markedets bedste keder (der ikke knækker i frost)
• Vi lagerfører både sider med keder og med lynlås
• Markedets bedste ”PVC fittings” (legeret messing der ikke ruster)
• Brandhæmmende vindues folie (måske som de eneste i branchen)

Vi tilbyder:
• Alt på lager til supplering fra dag til dag
• Markedets bedste priser• Markedets højeste kvalitet• Komplet beregnet og efterprøvet system



Teltmontør uddannelserne viser 
professionalisme 
De nye certificering regler og det 
ansvar der heri lægges på udlejere af 
telte og transportable konstruktioner 
har øget interessen for deltagelse i 
kurserne for teltmontører. AMU Nord
jylland, som står for afviklingen af 
disse, har i januar måned afviklet to 
kurser og tilbyder nye i uge 11 og 12 
i 2015. 

Certificeringsreglerne er med
– Vi kan mærke en øget interesse for 
at deltage i kurserne for teltmontører. 
Jeg har stor forståelse for, at de nye 
krav til telte øger interessen for at 
uddanne såvel ejere som personale. 
Vi har gjort en stor indsats for at være 

helt up to date med de nye regler, 
som vores faglærer på området føl
ger tæt, siger afdelingsleder Frede 
Holst Andersen, AMU Nordjylland.

Kursus i børneforlystelser
Der tilbydes kursus i Børneforlystelser 
i uge 10, 2015. 

Ligeledes tilbydes der i foråret et 
overbygningskursus, planlægning 
af teltopstilling og indretning. Den 
endelige dato vil blive meldt ud 
snarest.

Skærpede krav til medarbej-
derne
– Jeg har stor forståelse for interessen 
i kurserne. De nye certificeringsregler 

gør, at vi udlejere må stille skærpede 
krav til vore medarbejderes kendskab 
til de regler, der skal opfyldes. Lige
ledes er det vigtigt præcist at vide, 
hvad man gør for at sikre teltene. 
De nye vejrforhold stiller nye krav til 
stabilitet og fastgørelse. To elementer 
som er en vigtig del af kursusindhol
det, siger brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen.

Professionelle der gør en forskel
Han opfordrer medlemsvirksomhe
derne til at sende deres medarbej
dere på teltmontør kurserne, så man 
er med til at vise, at brancheforenin
gens medlemmer er professionelle 
udlejere og gør en forskel til øvrige 
udlejere.

teltkurser 
har stor aktualitet

 Festudlejer.dk 27



28 Festudlejer.dk

Certifi cering af 
Transportable konstruktioner

Vi gør det nemmere!

Vi udarbejder de nødvendige dokumenter og klarer certifi ceringen for dig

Midtconsult klarer certifi ceringen af transportable konstruktioner såsom telte, tribuner, 
scener med mere, så konstruktionerne fremover kan opstilles uden at der skal indhentes 
byggetilladelser, hver gang de skal opstilles. Certifi ceringen er som udgangspunkt gældende 
i 5 år og du får både en inspektionsrapport samt et inspektionscertifi kat på den pågældende 
transportable konstruktion.

Kontakt os og hør nærmere:

+45 97 22 11 33

rådgivende  ingeniører
m cidt onsult

Se mere på www.midtconsult.dk
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Lav et tværfagligt udvalg 
Folketingsmedlem Bjarne Laustsen 
opfordrede efter et møde på Christi
ansborg Klima, energiog bygnings
minister Rasmus Helveg Petersen til 
hurtigst muligt at få nedsat et tvær
fagligt udvalg til at arbejde med cer
tificeringslovgivningens indhold. Det 
for at få løst de spændinger, der 
er i lovgivningen omkring kravene 
til beregninger, forankringer, hvordan 
telte der er på markedet certificeres 
og en række andre ting.

Et møde som Brancheforeningen 
Danske Festudlejere havde taget ini
tiativ til efter de problemstillinger, 
der har været rejst på fyraftensmø
derne. Udfordringer der i høj grad er 
truende over for branchen.

I mødet deltog folketingsmedlem
merne Bjarne Laustsen, S, Flemming 
Møller Mortensen, S, og Lisbeth Bech 
Poulsen, SF, samt repræsentanter fra 
DI og Brancheforeningen Danske Fest
udlejere. 

– Efter en grundig snak med Energi

opfordring til 
klIMa-, energI- og BygnIngsMInIster 

rasmus helveg Petersen:

Der var en intens debat om de problematiske forhold, som festudlejningsbranchen 
står med omkring certificeringsordningen og dens krav. Her ses fra venstre branche
foreningsformand Svenning Kjær Pedersen, Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning, folke
tingsmedlemmerne Lisbeth Bech Poulsen, SF, og Bjarne Laustsen, S.

Teltproducent Jan Zederkof og bran
cheforeningsformand Svenning Kjær 
Pedersen ses her i dialog med folke
tingsmedlem Flemming Møller Morten
sen, S.

styrelsen meldte jeg ud i TV2Nord, 
at et telt der i dag opfylder kravene 
til lovgivningen, også vil kunne certifi
ceres eller opnå byggetilladelse efter 
nytår. Som lovgivningen er, vil det 
også kunne ske. At kommunerne igen
nem år har set gennem fingrene med 
kravene, var jeg ikke klar over. Jeg er 

klar til at medvirke til at få løst knu
den, hvis der ikke findes en løsning 
med Energistyrelsen. Men udgangs
punktet må være, at sikkerheden i 
teltene ikke forringes, understregede 
folketingsmedlem Flemming Møller 
Mortensen, S.

Det aftaltes på mødet, at repræsen
tanterne fra DI og Brancheforeningen 
er velkommen til et nyt møde på 
Christiansborg, når der har været 
afholdt møde med Energistyrelsen. 
Findes der ikke en løsning her, vil 
politikerne være klar til at rejse en 
politisk sag omkring emnet.

Læs mere side 31 
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Lad Hvalsø Teltvask vaske og vokse dine teltduge og sejl.
Vi vasker på den mest skånsomme og miljørigtige måde.

Det forlænger ikke bare levetiden men bevarer værdien 

og sikrer et smukt resultat. 

I vores tip-top moderne vaske-

maskine vasker vi telte og sejl 

op til 6,3 x 40 m uden at bukke 

og beskadige fi bre og derved 

svække strukturen.

VASK AF SEJL & TELTDUGE
presenninger & reklame-bannere

PLEJ DIN 
INVESTERING: 
Dine teltduge, sejl 
og presenninger 
holder længere, når 
de bliver vasket og vok-
set hos os – og desuden 
bliver de pæne at se på!

LBestil 

VASK & VOKS 

tlf. 46 40 84 10 

eller

kirsten@htu.dk

Hurtigt & 

     effektivt

o

s

-
n 
å!

Voksen gør at 

sejl og duge bliver 

smudsafvisende
Pris for Vask • Voks • Tørring  
TELTDUGE: kun 8,50 kr. pr. m2 + moms

SEJL: kun 55,– kr. pr. m2 + moms

HVALSØ TELTVASK – tlf. 46 40 84 10

























Erik Skyum
Forsikringsmægler

E-mail :  erik.skyum@defrie.net
Mobil +45 30 16 17 80

Jernbanegade 19,3 - Løgstør
Telefon +45 70 25 80 40
Telefax +45 70 27 77 40

www.defrie.net



De dystre udsigter for udlejningsbranchen gav folketingsmed
lemmerne noget at tænke over. De var alle klar til at give bran
chen en hjælpende hånd.
Folketingspolitikerne var klar til at gå politisk ind i en opblødning 
af kravene til certificeringen, hvis der ikke fandtes en løsning i 
samarbejde med Energistyrelsen.

Den politiske drøftelse på Christiansborg gav mod på fremtiden 
i festudlejningsbranchen. På billedet ses fra venstre konsulent 
Joachim Nørgaard Strikert, DI, brancheforeningsformand Sven
ning Kjær Pedersen, bestyrelsesmedlem Claus Petersen, chef
konsulent Lars William Wesch, DI. Siddende Jan Zederkof og 
folketingsmedlem Bjarne Laustsen, S.

 Fortsat fra side 29

spørgsmål og svar

Spørgsmål:
Skal medarbejderne i et festudlejningsfirma have et 
EU chaufføruddannelsesbevis, når de kører lastbil 
med firmaets varer?

Svar:
Nej! Hvis en chaufførs hovedopgave ikke er at køre 
lastbil, så skal han ikke havde erhvervet sig chauf
føruddannelsesbeviset. Hvis chaufførarbejdet består 
i fx at køre en lastbil med materialer ud til et opstil
lingssted og her være en del af opstillingen, for efter 
afslutningen at køre hjem igen, så er der ikke krav om 
at chaufføruddannelsesbeviset er erhvervet. 

Kører chaufføren til et sted for fx at læsse porcelæn 
af og så køre hjem igen, så stiller sagen sig anderle
des. Hans arbejdsopgave er her at være chauffør og 
han skal i dette tilfælde have erhvervet sig chauffør
uddannelsesbeviset.
Rettens afgørelse blev frikendelse til to medarbej
dere fra Showtech ApS, Slagelse. I domsafgørel
sen står der: ”Føreren af køretøjer, der benyttes til 
transport af materiel eller udstyr, som skal anvendes 
under udøvelsen af førerens erhverv kan undtages fra 
kravet om chaufføruddannelsesbevis, hvis kørslen af 
køretøjerne ikke er førerens hovedaktivitet”.

I reglerne for EU kvalifikationsbeviset stå i §4. 
Bekendtgørelsen omfatter ikke førere af køretøjer, 
der benyttes til transport af materiel eller udstyr, som 
skal anvendes under udøvelsen af førerens erhverv, 
forudsat at kørslen af køretøjerne ikke er førerens 
hovedaktivitet.

spørgsmål og svar

kørsel med gasflasker

Spørgsmål:
Hvor mange gasflasker må vi køre med til et arrange
ment uden at det kræver et ADRbevis?

Svar:
Frimængden for Fgas er 333 kg – hvis den samlede 
mængde er herunder, kræves ikke ADR bevis, men 
kun en instruktion i henhold til kapitel 1.3 ADR.

Spørgsmål:
Er der regler om dokumenter, fastspænding m.v., 
som man skal være opmærksom på ved kørsel med 
flaskegas?

Svar:
Ved transport under frimængden skal man over
holde følgende bestemmelser:

•	 Transportdokument der indeholder alle kræ
vede oplysninger i henhold til ADR, herunder 
UN nummer, stofnavn, fareseddel nummer, evt. 
emballagegruppe og tunnelrestriktionskode.

•	 1 stk. godkendt ildslukker
•	 Regler om læsning, surring og aflæsning skal 

overholdes
•	 Instruktion i henhold til kapitel 1.3 ADR

 Festudlejer.dk 31



32 Festudlejer.dk

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bred Fane, Amalie 

Tallerken  15 cm. 5010139  v/6 stk.  kr.   6,50 
Tallerken  17 cm. 5010140  v/6 stk.  kr.   6,75 
Tallerken   21 cm. 5010141  v/6 stk.  kr.   9,25 
Tallerken  24 cm.  5010142  v/6 stk.  kr. 10,50 
Tallerken  26,5 cm.  5010143  v/6 stk.  kr. 14,75 
Tallerken  30,5 cm. 5010145  v/6 stk.  kr. 19,25 
Tallerken, Dyb  24 cm.  5010144  v/6 stk.  kr. 10,50 
Overkop  18 cl. 5010125  v/6 stk.  kr. 10,25 
Underkop  14,5 cm.  5010126  v/6 stk.  kr.   5,25 
Ymerskål  16 cm. 5010160  v/6 stk.  kr.   8,75 
Salatskål  23 cm.  5010162  v/6 stk.  kr. 19,50 
Asiet, Oval  17 cm. 5010107  v/6 stk.  kr. 16,75 
Asiet, Oval   24 cm.   5010105  v/6 stk.  kr. 18,75 
Fad, Oval  30 cm. 5010172  v/6 stk.  kr. 21,00 
Fad, Oval  38 cm. 5010174  v/6 stk.  kr. 39,00 
Flødekande  15 cl. 5010135  v/6 stk.  kr. 18,25 
Sukkerskål  20 cl. 5010136  v/6 stk.  kr. 29,75 
Sauceskål  40 cl. 5010151  v/6 stk.  kr. 28,50 
 

 

  
Mådevej 20 * 6700 Esbjerg * haahr@haahr-co.dk * www.haahr-co.dk * Tlf: 7512 8000 * Fax: 7512 2719 * 

Amalie

Serien med over 50 forskellige dele lige fra  
tallerkner med både smal og bred fane, til salt/pebersæt, fade, skåle, vaser mv. 

 
Udover porcelæn har vi også stort udvalg fra ARCOROC i glas, i bl.a. Elegance og Princesa serien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hos DFM møder du 14 engagerede og 
kompetente medarbejdere, der altid 
tager udgangspunkt i dit behov. 
 
Hos DFM har vi specialiseret os i Telt- 
og service udlejningsbranchen, derfor 
vil vi være i stand til at yde dig den 
optimale rådgivning. 
 
Kontakt person: Carsten Hartlev 

Tlf.: 73 40 41 42 
Email: erhverv@danskforsikring.dk 

Velkommen til
Brdr. olsen 

teltudlejning aps 
v. Jimmy, John og Egon Olsen, 

Tordenskjoldsvej 23, 3000 Helsingør. 
Tlf. 20 33 53 54. www.festogtelt.dk

Brdr. Olsen Teltudlejning er et familieforetagende, 
som de tre brødre startede op i 2001. Fra starten var 
det beduintelte og inventar, der blev udlejet. Grundet 
mange problemer med disse telte er det nu et nyt kon
cept, man arbejder med. Udlejningen består af telte, 
service, inventar, varme m.v.

– Vi ser meget frem til medlemsskabet af Branchefor
eningen Danske Festudlejere og kontakten med de 
øvrige medlemmer. Vi følger intenst det store arbejde, 
der laves fra brancheforeningen med hensyn til at få 
certificeringsreglerne på plads. Jeg forventer at være 
en af deltagerne på de teltkurser, der afvikles i januar 
måned, så vi har den del af strategireglerne på plads, 
siger Jimmy Olsen, Brdr. Olsen Teltudlejning ApS, 
Helsingør.Himmerlandsgade 150   |   9600 Aars   |   Tlf. 20 30 65 43

Grafi sk design af:
Hjemmesider – Bannere – Tryksager
Logodesigns  –  Kampagnemateriale

og meget meget mere

Himmerlandsgad

ign af:
Hjemmesider – Bannere – Tryks
Logodesigns  –  Kampagnemater

og meget meget me
GIV DEN GAS ONLINE 
med en professionel hjemmeside

VI ER SKIDEGODE 
TIL DET!

kwww.boostingbusiness.dk

✓ MAGASINER
✓ FLYERS
✓ HJEMMESIDER
✓ FOLDERE
✓ PLAKATER
✓ LOGODESIGN
✓ BANNERE
✓ BEACHFLAG
✓ ROLL-UPS

AASSINERREASI R
RSRS

MMESIDERRRIDM ES RRRRRRRRRRR

Vær først 
i feltet!

kontakt@boostingbusiness.dk



Velkommen 
til

ribe Fest-
udlejning  

Leif Würtz Frandsen, 
Ø. Vedstedvej 6, 6760 Ribe

Tlf. 75 41 18 18 
www.ribefestudlejning.dk

Stillingen som fuldtids Falck red
der skiftede Leif Würtz Frand
sen i 2007 ud med at være  
festudlejer på fuld tid. Et firma 
som nu har bidt sig godt fast i 
det sydvestjyske område med 
mange private og virksomheder 
som kunder. 

Med en kapacitet på telte til 
omkring 1.000 mennesker og ser
vice til 1.400 holder firmaet tre 
mand i gang i vinter perioden og 
det dobbelte i højsæsonen.

Ved siden af festudlejning køres 
der er afdeling med møbelop
bevaring, firmafragt og depot for 
bryggeriet Fuglsang.

– Vi håber med medlemsskabet 
at medvirke til, at foreningen kan 
stå stærkt og lægge pres på de 
instanser, vi hele tiden er oppe 
imod, samt at få brodne kar i 
branchen dømt ude.

Bestyrel-
ses- 

referater 
offentlig-

gøres
Ingen medlemmer af Bran
cheforeningen Danske Fest
udlejere skal være i tvivl om, 
hvilke emner der behandles i 
bestyrelsen og de aftaler, der 
træffes.  Referater fra besty
relsesmøderne vil fremover 
være at finde på branchefor
eningens intranet.

Positiv udvikling
– Vi oplever jævnligt udsagn 
om afgørelser i bestyrelsen, 
som ikke er til at genkende. 
Uvidenhed kan være med 
til at give en destruktiv snak, 
hvilket vi gerne vil dæmme 
op for. Ved offentliggørelse 
af mødereferaterne vil vi give 
vore medlemmer de opti
male muligheder for at følge 
med i den positive udvikling, 
som Brancheforeningen Dan
ske Festudlejere er inde i, 
siger formand Svenning Kjær 
Pedersen.

Nyheder på intranettet
For at sikre at alle medlem
mer har adgang til intranettet, 
vil der blive rundsendt infor
mationer om, hvordan det 
enkelte medlem får adgang 
hertil.
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Kontakt os:
KEN storkøkken a/s
Runetoften 15-17
DK-8210 Aarhus V

Salg: 86 24 84 00
Service: 70 10 20 91
Fax: 86 24 83 00
www.kenstorkoekken.dk

Med denne løsning kan du glæde dig til:
-  en hygiejnisk opbevaringsløsning 
- en effektiv lagerstyring
- at undgå tunge løft
- ruminddeling til servicet
- minimering af ituslået service

KEN storkøkken tilbyder dig det eneste lukkede 
opbevaringssystem på markedet. Kurvene er helt 
tætte, når de stables, så du undgår støv og små dyr.

Ring til os og hør nærmere...

Få en effektiv og vaskbar  
opbevaringsløsning



Som medlemmer 
har I også mulighed 
for en gratis annonce i 
Festudlejer.dk 

Har I noget til salg eller mangler 
noget, så brug endelig bladet.

Er der spørgsmål om emner, som 
vedkommer medlemskredsen, så 
skriv dem til mig og jeg vil forsøge at 
finde svar.

Deadline til næste brancheblad er 
den 15. april 2015.

Indlæg til branchebladet sendes til:
heine@festudlejer.dk

redaktørens hjørne
Jeg ser frem til at lave et spæn
dende brancheblad sammen 
med jer medlemmer. 

Et mål der kun kan nås ved, at 
I sender noget spændende fra 
jeres hverdag. Det kan være utra
ditionelle opstillinger/leveringer, 
sjove episoder fra jeres hverdag, 
jubilæer, runde fødselsdage m.v.. 
Det gerne sammen med nogle 
fotos som illustrerer tingene.

Som en lede pil optages følgen
de mærkedage:
kobberbryllupper
sølvbryllupper
Fødselsdage: 30, 40, 50, 60, 65, 
70, 75, 80, 85, 90, 95 og 100 år.
jubilæer: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 
35, 40, 45, 50 m.v.

Kontakt:
Mobil: 21 42 68 39
Tlf.: 98 67 68 39.

Sekretariat:
Vesterled 46, 9681 Ranum.

ske ting, siger Svenning Kjær Peder
sen, formand for Brancheforeningen 
Danske Festudlejere, der havde taget 
initiativ til møderne.

Nyt udkast færdig i januar
– Et telt er ikke at sammenligne med 
en fast bygning. Teltet kan give sig 
og er bygget til det. Det kan og må 
en fast bygning ikke. Derfor er det 
helt forskellige vindberegninger, der 
skal laves og det tages der fat på 
nu. Resultaterne forventer vi at kunne 
få fra Energistyrelsen i slutningen af 

januar måned og det vil kunne gøre 
en stor forskel fra de udmeldinger, 
der indtil nu er meldt ud.

Klap hesten!
– Jeg ved, at det kribler i fingrene 
på mange for at få lavet de nye 
certifikater, så man kan melde ud til 
kunderne, at man har fået certificeret 
sit grej. Mit forslag er at meddele kun
derne, at certificeringen er på vej og 
vil være på plads inden sæsonstar
ten. ”Klap hesten” og afvent de nye 
fortolkninger. Det kan betyde mere 

håndterbare beregninger, billigere 
certificeringer m.v., siger Branche
foreningsformand Svenning Kjær 
Pedersen.

Orientering til medlemmerne
Han understreger, at straks efter at 
Brancheforeningen Danske Festud
lejere får adgang til udkastet, vil der 
blive rundsendt en orientering på 
intranettet på Brancheforenin
gens hjemmeside, hvortil der 
kun er adgang  for medlem
mer.
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Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11

Virksomhedsbesøg, 
Minimesse & 
generalForsaMlIng
Fredag, den 6. – søndag, den 8. marts 2015
sted: sonnerupgaard, tølløsevej 53, 4330 hvalsø

Program:
Fredag, den 6. marts 2015

Kl. 12.00: Vi mødes til frokost hos Brønnum, Elkær 10, 2730 Herlev. 
  Herefter frokost og rundvisning
Kl. 18.30: Middag på Sonnerupgaard, Tølløsevej 53, 4330 Hvalsø

Lørdag, den 7. marts 2015
Kl. 09.30: Minimessen åbner
Kl. 13.00 Frokost
Kl. 14.00: Generalforsamling
Kl. 19.00: Festmiddag

Søndag, den 8. marts 2015
Kl. 08.00: Morgenmad

  Herefter hjemrejse.

generalforsamling
Dagsorden:
 1 Velkomst ved formanden
 2 Valg af dirigent
 3 Opgørelse af antal stemmeberettigede
 4 Valg af to stemmetællere
 5 Formanden aflægger bestyrelsens beretning for 2014
 6 Behandling af indkomne forslag
 7 Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2014  

samt budgettet for 2015. Herunder fastsættelse af kontingentet
 8 Valg til bestyrelsen.
 På valg er Svenning Kjær Pedersen, Tinghøj Service Udlejning  

og Allan Andersen, Festgården (begge modtager genvalg)
 9 Valg af to suppleanter 
10 Valg af revisorer 
 På valg er Carsten Aamand, Aamands Udlejningscenter  

og Hans Iversen, Låsby Telt & Serviceudlejning
11 Eventuelt

Evt. forslag til behandling under punkt 6 skal være formanden  
i hænde på tsudlejning@tsudlejning.dk senest den 21. februar 2015.

kun medlemmer og støttemedlemmer, der har betalt kontigent,  
har adgang til generalforsamlingen.

Brancheforeningen Danske Festudlejere
Professionelle udlejere der gør en forskel  

Festudlejer.dk

alle interesserede 
også ikke-medlemmer 
er VelkoMne

PrIs:
 Pr. person i db/værelse

Fredag – søndag kr. 2.500,-

Fredag – lørdag kr. 1.400,-

Lørdag – søndag kr. 1.800,-

med tillæg for enkeltværelse

Frokost lørdag kr 200,-

Tilmelding: heine@festudlejer.dk  

senest søndag, 

d. 15. februar 2015

PrIs:
Frokost lørdag

Pr. person kr. 200,- incl. moms

Tilmelding til  

heine@festudlejer.dk  

senest søndag,  

d. 15. februar 2015


