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Nye og unikke forsikringsdæknings-
områder for festudlejningsbranchen 
er nu en realitet. Det efter at forsik-
ringskonsulent Carsten Hartlev, For-
sikringsmæglerne DFM Gråsten, efter 
lang tids indsats nu er nået i mål 
med opgaven. En erhvervsforsikring 
med udvidede basisdækninger, som 
indeholder præcis det som festud-
lejerne har brug for. En forsikring der 
alene tilbydes medlemmer af Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere.

Basisdækningen kan udvides
Med den udvidede basisdækning er 
et telt stående under åben himmel 
og dets inventar forsikret for direkte 
tab og alle fysiske skader. Det dækker 
brand, tyveri, hærværk, storm, graf-
fiti og simpelt tyveri på de forsikrede 
telte. Dækninger, der kan opnås, når 
telte er opstillet efter gældende lov-
krav/regler. Ligeledes kan der forsikres 
mod driftstab og meromkostninger, 
el-skader, all-risk, IT-udstyr og net-
bank dækning.

Ikke muligt er blevet muligt
– Vi har ramt de områder, som 
branchen har efterspurgt og en 
række ting, som man ikke tidligere 
har kunnet forsikre sig imod. Det 
kan alene medlemmer af Branche-
foreningen Danske Festudlejere 
gøre fremadrettet. Det ud fra at 
det er en brancheforening for pro-
fessionelle udlejere, understreger 
forsikringsmægler Carsten Hartlev, 
Forsikringsmæglerne DFM, Grå-
sten.

Nye dækninger 
giver ro i maven
– Flot! Vi byder forsikringsformen 
velkommen og ser frem til, at 
mange af vore medlemmer vil 
gøre brug af den. Det giver vore 
medlemmer ro i maven, når der 
står for millioner af kroner materiel 
placeret under åben himmel. Nu 
kan der endelig laves en dækning 
herfor, siger brancheforeningsfor-
mand Svenning Kjær Pedersen.

Telte og inventar 
kan forsikres 
under åben himmel

Læs mere på side 68-69
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VINTAGE
Hvis kravet er et bredt sortiment, så passer Vintage serien perfekt til dine behov. 
Glassene er praktiske i design, eminente og funktionelle, men mister ikke Nudes 
finesse og sans for detaljer. Glassene er i krystaline glasmasse og fremstår utrolig 
klare og elegante.
      
  Mål i mm Kartonstr. 
A  94350101 Rødvin 60,0 cl D/H: 70/240  6 26,95
B 94350201 Rødvin 44,0 cl D/H: 67/222 6 23,95
C  94350301 Rød/Hvidvin 43,0 cl D/H: 69,5/217 6 24,45
D 94350401 Hvidvin 32,5 cl D/H: 64/208 6 23,45
E 94353601 Cocktail/Martini 29,0 cl D/H: 122/185 2 22,45
F 94357001 Champagne 22,0 cl D/H: 50/242 6 24,95
G 94367501 Whisky/vand 33,0 cl D/H: 56/108 6 20,45
H 96186301 Øl 38,5 cl D/H: 60/217,5 24 21,95
I 94356901 Vandglas 31,0 cl D/H: 67,5/136 6 17,45

Kun salg i hele kartoner.

Ellekær 10 | DK-2730 | Tel. +45 44 88 84 00 | mail@bronnum.dk | BESTIL OGSÅ ONLINE: www.bronnum.dk

godt køb ny udgave af vores 
avis med egne mærker og 
”bedst  til Prisen” produkter

Se avisen på bronnum.dk

VENICE
Funktionelt, stærkt og let porcelæn til 
konkurrencedygtige priser.

Tallerken, flad
  Mål i mm:  Kartonstr.:
80600501  150  6  9,45
80600701  170  12  9,95
80600401  210  6  13,95
80600201  240  6  14,94
80600101  260  6  20,95
80600001  280  4  23,95

Tallerken, dyb
  Mål i mm:  Kartonstr.:
80601201  200  6  13,95
80601101  230  6  14,95

Kun salg i hele kartoner.

Se hele venice serien på bronnum.dk

Kantskårsgaranti på Venice fladvarerFo
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Igen har vi medvirket til at sætte vig-
tige punkter på den politiske dagsor-
den. Tillægget i sidste nummer ”Én 
fest – én ansøgning” har belyst den 
jungle af ansøgninger, der skal udfyl-
des før afviklingen af festligheder, så 
nye tiltag er på vej.

Skatteministeren erkender 
en uigennemskuelig tekst
Skatteminister Karsten Lauritzen har 
erkendt, at det er nødvendigt med 
en opdatering af den juridiske vej-
ledning for kræmmeres brug af kas-
seapparater på kræmmermarkeder. 
En uigennemskuelig tekst som ingen 
kan tyde og som også har betydet, 
at SKAT uden begrundelse har tilba-
gekaldt udstedte bøder. Problemstil-
linger som der ved møde mellem 
Skatteminister Karsten Lauritzen og 
repræsentanter for Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere og Sammen-
slutningen af By- og Markedsfester 
blev lovet gennemgået og tilrettet, så 
det bliver tydeligt, hvad reglerne er.

Certifikattekst skal ændres
Der fastholdes en sag med Midtcon-
sult omkring deres tekst i udstedte 
teltcertifikater. Her fastholder de, at 
teksten ”Teltet må kun opstilles og 
nedtages af teltudlejeren og hans 
personale” kun kan tages op til over-
vejelse, hvis den enkelte indehaver af 
et certifikat henvender sig til dem. Vi 
fastholder, at det bør ske for alle de 
af deres certifikater, som indeholder 
teksten. Om muligt vil vi køre en civil 
retssag på dem, da der ingen steder 
er hjemmel til, at de anfører teksten.

Opfordring til medlemsskab
Større sager som er nogle af dem, vi 
har arbejdet med og som viser beho-
vet for en stærk brancheforening. 
Uden fælles indsats og kræfter når 
vi ingen vegne. Jeg kan derfor kun 

opfordre alle festudlejere til at blive 
medlem. 
Vi arbejder ikke kun med de store, 
men også de små sager og på at 
få ændret de lovtekster, der gør 
arbejdet som festudlejer urimelig og 
konkurrenceforvridende.

TAK for tilliden
En generalforsamling er forestående 
og jeg vælger her at takke af som 
Brancheforeningsformand gennem 
seks år. Der skal nye kræfter til og jeg 
vil følge det fortsatte udviklingsar-
bejde fra sidelinjen. Det har været et 
spændende arbejdsår, som har givet 
store resultater. Et udviklingsarbejde 
jeg ser frem til fortsætter. Nye kokke, 
nye skikke er et kendt ordsprog. Det 
vil nok ske under den næste formand 
og bestyrelse. TAK for den tillid I har 
vist mig.

Vækst jer ikke ihjel!
Lad ikke konkurs blive et kendt ord i 
branchen. Vi har oplevet et par styk-
ker blandt medlemmerne i de sidste 
måneder. Jeg kan her henvise til de 
kloge ord, der står på et hus ved 
havnen i Kerteminde. Her er 
teksten: ”Man bliver ikke 

Vækst jer ikke ihjel 
– TæNK NyT –  

der er brug for forandringer

Fortsættes side 27 

Brancheforenings-
formand Svenning 

Kjær Pedersen.
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Dette års Festmesse bliver måske ven-
depunktet fra det mindre og til en 
voksende stor festmesse. En messe 
der skal forsøge at samle så mange 
grene som muligt inden for eventom-
rådet. Målet er at lave en messe, hvor 
eventmagere, festudlejere, musikere, 
leverandører, m.fl. kan mødes en 
gang om året og få inspiration til 
nytænkning inden for eventverdenen. 
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere er initiativtagere til forsøget på at 
lave festmessen, som finder sted den 
3. marts. 

Nye målgrupper inviteres 
til messe
– Vi har haft succes med at få et bredt 
udsnit af udstillere med til vores Fest-
messe og ønsker gerne flere til. Jo 
tættere kontakt der er mellem festud-
lejere og festarrangører, jo tættere er 
man på de endelige beslutninger. Vi 
tager udfordringerne op og øger kon-
taktfladen til de, der er velkommen 
til Festmessen. Det ved at vi ud over 
vores medlemskreds også inviterer 
ikke-medlemmer, festival arrangører, 
medlemmer af Sammenslutningen af 

By- og Markedsfester med til arrange-
mentet. Hertil kommer, at vi forsøger 
at få udvidet kredsen af udstillere. 
Målet er, at der skal være noget for 
alle, siger Brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen, Branchefor-
eningen Danske Festudlejere.

Fælles idé- og leverandørbank
– Alle sejl bliver sat til for at få en så 
spændende og alsidig messe som 
muligt. Jo flere udstillere der kom-
mer, jo flere får interesse i at møde 
op. Jo flere kan blive inspireret og 
aftaler indgås om tiltag til de enkelte 
festligheder. Landets arrangører af 
festligheder står over for betydelige 
udfordringer, og vi må som Branche-
forening medvirke til at tage udfor-
dringerne op. Vi løser dem kun ved 
at lave en fælles idé- og leverandør-
bank, hvorigennem der lægges op til 
et samarbejde. Det skal starte et sted 
og jeg ser Festmessen som værende 
det optimale udgangspunkt. 

Tager fat om nældens rod
– Der er brug for initiativer, der styrker 
såvel festleverandører som arrangø-

Festudlejere og arrangører   skal inspirere hinanden

Viborg Ballon 
havde som nye 
udstillere på 
sidste Festmesse 
stor interesse for 
deres vareud-
bud.

Der er hvert år stor interesse for at se, 
hvilket nyt Ikadan plastgulve har ud-
viklet.

Carsten Lidegaard, HTS Röder HTS 
Höcker, orienterer her om sine profes-
sionelle telte.



rer. Jo større opbakning de enkelte 
initiativtagere har, jo stærkere står vi 
over for myndighederne. Jo mere 
politikere og embedsmænd lytter til 
os, jo lettere forventer jeg det bliver. 
De ved godt, at det går den forkerte 
vej med et faldende antal festlig-
heder og mere administrativt bøvl. 
Vi har i Brancheforeningen Danske 
Festudlejere taget fat om nældens 
rod med tillægget ”Én fest – én 
ansøgning”. 

Med udgangspunkt i dette har vi 
sammen med Sammenslutningen af 
By- og Markedsfester haft møde med 
Folketingsmedlemmerne Bjarne Laust-
sen og Eva Kjær Hansen samt skat-
teminister Karsten Lauritzen. Møder 
som vi har store forventninger til vil 
sætte meget nyt i gang, siger Bran-
cheforeningsformand Svenning Kjær 
Pedersen, Brancheforeningen Danske 
Festudlejere.

Brancheforeningen er ud fra ovenstå-
ende målsætning i fuld gang med at 
kontakter en række leverandører til 
festmarkedet.

Festudlejere og arrangører   skal inspirere hinanden
Lagerstyring gøres på forskel-
lig vis. Hvad der er muligt, 
ved man først, når man har 
hørt om det, som Mette og 
Bo Sandberg her er i gang 
med instruktion hos Wiosoft.

Vaskbare plastbakker er et 
ombejlet produkt på mes-
serne. Her studerer Hans 
og Inge Iversen de nye 
produkter på 
markedet.

Forlystelser at forskellig art var nyt på 
sidste års messe.

Mulighederne for at skaffe sig nye genstande 
til borddækning m.v. var store.

 Festudlejer.dk 5
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Tillægget ”Én fest – én ansøgning” har sat sig sine spor på 
politiske dagsordener. Hjælp til at minimere og rydde op 
i junglen af påkrævede ansøgninger kan være på vej efter 
at folketingsmedlemmerne Bjarne Laustsen, S, og Eva Kjer 
Hansen, V, er gået ind i sagen og har indkaldt til møde. Det 
med politikere og embedsmænd i Hadsten Kommune, som 
tidligere har arbejdet med problematikken, men som ikke 
rigtigt har fået den til at fungere. Det skal der ses på, mener 
de to folketingspolitikere, der den 1. december 2017 havde 
møde med konsulent Heine Pedersen, Brancheforeningen 
Danske Festudlejere, Otto Skak og Mogens Lorentzen, Sam-
menslutningen af By- og Markedsfester.

Ét skema må være nok  
– kommunen ordner resten
– Det er et alt for tungt system, som kræver mange ressour-
cer af såvel de offentlige administrationer som af de, der 
planlægger og skal gennemføre events af forskellig art. Det 
skal der gøres noget ved og mit mål vil være overskriften på 
tematillægget ”Én fest – én ansøgning”. Arrangørernes opga-
ve må være at udfylde et skema med relevante spørgsmål 
og indsende det til en ansvarlig instans. Det bliver derefter 

deres opgave at få søgt de tilladelser hjem, som skal til efter 
det, der er beskrevet i skemaet. Det kan ikke være rigtigt, at 
arrangørerne af lokale fester skal slides op i papirarbejde før 
festlighederne finder sted. Helt galt er det, hvis fester lukker 
ned grundet at ingen vil tage det ansvar, der ligger i det admi-
nistrative bøvl, siger folketingsmedlem Eva Kjer Hansen, V.

Hvorfor alle de ansøgninger, hvis de offentlige 
forvaltninger ikke kan håndtere dem?
– Antallet af byfester, markeder, festivaler og andre festlig-
heder må ikke minimeres eller helt aflyses grundet urime-
lige offentlige krav og masser af ansøgninger. Vi skal have 
lavet en forenkling, som kan mærkes og give arrangørerne 
arbejdsglæden tilbage. Alle størrelser af festligheder skal 
kunne klare de administrative udfordringer og ikke kun 
dem, der har råd til en administration, som kan ansætte 
medarbejdere til at løse opgaven. Nuværende krav er så 
omfattende, at de er uoverskuelige og det offentlige har ikke 
lavet en liste, som viser hvad der skal ansøges om. Det gør, 
at mange føler sig som ”Palle alene i verden” og ikke ved, 
om man har indsendt alle de ansøgninger, der nu skal til for 
at der kan afholdes en lovlig fest. Hvad er der ved alle de 

Festarrangørerne skal blot  
 udfylde ét skema. . .   . . . kommunen ordner resten

Folketings-
medlemmerne 
Eva Kjer Han-
sen og Bjarne 
Laustsen er klar 
til sammen med 
Brancheforeningen 
Danske Festudlejere 
og Sammenslutningen 
af By- og Markedsfester 
at få lavet ”Én fest – én 
ansøgning”.
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Festarrangørerne skal blot  
 udfylde ét skema. . .   . . . kommunen ordner resten

ansøgninger og forordninger, hvis det offentlige system ikke 
kan håndtere dem, siger folketingsmedlem Bjarne Laustsen, 
som har rejst sagen i Folketinget.

Tillægget var et oprør, som blevet taget alvorligt
– Det glæder mig, at vores tillæg ”Én fest – én ansøgning” 
har sat gang i forenklingerne. At belysningen af de utopiske 
krav til festarrangørerne ansøgnings tyranni er eksploderet er 
godt. Endelig sker der noget konstruktivt på Christiansborg, 
men også ude i kommunerne er problemstillingerne blevet 
taget op. I den kommunale valgkamp har flere af de opstil-
lede kandidater rejst problematikken. Lokalradioen på Fyn 
og i Sønderjylland har sendt flere dages udsendelser om 
emnet. Det er starten på et oprør, som jeg ser, bliver taget 
seriøst og som jeg håber hurtigst muligt giver synlige og 
mærkbare resultater, siger Brancheforeningsformand Sven-
ning Kjær Pedersen.

Festarrangører ved ikke, 
om de er købt eller solgt
– Herligt at vi har fået sat gang i debatten omkring regel-
tyranniet. Vores medlemmer ude ved By- og Markedsfester-

ne er i vildrede over alle de ansøgninger, der skal udfærdi-
ges og godkendes. Godkendelser af disse er mange gange 
først arrangørerne i hænde få dage, før festlighederne afvik-
les eller de kommer slet ikke. Det er ikke seriøst, at de der 
har ansvaret for arrangementerne ikke ved, om de er købt 
eller solgt, når hele møllen er sat i gang. Vi kan derfor kun 
opfordre til et hurtigt og seriøst tiltag, der vil lette de mange 
administrative byrder for festarrangørerne. Vi vil bidrage 
med al den hjælp, der er brug for i den forbindelse, er 
den enstemmige udmelding fra formanden Otto Skak og 
bestyrelsesmedlem Mogens Lorentzen, Sammenslutningen 
af By- og Markedsfester.

Sagen følges tæt
Herligt at se at tillægget i Festudlejer.dk om ”Én fest – én 
ansøgning” har sat så mange nyttige ting i gang. Vi vil følge 
op omkring udviklingen i sagen og bringe artikler fra de til-
tag, der laves i sagen, siger redaktør Heine Pedersen, der 
er idemanden bag tillægget.

Folketingsmedlemmerne Bjarne Laustsen og Eva Kjer Hansen 
ses her i dialog med Otto Skak og Mogens Lorentzen fra Sam-
menslutningen af By- og Markedsfester.

Otto Skak havde travlt med at lave notater om de behov politi-
kerne havde for materialer.

Med eksempler på de mange ansøgninger og sene tilladelser havde Brancheforeningen Danske Festudlejere og Sammenslutningen af 
By- og Markedsfester gode kort på hånden.
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NyT pLASTIKguLV
• Billigere • Lettere 

• Nye mål • Kan dekoreres
• Kan bærer flere tons tryk

Efter to års ihærdigt udviklingsarbej-
de, melder IKADAN et nyt plastgulv-
system på markedet. Det bedste af 
det hele er, at de nye plader uden 
problemer vil kunne bruges sammen 
med tidligere IkaFloor system, dette 
ved montering af en kombinations-
skinne. Et ekstra plus på produktet 
er, at det er brandkvalificeret til DIN 
4102-B2, hvilket gør det til et unikt 
plastgulv, som vil kunne bruges inde i 
sportshaller, messehaller og til andre 
indendørs aktiviteter.

Tåler op til 80 t 
på 50 x 50 cm plade
– Det har været et krævende udvik-
lingsarbejde, hvor vi har forsøgt at 
tænke så mange ting igennem som 
overhovedet muligt. Det skal kunne 
bære mere og veje mindre. Det har vi 
klaret ved at placere mange flere rib-
ber under pladerne og minimere tyk-
kelsen til 20 mm i stedet for tidligere 
36 mm. Det har givet et gulv, hvorpå 
man kan køre med truck og andre 
tunge køretøjer, såfremt underlaget 
er rimeligt hårdt, siger sælger Preben 
Thomsen fra IKADAN.

Kan sammenkobles 
med tidligere gulvplader
Pladestørrelserne er ændret og laves 
nu i størrelserne 50 x 50 cm og 50 x 
100 cm. Det betyder, at de nu kan 
lægges i forband uden at der skal 
monteres bolte. Det betyder, at der 
spares en væsentlig arbejdsproces, 
inden gulvet skal tages i brug. De nye 

og tidligere plastgulvplader kan på 
en let og hurtig måde kobles sammen 
ved montering af en kombinations-
skinne. Hertil kommer, at der er pro-
duceret en bagplade, som kan klikkes 
op under bunden, så man blænder 
ribbene af. Dette for at undgå mær-
ker ved store belastninger, når gulvet 
bruges ovenpå håndbold softgulve.

Dekorationer kan bygges 
ind i gulvpladerne
De nye gulvplader giver også mulig-
hed for at lave et dekorativt gulv med 
billeder, logoer, meddelelser og 
meget andet. Alt hvad man næsten 
kan tænke sig vist, kan komme frem. 
Det ved at der laves en Akrylplade 
med logotryk på undersiden, så man 
kan gå på gulvet uden at ødelægge 
trykket.
Akrylpladerne kan herefter lægges 
ned i de dertil fremstillede gulv-
plader. Alt sammen noget der kan 
bygges ind i gulvet, som det ønskes. 
Et tiltag der vil kunne give nogle helt 
nye muligheder, for dekorering af 
telte og messegulve. Gulvet kan profi-
lere en virksomhed, begivenhed eller 
noget helt andet. Fantasien har frit spil 
og mulighederne er utallige. Mange 
muligheder for færre penge, under-
streger Preben Thomsen fra IKADAN. 

Forsvaret ser mange 
muligheder
Det er ikke kun festudlejere, der har 
set fidusen i brugen af det nye pla-
stikgulv. Forsvaret og humanitære 

Her er gulvet brugt af Ecco til indendørs golfbane.

Sælger Preben Thomsen ses her 
ved det nye gulv og dekoration 
til placering i gulvplade.

Teltgulve kan fremadrettes laves 
som en dekoration. Kun fantasien 
sætter grænsen..

Med de mange flere ribber i den 
nye plade til højre, kan den klare 
et meget større tryk.
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Ungdomsfolkemødet i København gjorde 
brug af farvede gulvplader, som kan leveres 
i alle farver ved et køb af mindst 500 kva-
dratmeter.

Med en kombinationsskinne 
sammenkobles nyt og ældre 
gulv uden problemer.

De nye gulvplader klarer belastninger af meget store maskiner.

De nye gulvplader leveres i hel 
og halvmeters stykker, der er 
tyndere end tidligere og der-
med lettere.

Plastikgulvet er med til at give 
den helt rette stemning i festtel-
tet, som i dette der er opstillet 
af Teltproffen, Narvik i Norge. 

organisationer ønsker også at gøre 
brug af det nye gulvsystem. Sælger 
Preben Thomsen ser frem til i juni 
måned, at skulle deltage i verdens 
største militære indkøbsmesse. Euro-
satory 2018. Messen afholdes i Paris 
og her vil indkøbere fra alle verdens-
dele være repræsenteret. Deres del-
tagelse er formidlet af deres samar-
bejdspartner i Tyskland, der har valgt 
kun at bruge det nye 20 mm IkaFloor 
i deres. Military and Relief Division.

Brandkvalificering B2
– Med brandkvalificering DIN 4102-
B2, har vi et materiale som jeg ikke 
tror andre producenter af plastgulve 
har. Når så alle de andre færdigheder 
lægges til, så har vi et unikt produkt, 
der kan blive et verdenshit, slutter 
sælger Preben Thomsen fra IKADAN.
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Dansk Toiletudlejning ApS  •  Overdrevsvej 26 
4653 Karise  • info@dansktoiletudlejning.dk

Alt til
STORT
og småt

70  222 001SERVICE

70  222 001SERVICE

Casper H. Frederiksen
Tlf. +45 40 23 72 71
casper@dansktoiletudlejning.dk

4-pers. beboelsesvogn

Herre & dame toilet

Køle-/frysetrailerXXXXX Hegn Handicap toilet
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Formand og kasserer 
genopstiller ikke
Det bliver en spændende generalfor-
samling, hvor i alt tre bestyrelsesmed-
lemmer er på valg. Brancheforenings-
formand Svenning Kjær Pedersen og 
kasserer Kasper W. Kennedy har valgt 
ikke at genopstille, mens bestyrelses-
medlem René Frederiksen er klar til 
en periode mere. Selvom ordsproget 
”Nye kokke nye skikke” ofte passer, så 
er der ingen grund til at tro, at der vil 
ske nogen ændring i den udvikling, 
som Brancheforeningen er i fuld gang 
med, mener brancheforeningsfor-
mand Svenning Kjær Pedersen, der 
efter seks års intensivt arbejde har 
valgt at trække sig.

Formandsposten 
har trukket tænder ud
– Jeg har brugt mange kræfter på 
brancheforeningsformands-posten. 
Et tidskrævende arbejde i en turbu-
lent periode med indførelsen af cer-
tificeringsreglerne for telte-og trans-
portable konstruktioner. Det har truk-
ket tænder ud, men med god støtte 
fra vores konsulent har det været 

overskueligt at komme igennem. Den 
nødvendige tid har jeg brugt og 
mange positive resultater er nået. Det 
er med vemod, at jeg siger farvel, 
men der skal nye kræfter til, så den 
udvikling vi er inde i kan justeres og 
fortsættes, siger Brancheforeningsfor-
mand Svenning Kjær Pedersen

Stemmeret til 
norske medlemmer
Generalforsamlingen får også andre 
hovedpunkter end valg til bestyrel-
sen. Bestyrelsen indstiller nemlig til, 
at vores norske medlemmer får stem-
meret til generalforsamlingen, men at 
de ikke vil kunne vælges til bestyrel-
sen. Med en vedtagelse af dette, vil 
målet med et så lige medlemskab 
som muligt være nået mellem de to 
landes medlemskab af Branchefor-
eningen Danske Festudlejere.

Bestyrelseshåndbog 
skal godkendes
Bestyrelsen ønsker også medlem-
mernes beslutning omkring en række 

Brancheforeningsformand Svenning Kjær Pedersen holder til generalforsamlingen sin 
sidste beretning

procedurer i foreningsarbejdet. Det 
for at gøre det så overskueligt som 
muligt at være bestyrelsesmedlem 
og undgå, at man hele tiden skal 
tage stilling til, hvad man kan og ikke 
kan. Med udfærdigelsen af en bran-
cheforeningshåndbog er bestyrel-
sens holdning til en række regler og 
procedurer beskrevet. Dette udkast 
fremsendes til alle medlemmer før 
generalforsamlingen, så der her 
er mulighed for at komme 
med kommentarer.

Der bliver gang i afstemningerne til 
generalforsamlingen, hvor i alt tre besty-
relsesmedlemmer er på valg.

Det er vigtigt, at så mange medlemmer 
som muligt møder op til generalfor-
samlingen. Det er her, man har mulig-
hed for at påvirke brancheforeningens 
udvikling.

Bestyrelsesarbejdet er spændende og 
udfordrende, men også tidskrævende, 
erkender den siddende bestyrelse.
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Det med at se muligheder har altid været 
et point for Per Erik og Svein Haga, der er 
far og søn. Ideerne har ikke altid været ens 
og det var de ej heller i 2002, da Per Erik 
ønskede sig væk fra stillingen som annon-
cesælger og til at blive selvstændig. Han 
havde én ide og faderen en anden. Efter 
af have erfaret hvad det kostede at leje et 
telt til en festlighed, mente Svein Haga, at 
det var den vej, de skulle gå, hvis de skulle 
skabe en givtig virksomhed. Han fik ret, men 
sønnen fik ikke ro og det takker de hinanden 
for i dag. Efter at have stukket fingeren i 
jorden og undersøgt muligheder for køb af 

Selskabsud lejning eksploderede 
 i oliehoved staden Stavanger

Per Erik og Svein Haga ses her på 

deres store lagerplads.

PS Selskapsutleie er 
med ved næsten alle 
festligheder i Stavanger 
og opland.

Teltet her er et af flere restau-
rationstelte, der er opstillet i 
Paradiset uden for Stavanger.

PS Selskapsutleie 
råder over to eta-
gers telte i deres 
udlejningsprogram.

Servicechef Christina Jen-
sen Lie sørger for en god 
kontakt til kunderne.
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telte og udlejning af disse, så blev det 
valgt at gå i gang. 

udlejningerne eksploderede
Starten blev forrygende. Få telte blev til 
mange, for interessen var stor. Stavan-
ger, der er ”oliehovedstaden”, var i en 
massiv udvikling og teltlageret blev hur-
tigt for lille. Antallet af forskellige bred-
der telte blev øget. Det samme gjorde 
længderne. Der blev købt telte i to eta-
ger, masser af innerlining, møbler, gulve 
og service. Det ene tog det andet med 
sig og pludselig er PS Selskapsutleie et 

af Norges største udlejningsfirmaer. En 
vækst der ikke er stoppet og ej heller 
ser ud til at gøre det. Opfindsomheden 
er stor og mange nyheder kommer hele 
tiden til.

Selvkørende bus lader op i telt
Den herlige natur omkring Stavanger 
bød på nyheder og behov. Med telte 
fra Röhder HTS blev der lavet spise-
steder, hvor teltene dannede ramme 
for restauranter fra forår til efterår. Telte 
til erhvervsformål til opstilling i kortere 
eller længere tid blev aktuelle. Salg af 

telte til fx gartnerier med gennemsigtigt 
tag blev en realitet og hvis man kører 
rundt i Stavanger og omegn, så er de 
telte man ser købt eller udlejet af PS 
Selskapsutleie. 

Altid fremsynethed og udvikling
Hele tiden har forretningskonceptet 
udviklet sig. Sidst er der lavet oplad-
ningsstation til selvkørende bus, opstil-
let toiletvogne flere steder, hvor-
til buschauffører ved hjælp 
af en kode kan låse sig ind. 
Overbygning af legepladser 

Selskabsud lejning eksploderede 
 i oliehoved staden Stavanger

Dette store restaurationstelt står fra forår til efterår. Herefter 
tages dugen af og påsættes igen det følgende forår.

Denne førerløse bus finder selv 
vej til opladningsteltet, hvor den 
overnatter og lades op.
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i vinterperioder, hvor de skal afskærme 
arealer, hvorpå der lægges faldunderlag. 
Dette kræver, at området er tørt og tem-
peraturen over 10 grader.

Tildelt tre gazelle priser
Per Eriks ide med at starte op og Sveins 
vurdering af at teltområdet vil være det 
der skulle satses på, er slået igennem. I 
tre år er de blevet tildelt Gazelle priser 
og udviklingen fortsætter, for iderig-
dommen er stor. Med store festligheder 
i Stavanger og nabobyen Sandnes er 
opgaverne mange. Den store Gladmat 

festival i Stavanger hvert år i juli, Humor-
festivalen, MaiJazz, Olieindustriens festi-
val og en række idrætsfester er nogle 
af de opgaver, hvor der er brug for 
mange telte, toiletvogne, møbler og 
meget mere.

professionelle medarbejdere
I alt arbejder 29 teltmontører med fuld 
knald på i sommerperioden og en tred-
jedel er med i vinterperioden. En med-
arbejderstab der kommer fra fem lande 
og som elsker deres arbejde. Dygtige 
medarbejdere der laver et professionelt 

I showroomet er Per Erik og Svein Haga klar til at vise de 

muligheder, som kunderne har for at lave en god fest.
Servicechef Christina Jensen Lie er firma-
ets blæksprutte, der klarer mange opga-
ver. Her er der gang i vask af innerlining, 
som på et vaskeri koster det samme i 
vask som det koster at købe et nyt.

Svein Haga fører 
tilsyn med, at de 

mange og store ar-
bejdsopgaver kører 

uden problemer.

Det kræver et stort 
lagerområde at have 
plads til de mange 
tusinde kvadratme-
ter telte, toiletvogne 

m.v.

Med kodede toiletvogne servicerer 
Svein Haga buschaufførerne i udkanten 
af Stavanger.

Per Erik Haga ses her ved storskærm, 
hvorpå der kan vises alle de udlejnings-
dele der er.

Per Erik og Svein Haga ses her med 
deres skrapbog, som viser udviklin-
gen gennem de 15 år PS Selskap-
sutleie har eksisteret.
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arbejde. Flere er uddannede håndværkere 
inden for forskellige brancher, så der er kva-
lificerede folk at trække på.

Stor respekt for medarbejderne
Medarbejdere som Per Erik og Svein Haga 
udviser stor tillid til, som får ros, når de har 
gjort det godt, som der vises stor respekt 
over for og som bor i boliger på lagerområ-
det syv kilometer fra Stavanger centrum. Et 
team der nyder stor respekt blandt kunder-
ne, da de ved, at kvaliteten og sikkerheden 
altid er i top hos PS Selskapsutleie.

Når der laves 
gummiunderlag 
på legeplad-
serne i Stavan-
ger, dækker PS 
Selskapsutleie 
dem ned og op-
varmer dem.

Dette store gartneri udstillingstelt er blevet fabrikeret og opstillet af 
PS Selskapsutleie og senere solgt til lejeren.

Denne vand højtryksspuler, har været en af de bedste investeringer, 
som Svein Haga har lavet. Ved hjælp af en lille benzindrevet motor 
klares meget rengøringsarbejde.

Per Erik Haga ses her med nye danske barmodu-
ler, der har vundet stor popularitet  blandt norske 
eventmagere.
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KVALITET 
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www.kibaek-presenning.dk

presenninger

partytelte

pagodetelte

lagertelte

arbejdstelte

salgsstande

afdækninger

stofbannere

storformat print

lastbil-presenninger

acrylskilte

specialopgaver

og altid ...

KVALITET 
I

CENTRUM

www.kibaek-presenning.dk

presenninger

partytelte
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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

Vi ses på 

festmessen 

den 3. marts 2018

hvor vi har kufferten fuld af gode tilbud

Vi har Danmarks
største udvalg af telte og pagoder 

i forskellige størrelser 
og selvfølgelig med 
beregninger uden 
vindkryds og barduner



Teltmontørkurser
5. – 9. februar – AMU mål: 40583
 Montering og indretning af rammetelte – 1
12. – 16. februar – AMU mål: 40581
 Koordinering af teltmontage – 2Fo

rå
r 2

01
8

kursus 
for telt-
opstillere

Uddannelsessted
Vesterled 46, 9681 Ranum. 

Tilmelding
www.efteruddannelse.dk

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

Sofievej 61  l  9000 Aalborg  | tlf. 9633 2211

aalborg@amunordjylland.dk  |  www.amunordjylland.dk

Uddannelsessted: Yderligere information:
Vesterled 46, 9681 Ranum Kursussekretær Tina Højgaard Popp
 Tlf: 9633 2215
Tilmelding: E-mail: tih@amunordjylland.dk
www.efteruddannelse.dk

Hurtig 
tilmelding
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Lagerstyringskursus 
åbnede op for mange nye muligheder

Det blev et vellykket lagerstyrings-
kursus med femten deltagere, der 
blev holdt ved Roskilde Teltudlejning 
i samarbejde med Rosenlund Data, 
som har udviklet programmet AxCell 
Festudlejning. Et kursusforløb der 
gav deltagerne en betydelig bedre 
indsigt i programmets mange mulig-
heder. Instruktør Aksel Rosenlund 
indviede samtidig kursisterne i de 
nyheder, der var tilført programmet 
og lyttede til, hvilke behov, der er fra 
brugernes side. 

Sikrer de nødvendige papirer
– Det var et meget givende kursus, 
hvor vi virkelig fik et indtryk af de 
mange hjælpemuligheder, der er i 
programmet. Her kan man udskrive 
fakturaer til såvel private som offent-
lige institutioner. Når EAN nummeret 
er indlagt en gang, så er det bare et 
tryk på en tast og det bliver anført 

på fakturaen. Ligeledes bliver der 
udskrevet de påkrævede fragtpapi-
rer, når der fx skal transporteres fad-
ølsanlæg eller andet farligt gods. Det 
er tidsbesparende og sikrer, at vi altid 
får udskrevet de nødvendige papirer, 
understreger Tom Rasmussen, Ros-
kilde Teltudlejning.

Lærdom der gør 
tingen meget lettere
– Køreturen fra Sæby til kurset i Roskil-
de er den bedste investering, jeg har 
lavet længe. Et rigtig givende kursus i 
lagerstyringsprogrammet som gør, at 
der kan spares mange timer ved det 
administrative arbejde. Programmet 
indeholder mange flere funktioner 
end jeg kendte til før kurset. Ting som 
jeg kan bruge i det daglige arbejde 
og som gør tingene meget lettere og 
overskuelige, siger René Frederiksen, 
Sæby Festudlejning.

Det var et lærerigt lagerstyringskursus, 
der blev holdt ved Roskilde Teltudlej-
ning i samarbejde med Aksel Rosen-
lund, Rosenlund Data. Regneprogram-
mets mange muligheder blev afdækket 
fra nye vinkler.

Tom Rasmussen, Roskilde Teltudlejning, 
og Aksel Rosenlund, Rosenlund Data, 
ses her under kursusforløbet.

Æresmedlem 
Gert Jensen, 
Bord dæk Dig, 
var med sine  
80 år holdets 
ældste delta-
ger.
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SULTANEN Fra Ali Babas Karavane 
er en af  Danmarks mest erfarne og mest populære børneunderholdere. Han evner at fange sit publikum ind i et 
magisk og eventyragtig trylleunivers, hvor publikums reaktioner skifter mellem måbende forundring og spontane 

latterudbrud. Både børn og voksne inddrages i showet - og er højlydt med og dybt engageret under hele showet…  
Trylleshow: Sultanen optræder både som walk-around og fra scenen - korte eller længere shows efter behov. Forestillingen 
indeholder både illusion, manipulation, fortælling og magisk klovneri. Der er lagt stor vægt på publikums-engagement og forestillingerne 
rettes altid ind efter den alders- og interessegruppe, der optrædes for. Showet er meget farverigt i scenografi og kostume.  
Et normalt show varer ca. 45-50 minutter, men der kan også optrædes f.eks. 2 x 25 minutter. Optræder såvel på store hal-, byfest- 
og friluftsscener som i mindre klub- og institutionssammenhæng. Evt. skrives der autografer til børnene efter showet og der sælges 
tryllestaver, små trylletrick m.m. Optræden med Sultanen er til absolut overkommelige priser - kontakt Karsten Højen for tilbud. 

For yderliger oplysninger - kontakt: 

Karsten Højen * Tlf. 40 37 25 85 * E-mail: karsten@goglobalnord.dk

Har du tænkt på juletræsfesten i år?

JULETRÆSFESTEN skal 
forberedes mens Julemanden 
sover…

Vi tilbyder en KOMPLET JULETRÆSFEST med Den 
Rigtige Grønlandske Julemand, trylleshow  
med Sultanen og rigtig levende julemusik  
med Nissebanden.

Kontakt Karsten Højen 
for tilbud: 

Tlf. 40 37 25 85 

E-mail: 
karsten@goglobalnord.dk



SuCCeS geNTAgeS 
igen til oktober

Der var gang i tingene, da Zederkof 
inviterede til åbent hus for festudle-
jerbranchen. Masser af gode tilbud til 
helt specielle dags-tilbud blev solgt 
på stribe, nyheder var der mange af 
og god service var der til de mange, 
der mødte op, da der om middagen 
blev budt på et fornemt ta’selv bord. 
Afslutningsvis var der mulighed for 
at slå sig løs til den cowboyfest, der 
var arrangeret for festudlejerne og  en 
mulighed, der  blev gjort brug af.

er klar igen til oktober
Zederkof holder fast ved det årlige 
traditionelle Åbent Hus møde og er 
klar til at gentage det igen til næste 
år, oplyser Peter Zederkof, der glæ-
dede sig over den store opbakning, 
arrangementet har.

Viser resultater af 
udviklingsarbejder frem
– Åbent Hus i oktober måned 2017 
var det største i mange år. Festudle-
jere fra nord, syd, øst og vest mødte 
op og var ikke bange for at tage 
imod de gode tilbud, vi havde på 
dagen. Vi glæder os over den store 
tilslutning. Her får vi lejlighed til at 

vise vore faciliteter frem. Så får udle-
jerne kendskab til, hvilke muligheder 
de har hos os, og kan se de resul-
tater vi har af udviklingstiltag inden 
for teltdelen og de mange nyheder, 
vi tilbyder på servicedelen, borde,  
bænke og meget mere, understreger 
Peter Zederkof.

Den direkte kontakt 
betyder meget
– Værdien af den direkte kontakt til 
kunderne betyder meget for os. Det 
er her, vi kan få dem fortalt, hvilken 
forskel det er vi gør og hvordan de 
får den optimale opbakning og vej-
ledning, når de skal købe ind, siger 
Peter Zederkof.
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Hans Iversen får sig  en 
snak med Jens og 
Lis Nielsen under 
Åbent Hus ar-
rangementet.

Der var 
stort frem-
møde ved 
Brancheforeningen 
Danske Festudlejeres 
bod, hvor der blev byttet 
nyheder på kryds og tværs.

Sælgeren Milla Mendes 
havde travlt under Åbent 
Hus arrangementet, hvor 
festudlejere stod i kø for 
at gøre et godt køb.

Der blev lavet mange bestillinger under 
Åbent Hus arrangementet hos Zeder-
kof.
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At besøge verdens mest anerkendte 
producent af oppustelige forlystelser 
BLL Bounceabouts.co i England er en 
oplevelse, men også samtidig en udfor-
dring. Det at følge arbejdsgangen, se 
dens resultater og konstatere, at det ikke 
er den nye teknologi, der giver de nye 
resultater og produkter på markedet. 
Det er mange års erfaringer hos med-
arbejderne, der lagres til en viden, der 
kan udvikles på. Hvordan ved du, hvad 
resultatet af de mange pvc stykker bliver 
til, blev en medarbejder spurgt. Det har 
jeg her, var svaret og han pegede på sin 
hjerne. Arbejdsgangen fortsatte i det 
rolige og målsatte tempo. Travlhed er en 
faktor, der ødelægger kvaliteten og det 
endelige kvalitetsprodukt, er svaret fra 
de engagerede medarbejdere.

Kæmpe oppustelig 
forlystelse til Dubai
Deres hverdag er en blanding af tidligere 
års erfaringer og udviklede produkter. 
Ofte er dagens udfordringer at lave 

oppustelige forlystelser, som har været 
kendt i virksomheden i mange år. Kort 
tid efter er arbejdspladsen ændret, for 
nye aktiviteter skal i støbeformen og 
blive til nye tiltag for børn og barnlige 
sjæle. Et nyt stort koncept er til et af de 
mest attraktive legelande i Dubai, som 
ønsker nyheder og en oppustelig aktivi-
tet, der slår alt, der tidligere er lavet. Det 
i udformning, men også kombinationen 
af de forlystelser, der arbejdes ind i den 
samlende udfordring. Et tusinde tre hun-
drede kvadratmeter stort og halvanden 
ton i vægt bliver den nye forlystelse.

Medarbejdernes 
kompetencer inddrages
BLL Bounceabouuts.co er et nøje udvalgt 
firma af kunden i Dubai, som har haft 
med oppustelige forlystelser at gøre 
gennem mange år, men altid fra den 
samme producent. De lægger ikke skjul 
på, at for dem er det den professio-
nelle, håndværksmæssige håndtering af 
arbejdsgangene, der er det vigtigste. 
En proces hvor medarbejdernes kom-
petencer og dygtighed inddrages i alle 

ROBOTTeRNe 
overhales af 
erfarne og dygtige 
HåNDVæRKeRe

Sean Hughes håndterer en af fabrikkens 
mange symaskiner.

Claire Cossey ses her I fuld 
gang med at samle dele til 
en oppustelig forlystelse.

Hos Tanya Ivanova er ingen 
ting overladt til tilfældighe-
derne.

Owen og Steve I 
fuld gang med at 
sammenrulle et af 
produkterne. 

Simon Bishop 
igang med at 
på male en af 
de mange de-
korationer.

Heat Cadman og Christina er I fuld gang med at 
lave udskæringer til næste hoppeborg.
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ledder og kanter og hvor der sker tilret-
ninger, hvis der viser sig nye måder at 
tilpasse enkelthederne på, siger direktør 
Richard Taylor, der er anden generation 
i virksomheden og den mest hæderkro-
nede producent af oppustelige forlystel-
ser i verden.

et arbejde en robot 
ikke kan klare
Tusindvis af pvc stykker i forskellige 
farver, former og størrelser skæres ud 
og lægges i stakke. Nogle påmales de 
dekorationer, der til slut bliver en enhed 
på forlystelsen. De syes sammen og trin 
for trin tager forlystelsen form og ender 
som den nye oppustelige forlystelse, der 
var tiltænkt. Fantastiske resultater viser, at 
det ikke er noget, man kan sætte robotter 
til, men alene medarbejdere med en fin 
følelse og engagement i deres arbejde 
opnår de store resultater. En arbejds-
proces som ud fra kvaliteten garanterer 
mange års uproblematisk brug til en pris, 
som man kender og som ikke indebærer 
en række reparationer og udskiftninger 
af materiel.

Dansker med på sidelinjen
På sidelinjen sidder Leif Sørensen, Holte-
gaard Trading, Hjortshøj, og giver gode 
udviklingsråd til direktør Richard Taylor, BLL 
Bounceabouts.co. Det med baggrund i at 
han er den mest erfarne dansker inden for 
hoppeborgsproduktion. Den første dan-
sker der importerede en hoppeborg fra 
netop Bounceabouts.co for omkring 40 år 
siden var hans broder Kurt Sørensen. Siden 
har Leif Sørensen fulgt processen med 
udvikling af oppustelige forlystelser i alle 
dele af verden. 

Noget for enhver tegnebog
En forrygende udvikling der har vokset 
sig stor, men hvor produktionen uden for 
England beror på et andet materialevalg 
og ikke så gennemarbejdede teknikker 
som her. Det er godt, at der er noget til 
enhver tegnebog, kun på den måde fin-
der man frem til, hvordan man laver det 
bedste køb, siger forhandler af en lang 
række forlystelser, Leif Sørensen. Han 
understreger dog, at han har det bedst 
med at sælge kunderne de optimale 
kvalitetsprodukter.

Jim Shephard laver dekorationerne fær-
dige ved de samlinger, hvor der mangler 
lidt maling.

Jim Shephard og Tanya Ivanova sam-
men med Leif Sørensen, Holtegaard 
Trading, med en af de sammelrullede 
oppustelige forlystelser, som er klar til 
afgang til Danmark.

Richard Taylor og salgsdirektør Leif 
Sørensen, Holtegaard Trading, ses 

her ved en af de hoppeborge, 
der laves til ham.

Kontorleder Emma Williams 
styrer virksomhedens bog-
holderi og ordrestyring.
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Direktør Richard Taylor og salgsdirektør Leif 
Sørensen planlægger her et større udvik-
lingsprojekt.
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Danmarks første 
godkendte teltforankring

Gennem et samarbejde mellem IBF, 
og Brancheforeningen Danske Festud-
lejere er Danmarks første godkendte 
teltforankring til rammetelte blevet en 
realitet. En teltforankring på 500 kilo 
med et skrid- absorberende underlag 
af gummi, som gør, at klodsen ikke 
skrider på arealer med beton, fliser, 
asfalt m.v. En forankring der er lavet 
af beton af høj styrke og i en størrelse 
der gør det muligt at overholde kra-
vene til flugtveje m.v.
En deklaration på klodsens egenska-
ber udleveres ved køb. 

Afrundede kanter 
der ikke giver skader
Den er højere, så den ikke fylder så 
meget og lukker af for mulighederne 
for dens placering, når der skal være 
udgange i teltet. Der er kælet for 
dens udformning, så der er afrun-
dede, glatte kanter, hvorved bukser, 
strømper m.v. ikke ødelægges. En 
teltforankring som er væsentligt mere 
dekorativ end dem, der er på marke-
det i dag. En reklame for en sponsor 
eller den festudlejer, der har leveret 

teltforankringen er der også plads til, 
da der på alle fire sider er lavet plads 
hertil.

Kan også leveres i hvid beton
En unik teltforankring som efter flere 
tests og ændringer af støbeformen 
nu er på markedet i grå beton. Er 
man klar til en merpris, så vil den også 
kunne leveres i hvid beton, så den 
falder sammen med de hvide telte. 
Vil man påmontere beslag, så den 
kan benyttes til flagstænger, så er det 
også en mulighed. Et udviklingsar-
bejde der har taget et år og som IBF 
er klar til at tilpasse, hvis der viser sig 
gode ideer til en videreudvikling.

Ja! Vi er klar 
til et udviklingsarbejde
– Vi fik en henvendelse fra salgskon-
sulent Lars Kohsel Andreasen, IBF, om 
Brancheforeningen havde interesse 
i at medvirke til udviklingen af en 
certificeret teltforankring, som opfyl-
der de krav der er fra myndigheder-
nes side. Svaret var et klart ja, siger 
branche foreningsformand Svenning 

Det ser professionelt ud, når et rammetelt er opstillet med flotte ensartede teltforankringer.

Salgskonsulent Lars Kohsel Anderasen, 
IBF, er klar til udvikling af teltforankringer 
på 1.000 og 1.500 kg, hvis interessen for 
dem er til stede.

På støtteankrets underside er der mon-
teret gummi, som begrænser skrid ved 
opstilling på beton, fliser asfalt m.v.



Kjær Pedersen, Brancheforeningen 
Danske Festudlejere.

Ønskeseddel var et godt 
udgangspunkt
Med en ønskeseddel fra konsulent 
Heine Pedersen om, hvilke ting der 
skulle tages højde for ved teltforank-
ringen, kom der gang i udviklingsar-
bejdet. En ting må Esben Mølgaard 
og Lars Kohsel Andreasen fra IBF 
erkende og det er, at det ikke er let at 
få alt med, når finesserne skal tænkes 
ind i en helhed. 

en pris så alle kan være med
– Vi har lavet en godkendt teltfor-
ankring, der opfylder mange ønsker. 
Det til en pris så alle kan få råd til at 
købe. Det er en vigtig faktor, da der 
let løber så mange udgifter på, at der 
ikke er nogen, som vil købe den. Nu 
har vi en grundmodel og skulle der 
være ønsker, som kan arbejdes ind 
i projektet, så gør vi det gerne. Det 
mod dækning af de merudgifter, det 
vil tilføre, siger salgskonsulent Lars 
Kohsel Andreasen, IBF.

De godkendte teltforankringer 
er klar til salg
Efter den projektudvikling teltforank-
ringen har været igennem, er den nu 
klar til salg. Salgskonsulent Lars Kohsel 
Andreasen, IBF, oplyser, at de er klar 
til at modtage bestillinger på de nye 
teltforankringer. Han opfordrer til, at 
man tager kontakt til IBF, da der er 
tale om nogen produktionstid. Med 
den ene støbeform der er lavet, vil 
der kunne laves en teltforankring om 
dagen. Når der er kommet godt gang 
i salget, vil der blive lavet yderligere 
støbeforme. Teltforankringerne vil 
kunne leveres over hele Danmark, da 
IBF har flere støberier samt logistikken 
til at løse opgaverne.

Tungere teltforankringer 
kan blive en realitet
Det afventes nu, hvilke tilbagemel-
dinger der komme på klodsen. Viser 
der sig behov for klodser på 1000 og 
1.500 kg, så er IBF klar til at tage imod 
udfordringen. Nu stikker vi lige en 
finger i jorden for at se behovet, siger 
salgskonsulent Lars Kohsel Andreasen.

Et godkendt løfteanker der kan tåle et 
løft på fem gange løfteankerets vægt, 
er placeret i toppen. 

Det er let at transportere telt-
forankringerne med truck.

De flotte velformede og dekorative teltforankringer har indstøbt vægten på 500 kg. 

På pladserne er teltforankringerne lette 
at transportere med en palleløfter og 
der er taget højde for, at størrelsen af 
palleløftere kan variere.
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At den juridiske vejledning gældende 
for brug af kasseapparater på markeds-
pladser trænger til en opdatering, er 
Skatteminister Karsten Lauritzen ikke i 
tvivl om. En indsats der forsøges søsat, 
så der vil kunne være ny og forståelig 
tekst til sæsonen 2018. Når man ikke at 
få det administrative arbejde på plads, 
vil skatteministeren bede sine embeds-
mænd om at holde sig i ro, indtil der 
findes en afklaring på fortolkningen af 
vejledningen.

Kr. 5.000 i bøde for 
manglende kasseapparat
Sammenslutningen af By- og Markeds-
fester forelagde sammen med Branche-
foreningen Danske Festudlejere nogle 
af de gener den nuværende fortolkning 
giver markedsarrangørerne og kræm-
merne. Med bøder på kr. 5.000 for ikke 
at bruge kasseapparat ved en bod tager 
man lysten fra kræmmerne til at del-
tage. En tendens vi får tilbagemeldinger 
på fra mange markeder, understregede 
Mogens Lorentzen, Sammenslutningen 
af By- og Markedsfester. Hans vurdering 
er, at man med de nuværende regler er 
på vej til at lukke markedsaktiviteterne.

Angst for tyveri
– Der er er række forhold på markeds-
pladserne, der gør det umuligt eller 
meget besværligt at bruge kasseappara-
ter. Strømforholdene tillader det ikke alle 
steder. Det tager kræmmerne for lang tid 
at håndtere brugen af kasseapparaterne. 
Kræmmerne vil ikke placere pengene i 
kasseapparater af angst for, at de bliver 
stjålet. Lad os få de tidligere regler igen. 
De var til at håndtere, sagde Mogens 
Lorentzen, Sammenslutningen af By- og 
Markedsfester til Skatteminister Karsten 
Lauritzen. 

Store udgifter reducerer 
antallet af kræmmere
Skatteminister Karsten Lauritzen havde 
stor forståelse for de argumenter, der 
blev anført. Han var klar over, at køb 
af kasseapparater vil ligge i kr. 25.000 
klassen, og at det vil reducere antallet 
af kræmmere, hvis de skal ud i så store 
investeringer.

Nye betalingsformer 
vinder ind
– Det kontante salg er kraftigt på retur. 
Markedsgæsterne har ikke kontanter med. 

Kræmmerne skal  
tilbage til markeds pladserne

Mogens Lorentzen fra By- og Markeds-
fester var enig med Folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen om, at der bør findes en 
løsning på problemstillingen med brug 
af kasseapparater.

Skatteminister Karsten Lauritzen gæt-
tede på at mange kræmmere bliver 
væk hvis de skal investere kr. 25.000 i et 
kasseapparat.

Folketingsmedlem Bjarne 
Laustsen var helt enig med 
Otto Skak, By- og Markedsfe-
ster om, at det er meget uhel-
digt hvis kræmmermarkeder 
lukker ned grundet uforstå-
elige skatteregler.



Folketingsmedlem Bjarne Laurtsen, 
konsulent Heine Pedersen, Skat-
teminister Karsten Lauritzen, Otto 
Skak og Mogens Lorentzen, begge 
fra sammenslutningen af By- og 
Markedsfester ser alle at der 
skal findes en hurtig løsning på 
problemstillingen med brug af 
kasseapparater.Kræmmerne skal  

tilbage til markeds pladserne
Mange betaler med MobilePay eller 
dankort og der må kunne findes en 
almen linje for håndteringen af kontanter. 
Vi tager om kort tid fat på at revidere kra-
vene til, hvornår der generelt skal bruges 
kasseapparater. Her skal vi selvfølgelig 
også se på, hvor det er rigtigt at forlange 
det. Jeg finder det ikke rigtigt, at en 
fritidskræmmer, der deltager i få årlige 
kræmmermarkeder, skal ud og investere 

i et kasseapparat, sagde skatteminister 
Karsten Lauritzen og opfordrede til en 
dialog om løsning af problemstillingen.

Ønsker om at vende nedturen
Repræsentanterne fra Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere og Sammen-
slutningen af By- og Markedsfester fin-
der tilsagnene fra Skatteminister Karsten 
Lauritzen værende et godt grundlag for 

at få lagt låg på de tvister, der har været 
på området.

– Vi skal have kræmmernes lyst til at 
være med tilbage. Som det er nu, er 
det op ad bakke og det er med til 
at ødelægge de hyggelige markeder, 
siger Otto Skak, der er formand for 
Sammenslutningen af By- og Markeds-
fester.

Skatteminister Karsten Lauritzen og hans embedsmænd 
vil få tilrettet Den juridiske vejledning omkring brugen 
af kasseapparater.
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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

STÅ BORD
Ø 84 cm
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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

NYHED!
med sort bordplade!

183 cm x 76 cm

Cafe bord Ø 84 cm



Tror du, at det er ulovligt, når der 
stopper en kassevogn op med gule 
plader eller en lastbil og det væl-
ter ud med folk, så har du ikke ret. 
Det er nemlig tilladt at transportere 
egne medarbejdere inde i varerum-
met eller på ladet, når det sker i 
forbindelse med kørsel til eller fra 
arbejdsopgaver, som de skal deltage 
i og at transporterede varer er til brug 
ved arbejdsopgaven. Så mangler der 
plads i førerkabinen, så er det bare 
ind i kassen eller på ladet med med-
arbejderne. Betingelsen er, at der er 
tale om eget personale, herunder 

også vikarer ansat af firmaet til at del-
tage i arbejdsopgaven.

Til og fra arbejdspladser
Af registreringsafgiftslovens §2 nr. 8 
fremgår det nemlig: ”Der må uden for 
førerrummet befordres andre per-
soner end sådanne, som er nød-
vendige til af- og pålæsning af det 
transporterede gods. Det er dog til-
ladt at benytte køretøjerne til befor-
dring af personaler, der er ansat i 
ejerens (brugerens) virksomhed, til 
eller fra den arbejdsplads, hvor de 
skal anvende medbragte materiale”.

Ingen krav 
til at være fastspændt
Der står ikke noget anført om, hvordan 
medarbejderne skal sidde eller være 
fastspændte under transporten.

Ikke-ansatte 
kan udløse afgifter
Det er vigtigt at notere sig, at der 
skal være tale om transport af eget 
personale. Tager man en ikke-ansat 
med, er der tale om persontransport 
af ikke-ansat person og det vil kunne 
udløse afgifter.

Læs medarbejderne ind 

bag i kassevognen
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rig af store indtægter, men af små 
udgifter” Mit råd til alle vil være, at I 
ikke skal vækste jer selv ihjel. Der skal 
være mådehold mellem investerin-
ger og udlejningshyppigheden af det 
materiel, der indkøbes og det afkast 
det giver. 

Festudlejer.dk 
i fantastisk udvikling
Vort ansigt udadtil er Festudlejer.dk 
og den fantastiske udvikling det har 

været igennem giver alle 
læserne et godt indtryk 
af Brancheforeningen Dan-

ske Festudlejere. Indholdet er bredt, 
giver faglige tanker til efterretning, 
kigger bag ved linjerne og stiller kri-
tiske spørgsmål og giver vejledning. 
En herlig udvikling som trækker nye 
læsere og annoncører til. 

Fremtidens fester 
kræver fornyelse
Jeg ser frem til det kommende for-
årsmøde og de mange aktiviteter, der 
løber af stablen her. Nytænkning med 
at invitere arrangører af By- og Mar-

kedsfester og festivaler og nye udstil-
lere med til Festmessen, håber jeg vil 
ændre den til en væsentligt større 
Festmesse. Et sted hvor I medlemmer 
møder arrangørerne og får dem i tale. 
Får lavet leveringsaftaler og ser vær-
dien i et udviklingssamarbejde med 
dem. De fremtidige fester bliver ikke 
længere, som de har været. Nytænk-
ning skal til på en række områder. Her 
har I lejlighed til at bruge jeres erfarin-
ger i fuldt flor.

Brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen

Fortsat fra side 3 
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Omgangskredsen af kammerater var 
heller ikke de bedste, da de også var 
misbrugere.

Kæresten forsvandt, 
misbruget tog til
En læreplads hos smeden var ønske-
jobbet for Senius. Det var smed han 
ville være, men efter nogen tid som 
smedelærling fyldte misbruget så 
meget, at lærlingeforholdet var slut. 
Det blev senere afløst af et lærlinge-
forløb hos en tømrer. Også det endte 
med en fyreseddel, da misbruget var 
tiltagende. Det hele gik galt og endte 
endnu værre, da han sammen med 
sin kæreste flyttede til Esbjerg. Nye 
kammerater, flere stoffer og et forhold 
til kæresten, som bristede. Kammera-
terne var ballademagere, økonomien 
var der ikke styr på og kontakten til 
familien ebbede ud. Kort sagt: Det 
hele sejlede, erkender Senius i dag, 
hvor han er kommet oven på igen.

Fra døgnbehandling 
til teltopstilling
– Familien havde fat i mig og gjorde 
det klart, at hvis jeg ikke kom i gang 
med en behandling, så var forbindel-
sen til dem slut. Gennem Varde kom-
mune kom jeg i gang med tre måne-
ders døgnbehandling. Her lærte jeg 
om, hvad stofferne gør ved en og 
blev sporet ind på vigtigheden af at 
have et arbejde og passe det. Det var 
med til at give en åbning for at se en 
værdi i fremtiden og livet.

Den blev styrket efter at min mor 
havde taget kontakt til Svenning Kjær 
Pedersen, Tinghøj Service Udlejning, 
og fået på plads at jeg kunne få en 
praktikplads her. Et tiltag der har 
vendt totalt rundt på min hverdag.

gode kollegaer der vil 
og gør noget
Her landede jeg blandt gode kol-
legaer, der vil noget og gør noget. De 
er her for at løse de arbejdsopgaver, 
de bliver stillet over for, og der er en 
mester, som vil noget og gør noget. 
Gode kollegaer som har ændret min 
oplevelse totalt af, hvad arbejde er. 
Jeg møder tillid og accept. Blev taget 
med i opgaverne og har lært at løse 

” ”
Øl, hash og senere andre stoffer var 
daglig kost for den nu 21-årige Senius 
Kjær Agerskov, da han gik i 7. og 8. 
klasse. En cocktail der startede i det 
små, men arbejdede sig op til noget 
mere omfattende. Et misbrug der gik 
ud over motivationen og koncentra-
tionen i undervisningen. Misbruget 
blev spottet af lærerne, men løgn og 
gode historier holdt dem på afstand. 

Senius har af arbejdskollegaerne lært, at 
det han ved har en værdi. Her føler han 
tillid og accept og som værende en del 
af et team. 

Hverdagen har ændret sig for Senius 
Kjær Agerskov. Tidligere var stoffer 
en del af hans hverdag. Nu skyldes 
trætheden en hård indsats.

Mødet med Svenning Kjær Pedersen 
har åbnet øjnene hos Senius Kjær Ager-
skov til at se muligheder og værdien i at 
bygge en fremtid op, som har indhold.

Jeg blev dum 

af hash og øl
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opgaverne. Jeg føler, at jeg er noget 
og er en del af et team, siger den 
21-årige Senius Kjær Agerskov.

Nyt hjem og kammeraterne 
på afstand
– To dage sov jeg over. Blev hentet 
og sat i gang med arbejdet. Det 
samtidig med at jeg blev belært om, 
at her møder man op, hvis man vil 
være med på holdet. Svenning til-
bød mig, at jeg kunne bo hos ham, så 
afstanden til arbejdet ikke var noget 
problem. Det sagde jeg ”Ja tak” til og 
har nu boet her i et halvt år. Jeg har 
fået kammeraterne på afstand og styr 
på mig selv. Jeg har fået en hverdag, 
hvor arbejdsindsatsen giver en sund 
træthed, så jeg ikke tænker på at gøre 
noget vildt om aftenen. Jeg føler, at 
jeg er blevet voksen og har fået et nyt 
syn på mange ting. Jeg har lært meget 
og står glad op hver morgen. Vi har 
sammen snakket om fremtidsplaner 
og er sammen med Varde Kommune 
tæt på at lave en plan for vinteren.

gymnastikhøjskole og kurser 
er i fuld gang
– Vi arbejder på at få et to årigt EGU-
forløb skruet sammen. Det vil betyde 
et ophold på Gymnastikhøjskolen i 
Ollerup. Deltagelse i AMU kurser, og 
til foråret skal jeg ud at give den gas 
med opsætning af telte igen. Jeg vil 
holde ved noget i stedet for at sprin-
ge fra, siger en glad og stolt Senius 
Kjær Agerskov. Men han erkender, at 
fortiden ikke er helt ude af kroppen. 
”Der er noget, som rykker i mig ind i 
mellem. Men så har jeg Svenning at 
kunne støtte mig til, inden det går 
galt”, erkender Senius.

godt at kunne medvirke 
til at gøre en forskel
– Herligt at kunne være med til at 
kunne gøre en forskel for et ungt men-
neske. Det har givet ham et nyt kapitel 
i hans liv og kan det medvirke til at 
give ham et godt indhold i livet, så er 
meget nået. Ledighed er grunden til 
meget skidt. Derfor er det godt, at han 
kan gå træt i seng. Hvor der er vilje er 
der vej og Senius har vist, at han har 
viljen. Nu planlægger vi vejen fremad.

   Senius var med til at rydde op efter 
sæsonen og er nu på gymnastikhøj-
skole, inden han til foråret ”giver den 
gas” med teltopstillingerne igen.

    Efter en lang og trættende arbejds-
dag er Senius klar til at hvile ud og stå 
op til nye udfordringer næste dag.

Hvor der er vilje, er der vej. har Se-
nius Kjær Agerskov erkendt og har givet 
sit livsindhold helt nye dimensioner. 

Jeg blev snotdum af hash, stoffer og 
bajere, erkender Senius Kjær Agerskov 
og har brudt kontakten til de kammera-
ter, der er på ”vognen”.

Jeg har fået et nyt syn på mange 
ting og vil berige mig selv med 
nye ting fremadrettet, er Se-
nius Kjær Agerskovs målsæt-
ning. 
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Man skal kunne se nye vinkler i fest-
udlejningsbranchen og turde prøve 
nye veje for at kunne klare sig på 
udlejningsmarkedet. Mulighederne 
er mange, men mange danske udle-
jere undlader tiltag og det vil mini-
mere branchen, siger Brian Skøtt, 
Fyns Serviceudlejning i Odense, der 
er sværvægteren inden for udlejning 
af service. Et nyt tiltag med opkøb af 
Smilla Rental, Odense, der har udle-
jet køkkenmaskiner til store events 
i hele Danmark, har betydet fart 
på udlejningen. Det til firmafester, 
festivaler og en række andre store 
festligheder.

Nyt materiel gav et boom 
i omsætningen
– Konceptet med udlejning af nyere 
tip-steamere, gas- og elkomfurer, 
køleskabe, varmeborde og skabe, 
ovne samt mange andre dele inden 
for køkkenverdenen, har givet et 
boom i omsætning og arbejdsop-
gaver. En udlejningsverden som vi er 
en af de få i Danmark, der dyrker og 
med et delvist nyt materiel bliver vi 
de foretrukne af mange eventmagere. 

Det giver nye spændende udfordrin-
ger, for der er på dette område krav 
til, at tingene fungerer. Gør de ikke 
det, skal der ske en hurtig indsats og 
vores beliggenhed gør, at vi ikke har 
langt til hverken øst eller vest. Det gør, 
at vi meget hurtigt kan være der med 
nyt materiel, hvis noget går galt, siger 
Brian Skøtt, Fyns Serviceudlejning, 
Odense, og understreger at man skal 
prøve mange ting, før man finder det, 
der hitter.

Luppen skal frem 
for at se overskuddet
– Der er i Danmark alt for mange udle-
jere inden for et smalt sortiment af 
varer. Det gør, at priserne presses og 
for at se overskuddet skal folk have en 
lup frem. Det betyder, at motivatio-
nen for det at være festudlejer falder 
og det samme vil antallet af udlejere 
gøre. Mit gæt er, at indenfor ti år vil 
antallet af de traditionelle festudlej-
ningsforretninger være halveret, hvis 
der ikke sker noget konstruktivt på 
markedet.

Medarbejder gennem 20 år Birthe 
Maach ses har sammen med Brian Skøtt 
i gang med indtastning af ordrer.

For Lotte og Brian Skøtt er stilstand 
tilbagegang og der arbejdes altid 
efter fremgang og nye tiltag.

Brian Skøtt ved specielt fremstillede 
”juletræer”, som bruges til portionsan-
rettede tallerkner.

Nyt inden for stole er også tiltag som 
Brian Skøtt gør i.

Vi begrænser os   hvis der ikke sker udvikling



 Festudlejer.dk 31

Samarbejde 
er en vigtig udfordring
– Vi er nødt til at kigge på, hvad der 
sker af populære events i udlandet. 
Være med til at bakke eventma-
gere op i at tilføre Danmark nye 
tiltag. Medvirke til at de, der laver 
events, ikke drukner i et bureaukrati 
med masser af ansøgninger. At vi har 
de remedier, der skal til for at lave 
anderledes events og arbejde sam-
men om at have en kapacitet af varer, 
så vi kan hjælpe hinanden med at 
dække behovene. Især samarbejdet 
ser jeg som en betydningsfuld faktor. 
Det hjælper ikke, at alle køber ind 
og sætter formuer i materiel, som 
kun bruges til et begrænset antal 
arrangementer, siger Brian Skøtt, Fyns 
Serviceudlejning. En lærdom som 
han har samlet sig gennem et helt liv 
i udlejningsbranchen. Hans forældre 
Inge og Helge Skøtt var nemlig nogle 
af de første festudlejere i Danmark.

Bundlinjen jager folk væk 
fra branchen
Han understreger, at en forudsætning 
for at kunne skyde nye knopper i 

en festudlejningsforretning er, at der 
gøres op med manges holdninger. 
Mange beregner ikke en løn til sig 
selv, glemmer at transport af varerne 
koster penge, at der skal et overskud 
til, før man kan købe nyt, at det ikke 
er et spørgsmål om, hvor stort og 
bredt et sortiment man har, men om 
det udlejes. Gør man ikke det, bliver 
bundlinjen den, der jager folk væk fra 
branchen. 

Skal det vendes?
– Vi er en ramt branche, hvor ingen 
tør sætte prisen op. Jeg har ikke selv 
gjort det de sidste seks år, fordi andre 
ikke har gjort det. Men udgifterne sti-
ger og stiger. Det går ikke for os, som 
har festudlejning som en forretning i 
udvikling. Det bliver mindre min-
dre og mindre lukrativt at være 
udlejer, siger Brian Skøtt, Fyns 
Serviceudlejning, Odense.

Brian Skøtt  er klar til at dække op til fest for op til flere tusinde gæster.

Blandt en række udvidelser i sortimen-
tet er konvektionsovne.

Lotte og Brian Skøtt skaber selv nye 
udfordringer med udlejningsgenstande 
indkøbt i Østen.

Lagermedarbej-
der Birthe Maach 

og indehaver 
Brian Skøtt ses 

ved nyindkøbte 
plastkasser 

til glas, som 
afløser plast-

bakkerne.

Vi begrænser os   hvis der ikke sker udvikling
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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:



egu-godtgørelsen 
hæves til 100%
I forbindelse med den nye treparts-
aftale, der gælder for 2018 – 2021 
hæves EGU-godtgørelsen fra 80 til 
100 % af den højeste dagpengesats 
ved deltagelse i AMU-kurser.

Med hensyn til kvaliteten af AMU-
kurser er der også sket ændringer. 
Takster til skolerne hæves, så AMU-
området tilføres 280 millioner kroner 

til at styrke kvaliteten i tilbuddene. 
Derudover afsættes der i alt 140 mil-
lioner kroner til en kvalitetspulje til 
AMU.

Fleksibelt udbud af AMU-kurser: 
Bedre muligheder for at tilpasse 
AMU-kurser til den enkelte virksom-
heds behov er et andet tiltag.

Kursisterne på AMU kurserne får fra nytår 2018 deres EGU-godtgørelse hævet med 
20%.

Mindeord 
for Anders 
Bisgaard 
Sørensen
Det var med sorg, vi 
modtog meddelelsen 
om, at Anders Bisgaard 
Sørensen efter længere 
tids sygdom er død 73 
år gammel. En hændelse 
der sætter tankerne til-
bage på de mange ti-
mer, som Anders og Lis 
har brugt i samvær med 
Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejeres med-
lemmer. Ligeledes den 
indsats, han har lavet 
fra brancheforeningens 
opstart og drift som be-
styrelsesmedlem og for-
mand.

Vi mindes Anders som 
en god kollega, der al-
tid var et skridt foran. 
Han stod for mange af 
landets største fester, 
når det gjaldt levering af 
teltmateriel. Manglede 
han telte eller inventar, 
var han altid klar til at leje 
det hos os kollegaer.

En person som har haft 
sans for kvalitet, profes-
sionel behandling af så-
vel materiel som kunder. 
Det samtidig med at han 
var en god arbejdsgiver 
over for sine medarbej-
dere.

Ære være hans minde!

Brancheforeningsfor-
mand Svenning 
Kjær Pedersen
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BeKeNDTgØReLSe 
om offentlige forlystelser
trænger til en revision

Ansøgning på ansøgning skrives for at 
få tilladelse til opstilling af forlystel-
ser til offentlige arrangementer, men 
hvilken værdi har det? En tidligere 
sag fra Jerup i Vendsyssel, hvor en 
oppustelig rutschebane væltede og 
flere unge kom til skade, endte med 
en total frifindelse af udlejeren og 
et stort bødeforelæg til den lokale 
idrætsforening, der var arrangør. En 
sag hvor politiet krævede udlejeren 
idømt fængselsstraf for manglende 
syn af forlystelsen og dårlig rådgiv-
ning til arrangørerne, hvor man havde 
afvist, at rutschebanen ville kunne 
vælte.

Konkurrenceforvridning 
i forhold til eu
En sag der blev dysset ned af politiet 
og som Festudlejer.dk ikke efterføl-
gende kunne få aktindsigt i. En retslig 
afgørelse som ønskes skjult, grundet 
at der kan stille spørgsmål ved, om 
den godkendelsesprocedure, der 
kræves i Danmark, er i overensstem-
melse med EU reglerne. I Retssalen 
i Hjørring fremhævede forsvareren 
flere gange, at den syns- og godken-
delsesproces der er i Danmark, er 
konkurrenceforvridende i forhold til 
EU-kravene.

Registreringsnummer 
på forlystelser
– Vi administrerer os ihjel. Forlystelser 
skal synes og godkendes en gang 
om året og det selv om at fx en 
hoppeborg kun er udlejet til nogle 
få arrangementer årligt. Arrangørerne 
skal hver gang en forlystelse opstil-
les, ansøge om tilladelse til, at den 
må opstilles. Hvorfor ikke forsyne 
forlystelserne med et registrerings-
nummer, som de gør i England, og 
som vi har foreslået Justitsministeriet. 
Når en forlystelse synes, tastes syns-
resultaterne ind i en database, hvortil 

Et passivt ophold 
på indgangspartiet 

til en hoppeborg 
kan være farligt.

Børn elsker fysiske 
udfordringer.

Manglende 
afstand 
mellem 
oppu-
stelige 

forlystelser 
gør dem 

farlige for 
børnene at 

bruge.



Børnene elsker at lege i oppustelige 
forlystelser, men det bør ske under 
kontrol.

politiet har adgang. Når de kommer 
ud på en festplads, kan de hurtigt se, 
om de enkelte forlystelser er synede 
og godkendte. Er de ikke det, konfi-
skeres de øjeblikkeligt. Det vil spare 
mange ressourcer og øge sikkerhe-
den, understreger brancheforenings-
formand Svenning Kjær Pedersen.

udlejere må ikke kvæles 
i udgifter
– Sikkerheden er vigtig for såvel de 
der bruger, som de, der opholder 
sig i nærheden af forlystelserne. Det 
er derfor vigtigt, at materiellet er 
i orden og at de, der har opsyn 
med forlystelserne ved, hvordan de 
kan medvirke til at forebygge uheld. 
Det er også vigtigt, at udlejerne ikke 
kvæles i udgifter og arrangørerne i 
besværlige ansøgnings krav. Jeg vil 
derfor arbejde hen imod, at vi kan få 
lavet en gennemgang af Bekendtgø-
relsen om offentlige forlystelser, slut-
ter branche foreningsformand Sven-
ning Kjær Pedersen.

Udlejerne bør ikke kvæles i udgifter. 12 
måneders synet bør udskiftes med et 
tre årigt syn og godkendelse.

En uforsvarlig opstilling af hoppepude 
gav handelstandsforeningen en bøde 
på fem tusinde kroner.

Børn kommer let til skade, hvis friarealet 
ikke er i orden og et barn falder ud over 
kanten.

Der kræves en del friareal fra oppu-
stelige forlystelser og til ting, der står 
placeret omkring.

Manglende opsyn med forlystelser er 
oftest årsagen til uheld.
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BORD XL180

BORD PLANET 160

QUICK UP FRA KR. 1999,-

kim.jansdorf@halgruppen.dk

Alle priser er ekskl. moms, gældende 30 dage eller så længe lager haves. Med forbehold for trykfejl.

www.halgruppen.dk 
post@halgruppen.dk 

+45 70 70 75 95

Halgruppen er  
leverandør af  

Zown møbelserie

DANMARKS MÅSKE  
BILLIGSTE HOPPEBORGE

HOPPEBORGE
3,5 x 4,6 m (16m2) fra 9.600,- 
4,6 x 4,6 m (21m2) fra 12.900,- 
4,6 x 5,5 m (25m2) fra 13.900,-
5,5 x 5,5 m (30m2) fra 17.900,- 
Leveres inkl. blæser og pløkker.

Se mere på vores hjemmeside 
hoppeborgetilsalg.dk eller ring på +45 96 60 61 58

Alle priser er ekskl. moms, Ab lager Ikast. Alle vores hoppeborge er fra Europæiske leverandører.

FØLG OS PÅ FACEBOOK  

OG FÅ DE NYESTE TILBUD FØRST



At det er vigtigt at få telte tilstrække-
ligt fastgjort, mødes ofte med udsagn 
om, at det ikke er til at få pløkker slået 
langt nok ned til, at de kan holde de 
træk, der kræves. En undskyldning 
man ikke godkender i USA. Her er 
det bare et spørgsmål om, hvor man 
finder det rigtige grej til at gøre det 
med. Et problem som firmaet Ameri-
can Earth Anchors har knækket med 
fremstilling af pløkke med gevind, 
som kan skrues ned i de fleste under-
lag. Det med forskellige slags værk-
tøjer som boremaskiner, luftdrevne 
maskiner, håndværktøj eller entrepre-
nørmaskiner.

populære 
grundet stor trækstyrke
Gevindpløkkerne fremstilles i mange 
forskellige længder og dimensioner 
og kan være med til at sikre små som 
store telte. Grundet deres store effek-
tivitet, mange muligheder og træk-
styrke er de blevet populære hos en 
lang række brugere af telte. 
De bruges flittigt af teltopstillere, pro-
fessionelle inden for byggebranchen, 
private og ikke mindst af militæ-
ret. Populariteten skyldes, at de kan 
skrues i og op igen. Kan bruges i jord, 
sand og is. Det på en måde, så der 
ikke fremkommer kanter, hvor pløk-
kene er fastgjorte.

Lette at håndtere – lav vægt
En anden stor fordel er der ved 
gevind- pløkkene og det er, at de er 
lavet af aluminium og dermed ikke 

vejer så meget. Det gør dem lette at 
transportere og håndtere ved såvel 
opstilling som nedtagning.

Direkte kontakt info
Ønsker du yderligere informationer 
om gevindpløkkene kan du gå ind på 
American Earth Anchors hjemmeside 
www.americanea.com. Her er der 
også mulighed for at stifte bekendt-
skab med de mange muligheder, der 
er for brugen af materiellet.

American Earth An-
chors var at finde 
på IAPPA’s messe i 
Orlando i november 
2017, hvor de havde 
denne stand.

Der er tale om 
stærke pløkker, 

som kan genbruges 
mange gange og 

som sikrer en stor 
trækstyrke.

Selv om der 
kan være 
meget store 
gevindpløkker, 
så er de ikke 
tunge, da de 
er lavet af alu-
minium.

At pløkker ikke kan slås i, 
er kun en undskyldning
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www.festudlejer.dk

Start festen 
med en henvende lse 
til www.festudlejer.dk

en god fest er aldrig længere væk end 
en opringning – eller et klik på
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www.festudlejer.dk
en god fest er aldrig længere væk end 

en opringning – eller et klik på Jylland
aabybro – 9440 
Aabybro Telt- & Serviceudlejning 
Tlf. 23 24 35 07

Bindslev – 9881 
Gorm’s Telt og Serviceudlejning 
Tlf. 40 27 29 77

Bjerringbro – 8850 
ABC Telte 
Tlf. 86 68 63 10 

Bramming – 6740 
Bramming Festudlejning 
Tlf. 75 17 40 08

Børkop – 7080 
Losona Varme & Teltudlejning 
Tlf. 75 93 05 27

Flemming – 8762 
Festgården 
Tlf. 76 90 66 00

Fredericia – 7000 
Festmesteren 
Tlf. 75 92 44 11

Hobro – 9500 
Festshop.dk 
Tlf. 26 16 16 36

Hjørring – 9800 
Hjørring Telt- og Serviceudlejning 
Tlf. 61 66 56 60

Harlev – 8464 
Bisgaard-Sørensen Teltudlejning 
Tlf. 75 64 10 77

Højbjerg – 8270 
Dansk Mobilscene A/S 
Tlf. 40 55 91 36

karup – 7470 
Klarup Teltudlejnig 
Tlf. 97 16 41 75

langå – 8870 
Langå Teltudlejning 
Tlf. 20 15 62 45

låsby – 8670 
Jysk Festudlejning 
Tlf. 86 95 16 65

nykøbing m. – 7900 
Nykøbing Serviceudlejning 
Tlf. 23 45 59 33

nørresundby – 9400 
Tommy Telt ApS 
Tlf. 70 22 83 88

Pandrup – 9490 
Nordjysk Service- og teltudlejning 
Tlf. 98 24 56 80 / 20 91 12 07

ranum – 9681 
Ranum Teltudlejning 
Tlf. 98 67 68 39

ribe – 6760 
Ribe Fest Udlejning 
Tlf. 75 41 18 18

Silkeborg – 8600 
Hardy Nielsen 
– Telt & lydudlejning 
Tlf. 86 81 02 09

Sæby – 9300 
Sæby Fest Service 
Tlf. 98 46 38 30

tarm – 6880 
Ådum Serviceudlejning 
Tlf. 97 37 41 13

thisted – 7700 
Nord-Vest Box Udlejning 
Tlf. 40 44 65 37

thisted – 7700 
Thisted Service-  
og Flytteforretning 
Tlf. 97 92 11 12

varde – 6800 
Festudlejning.com 
Tlf. 75 22 52 57

varde – 6800 
Hjortshøj Party Service 
Tlf. 75 25 17 29

varde – 6800 
Tinghøj Service Udlejning 
Tlf. 75 26 14 86

vojens – 6500 
Aamand Udlejningscenter 
Tlf. 74 50 64 40

vejen – 6600 
Vejen-Askov Telt &  
Serviceudlejning 
Tlf. 40 72 18 84

ørsted – 8950 
Ørsted Telte A/S 
Tlf. 86 48 89 65

Fyn
odense – 5220 
A-udlejning 
Tlf. 66 12 29 27

odense – 5250 
Fyns Serviceudlejning 
Tlf. 66 11 11 99

ringe – 5750 
Event Fyn ApS 
Tlf. 72 48 88 12

Svendborg – 5700 
Alletiders Party Service 
Tlf. 62 22 10 33

Søndersø – 5471 
Vigerslevlund Udlejning 
Tlf. 64 89 23 30

Sjælland og Falster
Brøndby – 2605 
Dantelt.dk 
Tlf. 43 44 78 78 

Ballerup – 2750 
Eventudlejning.dk 
Tlf. 22 11 27 27

Brøndby – 2605 
First Party A/S 
Tlf. 43 43 40 80

Brøndby – 2605 
Fyns Serviceudlejning 
Tlf. 70 11 11 99

Fredensborg – 3480 
Fest- og Service.dk  
Fredensborg 
Tlf. 26 25 64 30

Hedehusene – 2640 
FløngPartyTelt 
Tlf. 40 33 62 00

Hedehusene – 2640 
Roskilde Teltudlejning ApS 
Tlf. 46 59 34 84

Helsingør – 3000 
Brødr. Olsens  
Teltudlejning 
Tlf. 20 33 53 54

Holmegaard – 4684 
UC festcenter 
Tlf. 55 72 44 16

Hvalsø – 4330 
Hvalsø Teltudlejning 
Tlf. 46 40 84 10

karise – 4653 
Dansk Toiletudlejning.dk 
Tlf. 40 23 72 71 

kokkedal – 2980 
Service 2000 A/S 
Tlf. 70 20 20 00

køge – 4600 
Køge Serviceudlejning ApS 
Tlf. 27 51 76 66

maribo – 4930 
Sydhavsfest.dk 
Tlf. 50 88 80 41

næstved – 4700 
UC festcenter 
Tlf. 55 72 44 16

rønnede – 4683 
Faxe Teltudlejning 
Tlf. 56 71 24 25

Slagelse – 4200 
ShowTech 
Tlf. 58 50 61 51

Stege – 4780 
O.B.Wiik 
Tlf. 70 20 34 75

Stege – 4780 
Halgruppen 
Tlf. 70 70 75 95

St. merløse – 4370 
Hede Serviceudlejning  
Tlf. 28 71 02 77

vallensbæk – 2665 
Bord Dæk Dig A/S 
Tlf. 36 30 36 33

vedbæk – 2950 
Charlottenlund Udlejning ApS 
Tlf. 39 64 31 46

vemmelev – 4241 
Vemmelev Festudlejning  
og Festbutik 
Tlf. 57 82 07 19

vordingborg – 4760 
Hold Da Helt Fest 
Tlf. 55 34 12 10

vordingborg – 4760 
Party-Line Teltudlejning 
40 19 55 82

Brancheforeningen Danske Festudlejeres medlemmer  
leverer alt til festen

ved at vælge et af vore medlemmer får de garanti for  
professionel vejledning og behandling

Slå på tråden – eller gå ind på: 
www.festudlejer.dk

Medlemmer pr. 1. januar 2017
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randaberg

Norge

Skandinaviske medlemmer

Sverige

Bergen 
Eventtjenester 
Tlf. +47 99 500003

tornes 
Underholdningshuset 
Tlf. +47 982 17 146

vågå 
Våga Alutelt Service 
Tlf. +47 90 160800

oslo 
Rent a Tent 
Tlf. +47 906 79 053

randaberg 
PS Selskapsutleie 
Tlf. +47 92 04 21 34

töllsjö – 51793 
Flying Flerpab 

Tlf. +46 0708 591845

Bergen

tornes

vågå

oslo

töllsjö
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Der var fest for flere ting, da Trekan-
tens Oliefyrservice den 22. septem-
ber 2017 inviterede til fest. Indeha-
veren Mark Mikkelsen fejrede sin 40 
års fødselsdag. Det var samtidig 40 
år siden, at Trekantens Oliefyrservice 
blev startet op og så var der dåbs-
dag for firmaets navn. Det ændrede 
nemlig navn til LOSONA. Et navn der 
er de to første bogstaver i Lone Skov, 
som var Mark Mikkelsens mor. De 
næste to er fra døtrene Sofie og Nana 
Lindgaard Hansen.

LOSONA er nyt navn
At bekendtskabskredsen er stor, var 
receptionen et godt bevis på. Frem-
mødet var stort af kollegaer inden for 

teltbranchen, VVS- og oliefyrsbran-
chen, kunder og familie. Der var plads 
til alle, da der var opstillet nogle af 
de store telte  med kraftige profiler, 
som LOSONA har specialiseret sig i 
at levere til festligheder.

14.000 kvadratmeter 
af landets største telte
Mark Mikkelsen nævnte i sin tale den 
historie som virksomheden Trekan-
tens Oliefyrservice har været igen-
nem. Opstarten for fyrre år siden, 
hvor arbejdet i høj grad var service og 
rengøring af oliefyr hos private. I 2001 
overtog Mark firmaet efter sin moders 
død. Og her kom Marks ekspertise 
som VVS-mand og blikkenslager med 

Det var en meget flot teltopstilling, der 
stod klar til at modtage gæsterne.

Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen overrækker en gave til 
Mark Mikkelsen og hans samlever Canna 
Hansen på vegne af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere.

Mark Mikkelsen får overrakt den bag-
rude, som var gemt fra hans tid som 
speedwaykører.

Der var godt humør ved Varde-ban-
dens bord.

BILRuDe 
som bevis på 

at der altid 
har været fart på

Mark Mikkelsen 
ses her med bag-

ruden til sin Toyota 
Hi-Ace, som klart viser 
hans lyst til speedway.



i de daglige udfordringer. I 2008 
opgraderede firmaet med udlejning 
af varmekanoner af forskellige størrel-
ser. I 2012 blev der taget et nyt tiltag, 
nemlig indkøb af telte. Det blev til 
flere mindre telte, men fokus var helt 
klart på kæmpestore telte. I dag har 
firmaet i alt 14.000 kvadratmeter telte. 
Heraf en stor del i bredderne 15, 20, 
25, 30 og 40 meter, hvilket er nogle af 
de største i Danmark. 

pludselig er ideen der
Målet med teltene har været at 
opdyrke et helt andet marked end 
det, de fleste teltudlejere gør i. De 
store professionelle telte, og det helt 
rigtige udstyr til alle led i opstillingen 
og sikkerheden, er der lagt vægt på. 
Hvad det næste skud på stammen 
bliver, kunne Mark Mikkelsen ikke sige. 
Pludselig er ideen der og så gør man 
noget ved det.

Der har altid været fart på!
At Mark Mikkelsen altid har været en fyr 
med fart i blodet, blev han mindet om 
på dagen. Hans ven gennem mange år 
Henrik Fricke overrakte ham nemlig en 
rude fra Marks gamle Toyota Hi-Ace. 
Den havde han i mange år brugt til 
transport af sine speedway maskiner, 
og den havde flere påskrifter, som 
gjorde, at folk ikke kunne være i tvivl 
om, hvem de blev overhalet af.
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Mark Mikkelsen og samleveren 
Canna Hansen ses her ved gave-
bordet.

Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen får sig en snak med Jan 
Cornelis von Lindern, Alletiders Party 
Service, Svendborg.

Mark Mikkelsen med en stor del af sin familie. De har på hver sin måde været 
med i opbygningen af virksomheden.

Selv om teltene til receptionen var 
store, så blev de hurtigt fyldt op.

Mark Mikkelsen ses i baggrunden sammen med sin far Poul Skov Mikkelsen 
Forrest fra venstre ses døtrene Sofie og Nana Lindgaard Hansen og i midten 
samlever Canna Hansen.



42 Festudlejer.dk

tent ‘n event
foldetelte • partytelte • stabelstole • klapstole • plastborde • glas • tallerkener • isenkram • foldetelte • partytelte • stabelstole • klapstole • plastborde • glas • tallerkener • isenkram • foldetelte •

Prins Christians Kvarter 28 • 7000 Fredericia • 89 12 12 00
www.zederkof.dk • info@zederkof.dk

Peter Zederkof
Tlf. +45 8912 1260
Mail. peter@zederkof.dk

Tlf. +45 8912 1262
Mail. lm@zederkof.dk

Tlf. +45 8912 1261
Mail. milla@zederkof.dk

Milla Mendes Louise Mortensen

Zown Arbejsbord 
- højde justerbart
76,2x182,9 cm

Art.nr. 12556

Føs’da’ pris   491,-

Zown Plastbord Buffet
+ bordskørt sæt
104,7x182,9 cm

Art.nr. 12508 + 615400

Føs’da’ pris 2.312,-

Standard Plastbord XL 180 
76,2x182,9 cm

Art.nr. 12549

Føs’da’ pris   281,-

Event Klapstol - sort
Art.nr. 09224

Føs’da’ pris   62,-

Event Klapstol - grå
Art.nr. 09231

Føs’da’ pris   65,-

Event klapstol vogn
50/40 stk.
Art.nr. 10205

Føs’da’ pris 1.999,-
100/80 stk.
Art.nr. 10206

Føs’da’ pris 2.999,-

Zown Plastbord Cocktail 80
Art.nr. 12522

Føs’da’ pris   241,-

Trend stol
Sort
Art.nr. 09265A

Føs’da’ pris   275,-

Trend sofa
Sort, 180x60 cm
Art.nr. 11240zf-07

Føs’da’ pris   2.500,-

Sofasystem Koncept modul
Sort, 120x62 cm
Art.nr. 11203zf-07

Føs’da’ pris   1.995,-

Sofasystem understel
Wengébejdset, 120x64 cm
Art.nr. 11317

Føs’da’ pris   495,-

Event cafe/ståbord Ø80
Art.nr. 09234

Føs’da’ pris   350,-

Sams Barstol
Art.nr. 09330

Føs’da’ pris   230,-

+

Form dug for ståbord 80 cm
Sort, Art.nr. 091591
Creme, Art.nr. 091601
Hvid. Art.nr. 091611

Føs’da’ pris   170,-

Tlf. +45 8912 1265
Mail. hbr@zederkof.dk

Henriette B. Rasmussen

BESTIL NU. KONTAKT EN AF VORES DYGTIGE SÆLGERE PÅ 8912 1200. SE MERE PÅ ZEDERKOF.DK

Vi ses på festmessen 

lørdag d. 3. marts 

på Hindsgavl Slot!
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Vi ses på festmessen 

lørdag d. 3. marts 

på Hindsgavl Slot!
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Vi ses på festmessen 

lørdag d. 3. marts 

på Hindsgavl Slot!
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Du kan selv gøre meget for at 
dine medarbejdere føler at de 
har en god arbejdsplads, hvor 
de gerne vil blive.

Ledighedsprocenten i Dan-
mark er lav og arbejdsopga-
verne man ge. Det bliver derfor 
svært at skaffe medarbejdere i 
den kommende sæson.

Det er vigtigt at have nogle gode og veluddannede 
medarbejdere.

Udgifterne til at gennemgå specialkurserne for telt-
montører er yderst begrænset. Kørsel, undervisning, 
bespisning og kursusgodtgørelse betales for alle ikke 
højtuddannede. 

Manglende medarbejdere 
– højere lønninger

Arbejdsmarkedets udvikling viser 
ikke positive tendenser for ledige 
medarbejdere til den næste sæson. 
Arbejdsløsheden er mange steder 
nær nul og i mange yderområder 
mangler der medarbejdere. Tenden-
sen med højere lønninger er også på 
vej. Det tænder alarmlamperne og 
udfordrer til, at der laves nøje plan-
lægning af den kommende sæson.

Lønnen presses
Tidligere sæsoner med en lignende 
udvikling har lært mange, at det er 
dyrt at være arbejdsgiver i sådanne 
tider. Medarbejderne hænger langt 
fra på træerne og kan være svære 
at få fat i. Der kan blive tale om korte 
ansættelsesperioder, da medarbej-
derne ofte og med kort varsel skifter 
arbejdsplads. Medarbejdere, der vil 
gøre en indsats på skæve arbejds-
tider og med lange arbejdsdage, 
forsvinder næsten som dug fra solen. 
Lønnen bliver presset i vejret, fordi 
der bliver en desperat jagt på med-
arbejdere.

Vælg hvorfor de skal 
arbejde hos dig
Det er derfor vigtigt at være tidligt ud 
for at sikre den nødvendige arbejds-
kraft. Det er vigtigt at gøre sig klart, 
at timelønnens størrelse og gode 
arbejdsforhold bliver indfaldsvinklen 
til, at medarbejdere vælger dig som 
arbejdsgiver. 

Ordnede personaleforhold 
betyder meget
Kan du tilbyde en arbejdsplads 
med ordnede personaleforhold, 
klar besked om arbejdstider og de 
arbejdsopgaver, der skal udføres og 
at der samtidig er styr på arbejds-
miljøet i virksomheden og ude på 
pladserne, så er det gode parametre 
til, at de vælger dig.

Små udgifter 
til givende kurser
For at give de nye medarbejdere 
de optimale muligheder for at forstå 
arbejdsområdet, så kan det være en 
opfordring at give dem en grundig 
oplæring på de AMU kurser, der 
køres for teltmontører. Her dækkes 
kost og logi, når afstanden er over 60 
km pr. vej. Der betales kursusgodt-
gørelse til de, der er godkendt hertil. 
Der dækkes kørselsudgifter til og fra 
kursusstedet. Du kan dermed ikke få 
en billigere kvalificeret oplæring af 
medarbejderne. En oplæring som 
på mange måder gør dem til sta-
bile medarbejdere fra starten i deres 
ansættelse.

Skal dine 
udlejningspriser op?
Med de nævnte forudsætninger der 
venter, så er det også vigtigt at få 
kigget på lejepriserne. De er ikke sat 
op de sidste mange år af skræk for 
at miste udlejninger. Det på trods af 



Jo bedre dit personale er 
uddannet jo mindre udgifter 
til glemte ting på opstillings-
stederne.

Sikker dig at medarbejderne har de certifikater, der er nødvendige 
for lovligt at kunne bruge redskaberne.

Overvej hvad det vil betyde for 
dig at dine lønudgifter stiger.

Pas på ikke at vækste din udlejningsforretning så hårdt, 
at du og medarbejderne ”dør” i udfordringerne. 

Tilrettelæg arbejdsbyrderne efter det de enkelte 
medarbejdere kan klare. For mange overarbejdsti-
mer og skæve tidspunkter mindsker interessen for 
en arbejdsplads.

at alle udgifter inden for branchen er 
steget og udgifter til certificeringer er 
kommet til.

Besparelse i at sige nej tak!
Husk på, at det er ikke af store ind-
tægter, men af små udgifter man 
bliver rig. Sørg derfor for at have gen-
nemtænkt den kommende arbejds-
situation grundigt. En besparelses-
mulighed kan være at sige nej tak 
til en udlejning. Det i stedet for at 
springe ud i lejeaftaler, der kræver 
investeringer i telte, inventar, gulve 
m.v. Det ene tager det andet med sig 
og betyder måske, at bilparken skal 
øges og medarbejderne presses ud i 
nogle arbejdssituationer med overti-
mer, hvor udgifterne løber løbsk.

Farvel til familien
Valget af at komme igennem en pres-
set sæson kan være at lægge yder-
ligere pres på dig selv. En situation 
som let gør, at du taber overblikket 
der for såvel kunder som medarbej-
dere. Det kan koste dyrt og være 
næsten umuligt at rette op på. Du kan 
slække på kravene til opfyldelse af de 
sikkerhedskrav, der er til teltene og 
blive ham der skal betale udgifterne, 
hvis der sker uheld. Du kan blive 
den, der efter sæsonen oplever, at 
familien er rejst, fordi de ikke gider 
ræset længere og ikke har set dig et 
halvt års tid.

Tænk dig om!
Tænk dig derfor godt om, når du 
planlægger den næste sæson og 
bestemmer dig til, om udlejningerne 
skal udbygges og hvad det vil komme 
til at koste.
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Viborg Ballon A/S
Gørtlervej 7 · 8800 Viborg · Tlf.: 86 62 12 00
www.viborg-ballon.dk   bini@viborg-ballon.dk

Balloner til enhver lejlighed 
– i alle farver og former…

A2 PLAKATER
1 stk. 100 kr. - 2 stk. 150 kr.Priserne er ekskl. moms og levering.

Vi printer naturligvis i flere formater.
Har du brug for hjælp til grafisk opsætning, klarer vore grafikere også det!

Kontakt os på

20 30 65 43eller kontakt@boostingbusiness.dk

MESSEPLAKATER
Skal vi printe plakater til din stand?

eller kontakt@boostingbusiness.dk

Himmerlandsgade 150 • AARS
www.boostingbusiness.dk

Like os på FACEBOOK



Det glæder os at kunne sige 
VeLKOMMeN til:
Festshop.dk, Allan Woods, Smedevej 1 A,  
9500 Hobro. Mobil: 26 16 16 36

Flying Flerpab, Dan Marmesjö, Sjögared Storåsen 21, 
517 93 Töllsjö, Sverige. Tlf. 0708 59 18 45

karup teltudlejning, Jesper Christiansen, Industrivej 
32, 7470 Karup. Tlf. 97 16 41 75

Festudlejning.com Torben Nielsen, Gellerupvej 112, 
6800 Varde. Tlf. 75 22 52 57

Halgruppen, Kim Jansdorf, Storgade 1, 4780 Stege. 
Tlf. 70 70 75 95.

Fyns Serviceudlejning, Cliff Skøtt, Midtager  9-11, 
2605 Brøndby. Tlf. 66 11 11 99

dansk toiletudlejning.dk, Casper H. Frederiksen, 
Overdrevsvej 26, 4780 Stege. Tlf. 66 11 11 99

thisted Service- og Flytteforretning, 
Daglig leder Flemming Andersen. Tlf. 97 92 11 12  
– mobil 23 60 43 32     

Navneforandring:
trekantens oliefyrservice aps, Mark Mikkelsen, 
Pjedstedvej 106, 7080 Børkop, har ændret navn til  
losona

Sl Service, Svend Larsen, Ulstrupvej 39, 8870 Langå 
har ændret navn til langå teltudlejning

nord-vest Box udlejning har med overtagelsen af 
ma teriellet fra Thisted Serviceudlejning ændret navn 
til nordvest telt og serviceudlejning aps, Jimmy 
Christensen, Teglværksvej 9, 7700 Thisted.  
Tlf. 40 44 65 37

Vi beklager at måtte sige 
FARVeL TIL:
alt til festen.dk a/S, Michael Paulsen, Alsikkevej 22, 
8920 Randers og Møgelgårdsvej 20, 8520 Lystrup

dansk mobilscene, Allan Bagger, Axel Kiers Vej 18 H, 
8270 Højbjerg

vi-er-til-fest, Shony Consult apS, Morten Jensen, 
Krøjevej 6, 4760 Vordingborg. Grundet konkurs

Årets Showman’s Show i England i skolernes efterårsferie 
2017 blev aflyst grundet for få tilmeldte deltagere. En aflys-
ning der var træls for de, der havde forberedt sig til turen, 
men fornuftig efter de forudsætninger, der skulle opfyldes. 
Betingelserne for at sikre sig hotelværelser, busser, guider, 
teaterpladser og pladser på restauranter var så presset, at 
vi ikke turde andet end at aflyse turen, erkender Branchefor-
eningsformand Svenning Kjær Pedersen, der havde set frem 
til turens gennemførelse.

Manglende aflysning ville have kostet dyrt
– Den jyske besindighed trådte i kraft og håndbremsen blev 
trukket, da vi ikke tilnærmelsesvis nærmede os de 25 delta-
gere, som vi havde budgetteret med. Det gjorde vi dagen før 
skæringsdatoen, hvor vi skulle betale for alle hotelværelser, 
busture, teaterbilletter m.v.. En disposition som vi langt fra 
ville være blevet populære ved at have taget, siger branche-
foreningsformand Svenning Kjær Pedersen.

Fyraftensmøder tiltrak mange
– Vi valgte ej heller at lave noget tiltag i den første weekend 
i november måned, hvor der er tradition for afvikling af 
efterårsmødet. Det ud fra at vi valgte at satse på fyraftensmø-
derne i dagene 5.-6. december 2017. Det viste sig at være 
en god satsning med mange fremmødte deltagere og gode 
oplægsholdere.

Lysten til at deltage i Showman’s Showet 2017 var langt fra den 
samme som i 2008.  Årsagen skal nok findes i, at den i 2017 lå 
placeret i skolernes efterårsferie.

Jysk besindighed 
aflyste efterårsmødet

goddag og farvel 
samt 

navneforandring

efterårsmødet i 2018 
bliver holdt den 2.-4 november 

i ebeltoft
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Voksne hygger sig,   når børnene morer sig
Festlighederne i Danmark er under 
forandring og festarrangørerne under 
pres. Indtægterne minimeres, de fri-
villige og lokale sponsorater forsvin-
der, pladslejen fra tivolierne redu-
ceres, priserne for underholdning 
stiger. Det samme gør priserne på 
drikkevarer og prisen kan ikke sæt-
tes op uden at folk bliver væk. De 
hærdede forkæmpere for afvikling af 
by-og markedsfester trækker sig og 
der mangler ildsjæle til at tage over 
og føre fest-traditionerne videre. Det 

er en trussel, der kræver nytænkning 
og politisk opbakning.

Festarrangørerne flygter
Offentlige krav om et utal af ansøg-
ninger om tilladelser og informationer 
får festarrangørerne til at flygte fra det 
ansvar, de pålægges, hvis noget går 
galt. Usikkerheden om, hvorvidt et 
arrangement er købt eller solgt med 
sene tilladelser og krav om tilpas-
ninger, får de små hår til at stritte og 
formindsker lysten til at påtage sig 
ansvaret.

Festen bliver let for kedelig
Indtægterne svigter og udgifterne pr. 
deltager, der møder op til festlighe-
derne, stiger. Der er ikke så mange til at 
dække udgifterne og med besparelser 
på underholdning m.v. bliver festlighe-
derne let for kedelige. Den gamle ånd 

Populære og kendte sangere, som børn kender fra Tv-programmerne kan være med 
til at samle familierne.

Børn elsker underholdning.

Ansigtsmaling er blevet et populært 
tilbud og er billig at lave.

Valget af forlystelser 
er meget afhængig 
af børnenes alder.

God børneunderholdning samler altid 
mange glade børn.



Voksne hygger sig,   når børnene morer sig
om, at når der er byfest eller marked i 
byen, så vender man næsen hjemad 
for at møde venner og kammerater, 
findes ikke længere. Der blev engang 
drukket igennem og festteltet var fyldt 
med gæster til liflig musik.

Familieweekend 
frem for byfest
Børnefamilierne flygter fra hus og 
hjem, når tivoliet stiller op, for en 
byfest bliver let lige så dyr for far, 
mor og børn som et weekendophold 
i Lalandia eller sommerlandene. Her 
er forlystelserne nyere, større, sjovere 
og brugen af dem er betalt i entreen. 
Der mangler fornyelse og tiltag for at 
ændre udviklingen og blot fastholde 
det nuværende tilnærmelsesvist.

et samarbejde 
vil kunne give bonus
Landets politikere bør kunne se deres 
ansvar og gøre noget ved det ansøg-
ningstyranni, der er. Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere og Sammen-
slutningen af By- og Markedsfester 
bør analysere udviklingen og gennem 
et samarbejde finde alternativer til 
det eksisterende. En større udnyttelse 
af de remedier, der er i festudlej-
ningsbranchen, vil kunne give bonus. 
Så i stedet for at skyde med sprede-
hagl, så vil det være bedre at samle 
krudtet i en kanonkugle.

Børnene bestemmer 
En fest der samler forældre er et sted, 
hvor børnene morer sig og hvor de 
voksne hygger sig. Det gør de ikke, 
hvis børnene hele tiden skal have 
penge til at prøve forlystelser. Det gør 
de, når børnene ikke er til at få med 
hjem, fordi de morer sig. Forlystelser-
ne på festpladserne bør være ander-
ledes og meget billigere at komme til. 
Erkendt! Det er en nød, der ikke er let 
at knække, men som er nødvendigt at 
få en tur i nøddeknækkeren.

Glade børn holder på forældrene.

Hoppeborge er en oplagt aktivitet, hvor 
børn skal have oplevelser.

Børn elsker at have oplevelser sammen med forældrene.
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Det er vig-
tigt at fange 
børnenes 
opmærksom-
hed. Har de 
det godt, har 
de voksne 
det også.
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BESTIL ALLEREDE NU OG FÅ LEVERET TIL SÆSON START 2018

For yderligere info, aftale om demonstration, 
eller oplysninger om hvad vi har på lager  
til omgående levering...
Ring til Leif på tlf. 22198598

Med venlig hilsen
Holtegaard Trading

www.holtegaardtrading.dk • 22198598

Markedets stærkeste leverandør - til den professionelle udlejer

HOPPEBORGE
TIL SÆSON 2018



Forsikringskonsulent 
     tilbyder uforpligtende 
gennemgang af forsikringer
At forsikringsløsningerne er mange, forskellige og ofte 
uigennemskuelige, fik forsikringskonsulent Carsten Hartlev fra 
Forsikringsmæglerne DFM ApS, Gråsten, sat på plads ved 
fyraftensmøderne på Svogerslev Kro og Aagaard Kro. Et vel-
forberedt oplæg omkring de mange forsikringsmuligheder 
der er, blev gennemgået og kommenteret med eksempler 
fra den daglige aktivitet i festudlejningsvirksomheder.

Små fejl og glemslen kan koste dyrt
At der er mange vinkler, der skal gennemtænkes, var ingen 
af deltagerne i tvivl om, da de forlod mødet og mange vil 
nok ønske sig en gennemgang af deres forsikringer. Små 
fejl eller glemte ting kan blive en stor omkostning for den 
enkelte, som ikke dækkes ind af forsikringerne. 

Mange forsikringsløsninger
En gennemgang af de mange forskellige forsikringsformer 
viste, at der er mange muligheder for at dække sig ind. 
Vigtigt er det dog at vælge de rigtige forsikringer, at de 
faremuligheder der er, er dækket ind og sikre sig, at der er 
de erstatningsstørrelser, man vil sikre sig. Det såvel sikring 
af materiel, elektronisk udstyr, arbejdsskadeforsikringer, 
sundhedsforsikringer for såvel medarbejdere som ejer, 
erhvervsrejseforsikring, transportforsikring, autoskade og 
sygedriftstabsforsikring m.v. Forsikringer der dækker et 
bredt område og ofte uheld og skader, som man ikke tæn-
ker over kan og bør være forsikret.

uforpligtende besøg
Forsikringskonsulent Carsten Hartlev, Forsikringsmæglerne 
DFM ApS, Gråsten, kommer gerne ud til medlemmerne. 
Sammen kan de så gennemgå forsikringsløsningerne og 
tilpasse dem efter den enkeltes behov.

Forsikringskonsulent Carsten 
Hartlev lavede et gennem-
arbejdet oplæg omkring 
forsikringsløsninger.

26 medlemmer og deres medarbejdere var mødt ind til fyraf-
tensmødet på Aagaard Kro, Aagaard ved Kolding.

Spørgsmål på forsikringsforhold og eksemler på skader, hvor 
udlejer er blevet kendt skyldig, var der mange af.

Festudlejer Jan Cornelis von Lindern, Svendborg, får her svar på 
en række spørgsmål omkring forsikringsforhold.

Festudlejer Jan Cornelis von Lindern, Svendborg, fik 
øjnene op for nye forsikringsmuligheder.
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VI LeJeR IKKe uD 
Vi skal ikke konkurrere 
med vores kunder
Scenesalg.dk har succes med blan-
ding af en kedelig video, certificerin-
ger til kostpris og en stigende efter-
spørgsel efter crowd barriers.
Der er ikke meget fest over videoen 
med to herrer, der triller en scene-
vogn ind igennem en dør, og sætter 
de seks podier op i ro og mag.
– De havde været på messe i Frank-
furt, og var kommet hjem et par timer 
før, så de var lidt trætte. Og man kan 
godt se, at de ikke har travlt, men 
alligevel tager det ikke mere end tre 
minutter at sætte en 12 m2 scene 
op. Videoen er blevet set af næsten 
1300 på YouTube og hver uge har vi 
folk, som ringer og siger, at hvis de to 
kan på tre minutter, så kan de også, 
fortæller Christina Kabel.
Hun er den ene halvdelen af Scene-
salg.dk – den anden er Claus Larsen 
– den af de to scenebyggere på 
videoen, og AV-tekniker med mere 
end 35 års erfaring. Scenen er det 
tysk producerede Nivtec scene- og 
tribunesystem, der kan bruges både 
indendørs og udendørs.
– Du skal ikke bruge clamps, sam-
menkoblinger eller kiler, og du skal 
kun have fat i podiet én gang. Podi-

erne hægtes bare sammen, og fordi 
de har en smart benlås, og der kun 
skal fire ben under det første podie, 
er det ca. 40 procent hurtigere at 
sætte op og tage ned end andre 
scenesystemer. Det bliver hurtigt til 
rigtigt mange sparede arbejdstimer, 
forklarer Claus Larsen. 

Ingen udlejning
Parret har selv været i festudlejer-
branchen – Claus ejede ShowTech 
sammen med broderen Jesper, indtil 
de solgte i slutningen af 2010.

– Så vi kender vilkårene på godt og 
ondt. Og kan godt huske, hvordan 
vi selv gerne vil behandles. Bl.a. har 
vi valgt at tilbyde certificeringerne af 
mobilscenerne og Nivtec til kostpri-
sen, selv om det har været en stor 
omgang at få lavet, siger de.
Og derfor har Scenesalg også valgt 
ikke at have udlejning.
– Vi skal ikke konkurrere med vores 
kunder. Jeg ville selv blive irriteret,
hvis jeg havde lagt en masse penge 
et sted, og vi så stod og bød på de  
samme jobs en måned senere, forkla-
rer Christina Kabel.

Crowd barrierne kan stables helt fladt,
Og er hurtige at arbejde med.

En enkel lampe kan skabe stemning. 
Her er det en væg i Dansk Industri.



Spændende lamper på vej
Ud over Nivtec scener har Scenesalg.
dk også succes med salg af mobil-
scener og crowd barriers.
– Vi har fået mobilscenerne certifi-
ceret af Teknologisk Institut, og siden 
maj 2015 bliver de specialbygget til 
os, for at leve op til certificeringen. 
Det har bl.a. betydet stærkere gulv, 
stærkere tag, flere ben, vindkryds 
m.m. Forskellen er så stor, at vi har 
været nødt til at lave helt nye manua-
ler, forklarer Claus Larsen.
Crowd barriers – ”mojos” er også ved 
at blive stort. 
– Vi kan høre, at selv almindelige 
gymnasiefester begynder at få krav 
om sikkerhedsafskærmning. Og vores 
hegn er nemt at arbejde med, kan 
stables helt fladt og så er det EU 
godkendt efter EN 13200-6, – ifølge 
Teknologisk Institut findes der ikke 
noget højere krav i Danmark, fortæller 
Christina Kabel.
På Hindsgavl messen vil der være 
mulighed for at teste både crowd 
barriererne og Nivtec scenerne, og 
Scenesalg.dk regner også med at 
have en serie lamper med, som er 
nemme og robuste at arbejde med.
– Vi har haft en del festudlejere, som 
efterspørger gode LED lamper, der 
kan lave spændende lys i teltet og 
som ikke kræver nogen særlig teknisk 
kunnen. Så det tager vi med, sam-
men med andre gode messetilbud, 
fortæller parret.
Se mere på www.scenesalg.dk eller 
i showroomet i Slagelse – bare fire 
minutter fra afkørsel 39.

Koncertklar på ca. 1 time med mobil-
scene.

45 m2 er den mest populære mobil-
scene, og den er certificeret af Tekno-
logisk Institut.

Nivtec er hurtigt at arbejde med, bl.a. 
på grund af den smarte benlås.

Nivtec podierne hægtes sammen, så 
der er hverken kiler, clamps eller kob-
linger.

Nivtec scener og tribuner kan bruges 
både indendørs og udendørs.

45 m2 mobilscenen bliver leveret med 2 sæt 
sider, to trapper, scenekjole, gelænder, al 
truss i taget og hjørner, logo m.m.

Efterspørgslen efter crowd barrier stiger. 
Selv almindelige gymnasiefester er begyndt 
at bruge dem.
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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

Vi udfører reparationer 
på alle fabrikanter!

Få Sækko til at gennemgå din teltdug for reparationer

Gratis afhentning og levering*

*Brofaste øer

Køb kvalitets bord/bænkesæt  
fra Mastertent

800 kr. ex moms  
pr. sæt v/100 sæt

www.altitelte.dk

Se vores nye  
profilfilm på:
www.altitelte.dk

Hermesvej 4 • 6330 Padborg · Tlf.: 73 45 26 00  
kundeservice@saekkopresenning.dk · www.saekkopresenning.dk

Tilbud



Giv ikke op, hvis din hoppeborg 
er ved at miste sin strunkhed. Er 
den ikke mere så hård at hoppe på 
som fra ny af, så er det måske slet 
ikke hoppeborgen, der er noget galt 
med. En ny og større blæser er måske 
ej heller en nødvendighed. Årsagen 
kan være, at blæserhjulet  er blevet 
så beskidt, at en rensning af ribberne 
er nødvendig for at kunne opnå den 
fulde ydelse. Det har medarbejder 
hos Ranum Teltudljning erfaret efter 
at havde adskilt 40 blæsere og renset 
dem. Det støv, der suges ind gennem 
luften i blæseren, sætter sig og ”gror” 
med tiden fast, når det bliver blandet 
med fugt fra fx regn.

Skidtet lukker af 
for blæserydelsen
– Støvet sætter sig i lufthjulet og når 
der kommer fugt til, så bliver det en 
hård masse, som lukker af for, at blæ-
serhjulet kan yde det maksimale. Luk-

ningen af ribberne bliver tiltagende 
efter hvor og hvor meget blæserne 
kører. Er det fx inde i et lokale, hvor 
der er filt eller gulvtæppe på, så 
suger blæserne meget snavs til sig. Er 
det ude, hvor der er mange forskel-
lige elementer i luften, så sker det 
samme. Alt i alt betyder det, at der 
sker en betydelig reduktion af blæ-
serens ydeevne. Mange tror, at det 
er hoppeborgen, der er ved at blive 
svag og utæt, men en rensning er ofte 
det eneste, der skal til siger Bruno 
Jensen, Ranum Teltudlejning, der er 
en erfaren mand inden for faget.

Jo flere man renser, 
jo hurtigere går det
– Det er ikke bare lige til at gå til. 
Blæseren skal skilles ad, så der bli-
ver adgang til blæserhjulet. Når man 
kommer til det, så er det bare i gang 
med at rense ribberne. Det gøres 
med en skruetrækker og noget kno-
fedt, for det opsparede snavs sidder 
nemlig fast. En indsats der koster 
i timer, men sparer mange kroner, 
siger Bruno Jensen, Ranum Teltudlej-
ning, der understreger, at man med 
en boremaskine, vinkelsliber, svensk-
nøgle, skruetrækkere og popnittetang 
kommer langt.
Jo flere man har skilt ad, jo hurtigere 
bliver man til det, er hans erfaring.

Rensning 
gav 30% 
mere luft

Det bliver til meget snavs, der bliver 
frigjort fra blæserhjulet. Mæng-
den er afhængig af, hvor blæ-
seren har været brugt og 
hvor længe den har kørt.

Det kræver tålmodighed at rense blæ-
serhjulene, da ”skidtet” sidder fast og er 
hårdt som beton. Det stopper ribberne 
i blæserhjulet og kan derfor ikke tilføre 
hoppeborgen den luft, der skal til for at 
den står strunk.

Der en del forhindringer, der skal pas-
seres, inden at man når ind til blæser-
hjulet.

Det kan være nødvendigt at slå hovedet af popnitterne ved brug af en skruetrækker og 
hammer eller snitte dem af med en vinkelsliber.

Blæseren skal skilles ad ved brug af en bo-
remaskine til at bore popnitterne op med.
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Et besøg på verdens største forlystelses-
messe IAPPA der blev afviklet i Orlando 
i dagene 14.-17. november 2017 var 
som at bevæge sig fra fortid til fremtid. 
Et udbud af småt, godt og kendt forly-
stelsesudstyr fra dåsekast, pilespil, kast 
med ringe og mange andre simple for-
lystelser fra fortiden er stadig nyheder. 
Derfra en brat overgang til det, der er 
og bliver fremtiden. Firedimensionelle 
film hvor man bliver påført et par briller 
og ender i en helt anden verden. Hvor 
man placeres på sæder, som bevæger 
sige og hvor vandsprøjt og mange andre 
simulationer understreget den verden, 
som filmen viser, man er i.

Voksne flyver som fugle
At se en voksen person ligge på maven 
og forestille, at man er en fugl, som flyver 
rundt mellem skyskrabere er komisk og 
urealistisk at se på, men en ny epoke er i 
gang og vil tilføre meget andet. At blive 
sat på et sæde og få spændt et bælte 
om maven og så bare derudad trukket 
af en kineser rickshaw lyder ikke umid-
delbart drastisk, men er det. I høj fart går 
turen gennem byens snævre gader, over 
broer, ud foran toget, der kører med høj 
fart og masser af andre farlige situationer 
kommer til. Farligt? Nej! Men trods det 
kan man mærke på sin mentale tilstand, 

Det er utroligt de kræfter en film kan få en til at 
bruge. Her ved et af de kendte bilspil.

Fra drømmeverden 
til en erkendelse af 
det man har råd til

Fremtidens forlystelser bringer folk hen i en helt anden verden.



at den har forandret sig på en sådan tur 
gennem den billedelige verden. 

Børns valg giver 
eventmageren interesse
Efter en flyvetur med kineseren står man 
i en ny verden med spilleautomater og 
bamsekraner i alverdens udformninger 
og funktioner. Præmierne er traditionelle 
bamser og nye skabninger som bliver 
lanceret i nye verdensdækkende tegne-
film og dermed bliver kendte og efter-
tragtede figurer, som børnene vil elske. 
Naboen er en rutschebane som trods en 
lille størrelse formåede at gøre mig svim-
mel resten af dagen. En forlystelse som 
børnebørnene elskede og ville prøve 
igen og igen. Det samme var tilfældet 
med den gode gamle karrusel med 
heste, som stod opstillet til fri afprøv-
ning. Jo flere børn der brugte den, jo 
større reklame var den over for de mange 
eventmagere, der var på indkøb.

Mad i nye variationer 
Skønt var det en gang imellem at støde 
på en bod med udlevering af smagsprø-
ver på mad. Selv om man tror at det, der 
bydes på, er det samme, så er udbud-
det også varierende. Nyheder kommer 
også til på det kulinariske område. Piz-
zaer, vafler, slushice og andre kendte 

mad- og drikkevarer får nye udfordringer 
af is i små kugler, nye kødretter og saft 
der blandes i knust is m.v. Alt er under 
udvikling, men mad skal der til for at få 
motoren til at køre.

Det kan blive dyrt at købe billigt
De gode gamle hoppeborge var også at 
finde på messen i et utal af variationer. 
Så forskelligt indrettet og i så mange 
kulører, at man undrer sig over den 
fantasi, der ligger bag. Det ydre var der 
lagt stor vægt på, men kvaliteten var der 
mange steder gået på kompromis med. 
Noget der også var at se på prisen, men 
her er det man tænker ”det kan blive dyrt 
at købe billigt”. Varigheden af brugsti-
den er ved mange af forlystelserne kort.

en tur i drømmeverdenen
Alt det sidste nye fra hele verdenen var 
samlet på IAPPA messen i Orlando og 
derfor et godt billede af, hvad fremtiden 
byder på. En nyhed kan betyde succes 
for den udlejer, som køber den, men 
hvem ved, hvad der er af nyheder, hvis 
man ikke opsøger dem. Det kan derfor 
være anbefalelsesværdigt at tage på en 
sådan inspirations tur. Et sted hvor man 
mærker, hvad man godt kunne tænke 
sig, ser masser nye muligheder og sam-
tidig oplever, at det har man ikke råd til!
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Salgsboder med gode smags-
oplevelser er altid et hit.

Der udvikles hele tiden forskellige 
spil, som er en fysisk udfordring.

Bamsekraner ændrer design, 
men ikke indhold.

Med elektronisk udviklede bril-
ler på kommer man i en helt ny 
og urealistisk verden.

Et godt gammelt fodboldspil er til at forholde sig til. Men 
med målegrej tages farten på de felter, der rammes.

Konkurrencer mellem personer er altid et hit. Her med vandstråler, der når man 
rammer rigtigt, udløser en bamse i præmie.
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Kjær  Advokatfirma 

J. Skjoldborgs Vej 1, 9670 Løgstør
Telefon: 98 67 17 88 §

Online-baseret  
– præcis som din netbank!
Vi drifter, laver backup og udvikler hele tiden nye funtioner

 

WIOSOFT UDLEJNINGS PROGRAM 
 

 Mere end 500 bruger vores software  
	 til	at	styre	deres	udlejnings	firma!

Forenings tilbud:
Startpakke 1: 

–	En	halv	dags	træning	hos	jer!
–	Dataimport	fra	gl.	system.

Kr.	8.000,-	for	første	år/herefter	kr.	5.000,-	pr.	år.

Startpakke 2: 
–	En	halv	dags	træning	hos	jer!
–	Dataimport	fra	gl.	system.	

–	Opsætning	af	online	booking	for	kunder.
Kr.	15.000,-	for	første	år/herefter	kr.	8.000,-	pr.	år.

Tillæg	for	design	af	ny	hjemmeside	kr.	10.000,-

www.wiosoft.com	/	info@wiosoft.com

Integreres	med:

Erhvervsrådgivning
Kontraktkoncipering
Selskabsret
Erhvervslejeret
Bestyrelsesarbejde
Virksomhedsoverdragelse
Incasso
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Kravene til lovlige opstillinger af telte 
efter certificeringsreglerne for telte 
og transportable konstruktioner fik en 
grundig gennemgang af faglig leder 
Claus Dalbøge, Teknologisk Institut, 
da 32 medlemmer af Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere og medar-
bejdere mødtes til fyraftensmøde på 
Svogerslev Kro ved Roskilde. En grun-
dig gennemgang som gav anledning 
til en række spørgsmål og en god 
snak om, hvordan teori omsættes til 
praksis.

Tjek materiellet
– Certificeringsreglerne er udfærdiget 
for at øge sikkerheden ved opstilling 
af telte. Det er derfor vigtigt, at man 
overholder de krav, der er til opstil-
lingerne. Det værende sig ved brug 
af de rigtige pløkstørrelser, kryds i 
teltene m.v. Tjek at det materiel I bru-
ger til barduner, kryds m.v. er i orden. 

Kan klare de trækkræfter, der forlan-
ges. Først når de gør det, opfyldes 
kravene til en lovlig opstilling, sagde 
Claus Dalbøge.

Jo højere vindhastighed, 
jo bedre sikring
– Et telt skal opstilles efter de anvis-
ninger, der er beskrevet i producen-
ternes opstillingsvejledning og som 
det fremgår af certifikatet. Der kan 
være forskellige krav til teltenes fast-
gørelse og etablering af kryds i teltet. 
Hvad der kræves, hænger nøje sam-
men med, til hvilke vindstyrker et telt 
er godkendt.
Jo højere vindstyrke teltet skal kunne 
klare at stå i, jo bedre sikring kræves 
der, understregede Claus Dalbøge og 
nævnte, at der i et certifikat kan være 
godkendelse til forskellige vindstyr-
ker.

Forsikringsmuligheder
Mulighederne for at forsikre sig på 
forskellig vis blev gennemgået af For-
sikringskonsulent Carsten Hartlev, For-
sikringsmæglerne DFM ApS, Gråsten

Tiltag og fremtid
Brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen orienterede om, hvilke 
tiltag der har været i brancheforenin-
gen og om, hvilke ting der venter 
forude.

Én fest – én ansøgning
Konsulent Heine Pedersen orientere-
de om de seneste resultater ved for-
handlinger på Christiansborg omkring 
”Én fest – én ansøgning” samt om 
møde med Skatteminister Karsten 
Lauritzen omkring kravene til 
kræmmeres brug af kasseap-
parater på markedspladser.

Brug det rigtige materiel 
til sikre opstillinger
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Ansvar for telt 
der blæser væk
Hvem er ansvarlig, hvis et telt 
blæser væk, grundet at en side-
dug er blevet fjernet af brugeren 
efter en korrekt opstilling af leve-
randøren?

Udlejer skal kunne dokumentere, 
at teltet har været korrekt opstillet 
efter gældende regler og efter 
anvisningerne i producentens 
opstillingsvejledning. Hertil kom-
mer at udlejer er forpligtiget til at 
give brugeren vejledning om, hvil-
ke tiltag der skal tages ved meget 
vind. Brugeren skal ligeledes være 
orienteret om, at fjernelse af en 
sidedug er en konstruktiv ændring 
og at opstillerens ansvar herved 
bortfalder. Hvis disse forhold kan 
bekræftes, er det lejeren, som har 
erstatningsansvaret.
Sikrer jer altid billeder af det opstil-
lede telt, så der er beviser for, at 
det er opstillet efter reglerne.

Kan lejer pålægges 
det fulde ansvar?

Ansvar ved kollaps af materiel

Kan man kontraktligt give lejer af et telt ansvar for, at denne har det fulde 
ansvar for teltets opstilling i hele dets opstillingstid?

ja! Hvis teltet er opstillet efter gældende regler og producentens opstil-
lingsvejledning. Hertil kommer, at udlejer skal kunne bevise, at lejeren har 
modtaget informationer om teltets egenskaber, hvilke vindforhold der er 
den højest tilladelige for dets brug, hvilke tiltag der skal laves og hvornår 
disse skal udføres. Udlejer har en forpligtigelse til grundigt at give lejeren 
en række informationer, der sikrer en stabil opstilling. 

Er udlejer erstatningspligtig, hvis en bænk bryder sammen og en af de 
gæster, der sidder på bænken får et ben i klemme og får åbent sår grundet 
beslagets kollaps. En tilskuer til uheldet, som medfører afhentning af Falck 
og indlæggelse på sygehus, har taget et foto af bænken, hvorpå der ses 
en anelse af rust?

ejeren af bænken er ansvarlig, hvis den er defekt. Udlejer er forpligtiget 
til at levere materiel, der er sikkert under brug. En produktansvarsforsikring 
vil kunne dække skaden, hvis den er beskrevet i policen. 
Sikrer jer, at I ved aflevering af materiel, får kundens underskrift på, at det er 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Dækker brandforsikringen 
for skader på en teltdug, som skyldes selvantændt 

Sct. Hans bål eller festfyrværkeri?
nej! Tænder man bål i nærheden af et telt og gnister 
herfra flyver over og laver huller i teltet, så er der ingen 
dækning. Der betales ikke for selvantændte tiltag. 

måske! Ved fyrværkeri skader er det et spørgsmål om, 
hvad der står i policen. For at måtte affyre fyrværkeri 
kræves det, at fyrværkeren har en forsikring, der dæk-
ker skader, der opstår ved brugen af fyrværkeriet.

udlejer er forpligtet til at levere 
funktionsdygtigt materiel

Er en udlejer ansvarlig, hvis en bænk bryder sammen 
under brug, og en af de personer, der sidder på bæn-
ken, kommer til skade? Uheldet sker ved, at det ene 
bænkeben bryder sammen og bænken braser sammen. 
En person får benet under bænken og får et åbent sår. 
Bænken fotograferes af en tilstedeværende og der kan 
konstateres rustdannelse på benet!

Hvis en festudlejer leverer noget materiel, som ikke sik-
kerhedsmæssigt er i orden, har vedkommende ansvaret. 
Ved levering af materiel til en kunde, er det vigtigt at få 
en underskrift på, at det modtagne materiel er i orden 
og godkendes. Underskriften skal være fra en tegnings-
berettiget person.
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godaften det er politiet! 
Deres lagerbygning står i lys 
lue og brandvæsenet er i fuld 
gang med at slukke branden! 

Denne meddelelse fik en mørk nat 
Carsten Pedersen ud af sengen i raket-
fart. Ud i bilen og et flammehav viste 
ham vej de ca. fire kilometer fra hjem-
met og til den brændende lagerbyg-
ning. Et sørgeligt syn for her blev alle 
rester af Amanda Udlejning udslettet 
og mange opmagasinerede træpiller 
og meget andet materiel udslettet af 
de mange meter høje flammer.

Arbejdet er en hobby
En sørgelig afslutning på et livsværk 
for Carsten Pedersen og hans kone 
Birgitte. En virksomhed som havde 
oplevet op- og nedgang i udlejnings-
branchen og som de havde afhæn-
det, men som samlede på mange 
minder og nostalgi. En historie som 
bygger på mange minder fra mange 
år som festudlejer kombineret med 

erhvervet som fragtmand. En tid med 
slid og slæb på skæve arbejdstider 
og som var med til at binde hver- 
og helligdage sammen til et langt 
arbejdsforløb med mange og store 
udfordringer. En tid hvor svaret på 
hvornår parret havde fri var: ”Hele 
tiden! Det er en hobby”.

Rejser rundt i verdenen
I dag kan Carsten og Birgitte læne 
sig tilbage i lænestolene i deres 
hyggelige stråtækte bindingsværks-
hus og glæde sig over et spæn-
dende arbejdsliv. Et afsluttet kapitel 
for begge. For Carsten skete det for 
nogle år siden, da han gik på pen-
sion. For Birgitte for nogle måneder 
siden, hvor hun forlod arbejdet som 
miljøsygeplejerske efter mange år på 
Lindøværftet og sidst i en læge prak-
sis. Oplevelsesrige arbejdsår som nu 
er afløst af frihed i hjemmet, rejser 
rundt omkring i verden og byggeri 
af et fuglevoliere. Et projekt som har 
været i gang et par år og som bliver 

en voldsom brand udslettede   Amanda partyservice en voldsom brand udslettede   Amanda partyservice 
”

”

Carsten og Birgitte 
Pedersen har scrap-
bogen med masser 

af udklip fra deres 
livsforløb som  

huskebase.

Kreativitet har altid præget Carsten Pe-
dersens aktiviteter. Her er resultatet ble-
vet et velbesøgt fodringshus hjemme i 
haven.

Herlige rammer omgiver Carsten og 
Birgitte Pedersen i deres dagligdag og 
stresset arbejde er udskiftet med ro 
og idyl.

HVOR 
BLeV 
De AF?



en voldsom brand udslettede   Amanda partyservice en voldsom brand udslettede   Amanda partyservice 
færdigt engang. Hvornår afhænger af 
motivationen.

Første udlejning 
gav en erstatningssag
– Jeg husker tydeligt, da jeg købte 
den første udlejningsforretning af 
posten i Kerteminde. Varer der blev 
opbevaret i uldne kasser i kostalden 
og trængte til en kærlig hånd. Træ-
bænke, borde og klapstole havde 
fået mange slag og rev nylonstrømper 
og tøj i stykker. Den første udlejning 
gav en erstatningssag og der måtte 
foretages noget alvorligt. Træstolene 
blev udskiftet med hvide plastikstole 
og andre tiltag blev taget, siger Car-
sten Pedersen med et smil for tingene 
er for længst forbi.

Opvask med højtryksrenser
Et nyt smil dukker op, da tankerne 
kom tilbage til opstarten af service-
udlejningen. Opvasken var her noget 
som hele familien var sammen om, og 
hvor den grove opvask blev foretaget 

med en højtryksrenser. Nye proble-
mer kom til, da der blev indkøbt 
modultelte. Hvordan skulle vi få tag-
dugene på, og hvordan skulle de 
fastgøres, så de ikke blæste omkuld. 
Der var meget arbejde med teltene, 
og når jeg kigger i bakspejlet, fortry-
der jeg, at jeg købte dem. Det blev til 
mange telte, meget arbejde og små 
penge, erkender Carsten Pedersen 
tidligere Amanda Partyservice i Ryn-
keby på Fyn.

Stor støtte i kollegaer
– Jeg var glad for medlemsskabet af 
Foreningen af danske Festudlejere. Vi 
havde et godt samarbejde og mange 
gode sammenkomster. Vi hjalp hin-
anden og fik nære samarbejdsre-
lationer. Især Jens og Lis Nielsen, 
Vigerslevlund udlejning og transport, 
var os en stor hjælp. Det ved at være 
behjælpelig når der var problemer, 
der skulle løses af praktisk art og 
ved leje at materiel, når vi manglede 
noget. Et fællesskab der nu er skiftet 

ud med mange udenlandsrejser og 
ture i ind- og udland med camping-
vognen som basis. Vi har haft og 
fortsætter i pensioniststadiet med et 
skønt liv. Oplevelserne er mange og 
sjove at tænke tilbage på. Vi lærer 
hver dag og gør brug af de mange 
erfaringer, der er høstet, siger Carsten 
Pedersen.

Campingvognen følger Carsten og Bir-
gitte Pedersen rundt i ind- og udland.

Carsten Pedersen ses her foran sin den 
voliere som han i et par år har været 
i gang med at bygge, og som bliver 
færdig når den gør.

Det idylliske strå-
tækte bindings-

værkshus som de 
selv har restaureret er 

den daglige base.

Carsten Pedersen er en ferm 
trædrejer og opholder sig 
meget på drejeværkstedet.
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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.comK
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 71.900,- Dkk

med 100% glas-facader 
samt en double dør med glas

Inkl. Integreret gulvsystem

special- 

pris

1 stk Röder HTS 
               5x5 m pagode TelT 

“nizza”

SæSonTilbud:
2018

190.000,-  Dkk

nyHed
2-i-1 paRTy TelT: 

1 stk. 12x30 m

intro-

pris

flexIbel forDel:  Dette telt  
kan ved tilkøb af spærforlængninger 

udvides til 15 x 30 m.

Teltene opfylder de danske  
samt europæiske krav  

og er klargjort til  certificering

 
 
 
 
 
 
 
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 



Fremtidens festtelt bliver med glas-
ruder i siderne og innerlining i taget, 
hvis man følger den nye trend ved 
Kibæk Presenning. En teltform der 
helt sikkert bliver populær, men kræ-
ver helt nye teknikker ved transport, 
opstilling og nedtagning. At det tager 
nogle år, før ideen slår igennem, er 
der nok ingen tvivl om. Lejeprisen vil 
blive væsentligt dyrere end  almin-
delige telte. Hertil kommer, at det 
kræver ekstra i transport og håndte-
ring ved opstillings- og nedtagnings-
arbejdet.

Norsk TV elsker lyset 
fra glasruder
Svein Haga, Ps-Selskapsutleie, Ran-

daveg, Stavanger, talte med stor 
begejstring om Kibæk Presennings 
erfaringer med de muligheder, han 
har oplevet at teltet har. Han købte 
sidste år et komplet telt med glas-
ruder i siderne. Det blev brugt til 
TV-optagelser for en af de norske tv-
stationer. Deres oplevelse med lyset i 
teltet blev så positiv, at de lejede det 
til tre nye optagelser og har planer 
om flere.

Mange besøgende 
og godt salg
At der er interesse for de tiltag Kibæk 
Presenning laver på teltsiden, er der 
ingen tvivl om, når man ser det store 
fremmøde, der var til deres to dages 

Åbent Hus Arrangement. At der var 
lyst til at gøre brug af de gode mes-
setilbud, der var på dagene, var der 
ej heller nogen tvivl om. Der var dår-
ligt tid til, at sælgerne kunne puste ud 
og få sig et måltid af den gode mad, 
der var på buffetbordene.

Klar igen til næste år
– Med den opbakning kunderne viser 
os, så er vi klar med et åbent hus 
arrangement igen til næste år, siger 
medejer af Kibæk Presenning Helle 
Plauborg.

glassideruder 
i telte er fremtiden
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Kenneth, Helle og Niels Olv Plauborg 
var meget tilfredse med de mange 
fremmødte.

Sælgerne fra Ki-
bæk Presenning 
havde et par 
hårde dage un-
der messen.

De opstillede telte og inventar inviterede til at blive 
siddende og få en faglig snak.

Christina Kabel, Scenesalg, har her 
travlt med at forklare om sit pro-
dukt.
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*ALLE PRISER ER EXCL. MOMS – AB LAGER

Kasper & Co. ApS
Bakkegårdsvej 310A
3050 Humlebæk

Tlf.: 45 76 44 96
Fax: 45 76 44 92
www.kasperco.net
kontakt@kasperco.dk

KONTAKT OS

KSC S930 
1 taphane - bordmodel
Kapacitet 40-45 liter pr. time
Vejl. pris: 39.995,-
 
Tilbud kr. 29.950,-

KSC S110 
1 taphane - bordmodel
Kapacitet 20-25 liter pr. time
Vejl. pris: kr. 32.995,- 

Tilbud kr. 22.995,-

ALLE VARIANTER
1 liters dunk Slush Ice koncentrat
 
Tilbud kr. 17,-

SOFTICE MASKINER

KONCENTRAT

excl. moms - Ab lager excl. moms - Ab lager

SLUSH ICE MASKINER

GHZ 228 
2 beholdere á 12 liter 
Vejl. pris: kr. 17.750,-

Tilbud kr. 10.500,-

SPM I-PRO 2 
2 beholdere á 12 liter 
Vejl. pris: kr. 17.750,-

Tilbud kr. 10.500,-

NYHEDER & TILBUD HOS KASPER & CO.

Syn af offentlige
forlystelser
FORCE Technology tilbyder:

• Syn af alle typer forlystelser  
og inspektion af legepladser

• Hurtig ekspedition

• Korte ventetider

• Akut hjælp

Læs mere på forcetechnology.dk/forlystelser  
eller kontakt os på 43 25 03 50.



Marketings- 
manager 
har det som 
et barn i 
Fætter BR
En rejse i den gastronomiske verden 
med masser af udfordringer er for 
Dennis Funch Vestergaard endt i en 
stilling som marketingsmanager hos 
Oluf Brønnum & Co, Herlev. En stil-
ling som han tog imod med kyshånd, 
da han blev forespurgt, og som har 
været med til at vende en nedtur til 
en energifuld hverdag i højt gear og 
med masser af tiltag.

Nyåbnet restaurant 
blev kørt i top
Med opvækst og skoletid i Vendsys-
sel i rygsækken blev Dennis Funch 
Vestergaard i 2006 uddannet kok i 
den mondæne restaurant Mortens 
Kro i Aalborg. Her traf han sin kone og 
de valgte at flytte til hendes opvækst-
sted på Sjælland. Her blev det til 
ansættelse på en nyåbnet restaurant, 
som blev kørt op til et flot niveau. 
Næste stop på rejsen blev indenfor 
kantinebranchen, og det var vejen, 
til nye udfordringer. En post som 
administrerende leder af fødevare-
lager, tilhørende en international FN 
base i Naqura var den nye stilling. 
Et arbejdsforløb der blev skiftet ud 
med en køkkenchefstilling på Frede-
riksberg Slot.

Kvaliteten blev højnet
Næste udfordring var et job med 
at lave madplanlægning og imple-
mentering af nøglehulscertifikat til 23 
kantiner. Da den opgave var løst, 
overtog han driften af kantinerne. Et 
job som krævede mange kræfter 

og som betød en stressperiode på 
nogle måneder. Men udfordringer-
ne stoppede ikke her. Souschef på 
Bella Sky, hvor udfordringen var at 
højne kvaliteten på morgenmaden, 
så gæsterne havde noget godt at stå 
op til, var den nye udfordring. Et suc-
cesfuldt forløb der drev stressen væk 
og gav overskud.

Marketingschef 
uden ansøgning
Med lysten til at prøve nye veje 
sendte Dennis Funch Vestergaard en 
ansøgning til Oluf Brønnum & Co A/S 
som produktions specialist på ovne 
og teknisk udstyr og fik den. Efter en 
stor indsats på området overtog han 
ansvaret for Salgs- og forretningsud-
vikling. Da den tidligere marketings-
chef valgte at gå på pension, fik han 
tilbudt denne stilling og sagde JA 
TAK. En lang men spændende rejse 
i den gastronomiske verden endte 
således som marketingschef.

Har det som et barn 
i Fætter BR
– Jeg har det som en fisk i vandet 
og føler det som værende et barn, 
som bare er sluppet løs i en Fætter 
BR butik. Jeg har så mange erfaringer 
med i rygsækken, som kan bruges i 
det daglige arbejde. Erfaringer som 
jeg kan bruge fuldt ud i min kontakt 
til kunderne hos Oluf Brønnum & Co 
A/S, siger Dennis Funch Vestergaard 
med et kæmpe smil.

Marketingsmanager Dennis Funch Ve-
stergaard, Oluf Brønnum & Co, Herlev, 
oplever sig som et barn i Fætter BR.

Industrikøkkener er et af hans specialer 
efter mange års arbejde som kok på 
restauranter og i  kantiner.

Oluf Brønnum & Co er en af landets 
førende grossister i alt til festudlejnings-
branchen.

Hos Oluf Brønnum & Co, Her-
lev finder man altid de sidste 
nyheder.
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En længe ønsket forsikringsløsning 
med dækning af en lang række af de 
punkter, der er vigtige for festudlejere, 
er kommet på plads. Den tilbydes af 
Forsikringskonsulent Carsten Hartlev, 
Forsikringsmæglerne DFM ApS, Grå-
sten, og kan alene tegnes af branchens 
professionelle medlemmer af Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere. En 
forsikringsløsning som er forsøgt lavet 
med forskellige selskaber, men som 
først er kommet på plads nu.

Mulighed for udvidelse af 
basisdækningen
Erhvervsforsikringen indeholder de 
nødvendige basisdækninger mod 
brand, tyveri, vandskade, storm. 
Den dækker virksomhedens værdier 
så som inventar, varer, emballage, 
maskiner, værktøj m.m. Derudover 
får man en række fordele. Som virk-
somhed har man mulighed for at 

udvide basisdækningen, så 
forsikringen indeholder præcis 
det, som ens virksomhed har 
behov for. Det kan fx være 
dækninger som driftstab og 
meromkostninger, el-skader, 

all-risk, IT-udstyr, netbank dækning, 
og teltkaskoforsikring.

Tyveri fra telte dækkes
Teltkaskoforsikringen dækker telte, 
der er opstillet under åben him-
mel overalt i Danmark. Den dækker 
direkte tab og alle fysiske skader 
inkl. brand, tyveri, hærværk, storm, 
simpelt tyveri på de forsikrede telte 
ved pludselige og uforudsete begi-
venheder, når teltene er opsat efter 
gældende lovkrav og regler. 

Nyhed indenfor forsikring
Det er noget nyt, at der kan sikres 
en forsikrings erstatning ved tyveri af 
materiel fra et telt. Noget som forsik-
ringsselskaberne helt klart har afvist 
med henvisning til, at det er et telt og 
ikke en fast bygning, der kan aflåses. 

Dækning på et bredt felt
Med de ovennævnte forsikringsdæk-
ninger er en festudlejer dækket ind 
på et bredt felt, men der kan være 
tillægsforsikringer, der er nødven-
dige, hvis man vil afdække andre 
ansvarsområder.

FORSIKRINg 
alene for medlemmer af 

brancheforeningen

Belysningsdele er også indeholdt i for-
sikringens dækning.

Bliver en juke-
boks stjålet 
i teltet, som 
festudlejeren 
har leveret, så 
er den dækket 
af forsikringen.

Ildebrand er enhvers 
største fjende. På få 
timer kan ild fjerne en 
udlejningsforretning.
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Kun for medlemmer 
af brancheforeningen
Erhvervsforsikringen med dette dæk-
ningsområde tegnes alene til med-
lemmer af Brancheforeningen Danske 
Festudlejere og skal ske gennem For-
sikringskonsulent Carsten Hartlev, For-
sikringsmæglerne DFM ApS, Gråsten.

I forbindelse med storm kan der 
ske mange forskellige skader. 
Det behøver ikke alene at 
være teltet, der forårsager 
skaden.

Elinstallationer kan give 
kortslutning, overspænding 

m.v. Sker det i et telt og 
leverandøren er ansvarlig, 

dækker forsikringen.

Uanset hvor godt 
man sikrer sig, så kan 
et telt blæse ned. En 
skade som man har 
mulighed for at for-
sikre sig mod.

Det er vigtigt at have sit personale godt 
forsikret, hvis uheldet er ude. 

Inventar af forskellig slags, som fest-
udlejeren har leveret, dækkes af hans 
forsikring ved skader og tyveri.

Sker der skader på softicemaskiner 
grundet kortslutning eller overspæn-
ding, så dækker forsikringen skaden.

Lydanlæg er også dækket mod ty-
veri, kortslutning og overspænding. 
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Nivtec scener - tjener penge hjem året rundt uden ret meget arbejde

WWW.SCENESALG.DK
Rugvænget 6, 4200 Slagelse - Info@scenesalg.dk -CVR nr. 32323308 

Christina Kabel +45 26 29 59 10 - Claus Larsen +45 22 94 61 51

“Det tager ca. en halv time at sætte vores 9 x 6 m2 Nivtec scene op, fordi den skal stå på ujævn grund 
og justeres ind med teleskopfødderne. Med vores gamle scenesystem tog samme størrelse scene over 
halvanden time at sætte op, og så var den også tungere.” 
                                                                                                  Henrik Jensen, HK Telte.

 
Slidstærk tysk kvalitet

    Kan bruges både indendørs & udendørs 
 
    Skridsikker & vandfast overflade - nem vedligehold 

    Certificeret af Teknologisk Institut op til 2.4 m. 

    Byg tribuner, trapper & ramper af alm. podier 

    Transportvogne & hjulsæt til nem transport

      
   Ca. 40 % hurtigere at arbejde med; 

    Podierne hægtes sammen - ingen clamps & kiler 
 
    Nem benlås - aldrig svær at få op 

    Kun fire ben under det første podier, resten 2 eller 1  

    12 m2 scene tager 3 minutter at sætte op på jævnt gulvTILBUD
Transportvogn m. 
6 podier 2 x 1 
12 ben højde 40 cm
kr. 18.500,- 

Det giver en scene på 12 m2
- samme scene som på billedet 
øverst fra Hovedbanegården.

Med teleskopfødder (festudlejer-
ben) 40 - 60 cm koster scenen 
kr. 21.000,-
 
Prisen er ex. moms, fragt og forpakning



Teltudlejer Anders Bisgaard 
Sørensen, Horsens, er efter 
længere tids sygdom død, 73 
år gammel. 

Anders Bisgaard Sørensen var 
tredje generation i Bisgaard 
Sørensen Teltudlejning i Hor-
sens, så han er en af de få 
udlejere, der fra barnsben er opvokset i et teltud-
lejningsfirma og blev livet igennem. Han arbejdede 
hele tiden med ved teltopstillinger og nedtagninger, 
men fik tid til en elektrikeruddannelse som afslut-
tedes i 1965. Fra 1. april 1965 skulle han hjælpe til i 
teltudlejningsfirmaet, men allerede dagen efter, den 
2. april 1965, døde faderen og Anders måtte over-
tage driften af familievirksomheden.

Leverede teltgrej til landets største fester
Anders Bisgaard Sørensen er kendt inden for telt-
udlejningsbranchen for, at han i mange år havde de 
store cirkustelte og var ham, der fik landets største 
fester. Han havde store arrangementer over hele 
landet og i udlandet.
De store festligheder var at finde på Hjallerup Mar-
ked, Det Jyske Ungskue, Bellahøj skuet og i 1985 
havde han sommeren igennem en turne med Cirkus 
Himmelblå, der var identisk med Kim Larsen. Det 
1250 kvadratmeter store telt blev flyttet hver eller 
hveranden dag. 

Drev motel med lille restaurant
Selv om der hele tiden var bud efter Anders Bisgaard 
Sørensen vedr. teltarrangementer, så var der også tid 
til at drive et motel på hjemmeadressen, Vejlevej 58 i 

Horsens. Her var der værelser 
og en lille restaurant, hvor der 
blev serveret morgenmad. Et 
arbejde som hustruen, den nu 
71-årige Lis Bisgaard Sørensen, 
stod for. Det samtidig med at 
hun var en meget aktiv person 
på kontorsiden.

Sønnen har overtaget teltudlejningen
Bisgaard Sørensen Teltudlejning overgik for få år 
siden til sønnen Lars Bisgaard Sørensen, som driver 
firmaet efter de normer, han har tillært sig gennem 
mange års arbejde i firmaet. Han har flyttet lagerbyg-
ningerne til Lille Ringvej 34, Harlev. Han er nu fjerde 
generation i firmaet, der blev startet i 1915. Her kom 
hans oldefar hjem fra USA og havde lidt penge, som 
han investerede i telte. Herfra udviklede det sig til, at 
firmaet gennem mange år var landets største teltud-
lejningsfirma.

Aktiv frontkæmper for 
teltudlejningsbranchen
Anders Bisgaard Sørensen har gennem mange år 
været en aktiv faglig person inden for teltudlejnings-
branchen. Han var med til at starte det, der nu er 
Brancheforeningen Danske Festudlejere. Her har han 
været såvel bestyrelsesmedlem som formand.

Anders Bisgaard Sørensens bisættelse skete fra Jel-
linge Kirke, hvor hans svigersøn Kristian Bøcker fore-
stod bisættelsen.

Han efterlader sin kone Lis Bisgaard Sørensen, søn-
nen Lars og datteren Anne Louise samt børnebørn.

Anders Bisgaard Sørensen, Bisgaard Sø-
rensens Teltudlejning, Horsens, døde 
73 år gammel.

Ære være hans minde!
Brancheforeningen Danske Festudlejere
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Dødsfald
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Forlystelsesverdenen indeholder et 
utal af muligheder og nyheder er altid 
på trapperne. Det er derfor vigtigt 
at være kritisk over for, hvad man 
køber. Der kan være mange fælder, 
som festudlejere skal være opmærk-
somme over for og som kan ændre 
et godt køb til et dårligt, understreger 
Leif Sørensen, Holtegaard Trading, 
Hjortshøj, som gennem snart 40 år har 
leveret og været med i udviklingen af 
tusinder af forlystelser til skandinavi-
ske festudlejere. En person der ikke 
tager en nyhed for noget godt, før 
den er afprøvet og fundet sikkerheds-
mæssigt i top.

Idespejder i hele verden
Mange producenter ser op til det sik-
kerhedsarbejde og materieltjek, som 
Leif Sørensen udfører. De benytter 
Leif Sørensen som konsulent til at 
gennemprøve deres forlystelser og få 
dem tilpasset, før de bliver markeds-
ført. Projekter som omfatter mange 
lande. I vinterperioderne rejser han 
rundt i verden som konsulent og ide-
spejder. Sidst var han på IAPPA mes-

sen i Orlando, som er verdens største 
forlystelsesmesse med produkter fra 
hele verdenen.

Kunderne køber ikke 
katten i sækken
–Jeg vil kende produkterne, før jeg 
sælger dem til kunderne. Det, der 
sælges som et kvalitetsprodukt, skal 
være det, og er det ikke, så hænger 
byrden på mig. Jeg løber ikke fra 
ansvaret og er folk ligeglade med 
kvaliteten, som har betydning for pri-
sen, så får de at vide, hvad garantien 
er. Hos mig køber man ikke katten i 
sækken. Aktiviteten ligger på hylde-
reolerne og kan ses slået op, før man 
bestemmer sig. Her betaler man, når 
varerne udleveres eller efter aftale. 
Det sker ikke ved en forudbestilling 
og betaling af halvdelen af forly-
stelsen et par måneder før, siger 
Leif Sørensen, Holtegaard Trading, 
Hjortshøj.

Hjælpen står klar
Hos Holtegaard Trading er der altid 
hjælp at hente for kunderne. Bryder 

Hurtig hjælp 
sparer dyre 
aflysninger

Med det rigtige værktøj, reservedele og 
maskiner laver Leif Sørensen reparatio-
ner på kort tid.

Forlystelsesspecialist Leif Sørensen, Holtegaard Trading, er klar til at yde hurtig hjælp til sine kunder.



en blæser ned til et eftersyn, så kla-
res det. Mangler man reservedele, 
så er det på lager. Er det tekniske 
færdigheder, der er brug for, så er 
Leif Sørensen klar til at hjælpe til nu 
og her.

Sommerferien 
holdes om vinteren
– Jeg holder som udlejerne ikke som-
merferie, mens alle forlystelserne er 
i fuld sving. Det er her, der er brug 
for hjælp og her man træffer hurtige 
beslutninger om at ville udvide sit sor-
timent. Jeg er kundernes hjælpende 
hånd i nødens stund og laver repa-
rationer i stedet for, at de skal aflyse 
arrangementer. En uheldig aflysning 
kan koste dyrt. Hos mig låner man en 
erstatningsforlystelse, indtil fejlen er 
rettet, fortæller Leif Sørensen, Holte-
gaard Trading, Hjortshøj.

De vigtigste dele 
er på reservedelslageret
– Ved hele tiden at have en tæt per-
sonlig kontakt med leverandørerne, 
så ved jeg, hvor slitagen er størst. Det 

betyder så, at jeg altid har de rigtige 
reservedele på lager og at en repa-
ration til få hundrede kroner undgår 
aflysninger til tusinder af kroner. Det 
er sådan nogle ting, man skal tage 
med i betragtning, når man vælger 
sin leverandør. Ved at skitsere disse 
servicemuligheder over for kunderne 
vælger mange os som leverandør og 
indser, at det at købe billigt, kan blive 
en dyr fornøjelse.

ud af sengen ud i bilen 
og afsted
– Mit salgsjob er langt fra en fritidsfor-
retning. Jeg er klar, når kunderne skal 
tjene penge. Er der brug for mig ude 
i marken, så er det ud af sengen, frem 
med værktøjskassen, ud i bilen og så 
afsted, slutter Leif Sørensen, Holtega-
ard Trading, Hjortshøj, der har  fyrre 
års erfaring på forlystelsesmarkedet.
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Trioen Richard Taylor, Leif Sørensen og 
Dudley Taylor har i mange år arbejdet 
sammen om udvikling af forlystelser på 
verdensplan.

Der er ikke meget plads hos Holtegaard, 
men rigtig mange nye og forskellige 
forlystelser, der kan leveres nu og her.

Leif Sørensen er klar til 
hurtig udrykning, hvis kun-

derne mangler hjælp.

Leif Sørensen ses ved sit store udvalg af reservedele der gør, at langt de fleste repara-
tioner kan laves nu og her.
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Teknologisk Institut
- Godkendelse af forlystelser 
-  Certifi cering af Transportable

Konstruktioner

Lovpligtig godkendelse af forlystelser
Teknologisk Institut har mere end 30 års erfa-
ring 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 
sikkerheden er i orden.

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

Certifi ceringsordning for 
Transportable Konstruktioner
Teknologisk Institut hjælper jer igennem certifi -
ceringsprocessen og certifi cerer jeres Transpor-
table Konstruktioner

•  Det gælder f.eks. telte, scener, portaler, gang-
broer og tribuner

•  Teknologisk Institut tilbyder også certifi cering/
godkendelse af pladsfordelingsplaner

Kontakt - 
forlystelser
Morten Ulletved 
mju@teknologisk.dk
Tlf. 72 20 1693

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



 

Indlæg til branchebladet sendes til: heine@festudlejer.dk

Kontakt: Mobil: 21 42 68 39 · Tlf.: 98 67 68 39 · Sekretariat: Vesterled 46, 9681 Ranum

TILLYKKE! Du sidder her med 
den største udgave, der nogen 
sinde er lavet af Festudlejer.
dk  Et branchefagblad der har 
vokset sig stort på et par år. 
Som er blevet en informations-
kilde til festverdenen, er blevet 
Brancheforeningen Danske Fest-
udlejeres ansigt udadtil og som 
der er stor respekt omkring.

Tredobling af udstillere 
på Festmessen
At samle festverdenens mange 
aktører og føre festudlejere 
sammen med festarrangører 
og andre leverandører til lan-
dets festligheder er i fuld gang. 
Mini Messen ved Forårsmødet 
ændres til Festmessen og har 
fået en fantastisk opbakning. 
Der forventes at blive godt fyrre 
udstillere, hvilket er en tredob-
ling på kun to år. Håbet er, 
at besøgstallet stiger i samme 
grad, hvilket der skulle være 
gode muligheder for.

Medlemmer af Sammenslutningen af 
By-og Markedsfester, ikke-medlem-
mer af By-og Markedsfester og Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere, 
Festivaler, Halinspektører m.fl. bliver i 
år inviteret til at deltage i Festmessen.

Kig hinanden i øjnene
Festudlejere og festarrangører skal 
have mulighed for at kigge hinanden 
i øjnene, lave gode aftaler, blive 
inspireret, få nye kontakter ved at 
mødes. Et initiativ som forhåbentlig 
vil vokse i årene fremover og som er 
taget af Brancheforeningen Danske 
Festudlejere.

Tænk og præsenter nyt
Festmessen kommer til at give nye 
udfordringer til jer medlemmer. I skal 
på banen og præsentere jeres for-
træffeligheder. I skal bruge lejlighe-
den til at gøre jer interessante som 
de leverandører, arrangørerne skal 
vælge. I skal tænke nyt og præsen-
tere tankerne for publikummet ved 
Festmessen. Bestil derfor en stand 

til messen og præsen-
ter her din virksomheds 
muligheder.
Potentielle kunder i massevis 
skulle gerne være at finde på 
Festmessen.

TAK for den opbakning, som I 
udviser med gode tips til artik-
ler i Festudlejer.dk og jeres lyst 
til at være med. Jeg ser frem til 
at kunne videreudvikle bladet 
og aktiviteterne i Branchefor-
eningen Danske Festudlejere.

Mange hilsner fra     

Heine

Festmessen 
tredobles på kun to år
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Dækker privat 
rejseforsikring?

Dækker din private rejseforsikring, hvis du på en messe-
rejse kommer til skade og får brug for lægehjælp m.v.?

nej! Er du på rejse i medfør af din virksomhed, så 
dækker din private rejseforsikring ikke. Der er her 
påkrævet en erhvervsrejseforsikring. Har du din com-
puter med for at tjekke virksomhedens mailboks/for at 
kunne give kunder besked m.v., så er der tale om en 
rejse i embeds medfør. Den private rejseforsikring er 
ude af kraft og har du ikke tegnet en erhvervsrejsefor-
sikring, så står du på herrens mark uden nogen form 
for forsikring.

nej! Det kommer an på, hvordan uheldet er sket. Er 
det et hændeligt/uforskyldt uheld, så skal der ikke 
betales for skaden og der er ingen forsikringsdæk-
ning. Er der tale om et uagtsomt/culpøst uheld, så 
skal skaden dækkes af den, som forårsager den. For-
sikringen betaler erstatning, hvis man har en sådan.
Er der tale om en skade, der opstår med vilje/for-
sætligt, så skal skaden dækkes af den, som forår-
sager den. Forsikringen dækker ikke, så man skal 
til egne lommer.

er man altid 
ansvarlig for uheld, 
hvor der sker skade?



FORåRSMØDe 
på Hindsgavl Slot

Middelfart

Festmesse & virksomhedsbesøg
Fredag, den 2.-  søndag d. 4. marts 2018

program:
Fredag, den 2. marts 2018
Kl. 12.00: Virksomhedsbesøg hos Berendsen Textil Service  
 A/S, Stålvej 2, 6000 Kolding
Kl. 16.00: Indlogering på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7,  
 5500 Middelfart. Masser af p-pladser til rådighed
Kl. 18.30: Middag (to retter)

lørdag, den 3. marts 2018
Kl. 10.00-14.00:  Festmesse
Kl. 13.15: Stående frokost
Kl. 15.00: Generalforsamling
Kl. 19.00: Festmiddag

Søndag, den 4. marts 2018
Kl. 08.00: Morgenmad
Kl. 11.00: Virksomhedsbesøg hos Fyns Serviceudlejning,  
 Brændekildevej 60, 5250 Odense SV
Pris:
Fredag - søndag kr. 2.880,00
Fredag - lørdag kr. 770,00
Lørdag - søndag med overnatning Inkl. velkomstdrink/ 
festmiddag/fri vand/øl/vine til kl. 24.00 kr. 2.110,00
Lørdag – søndag uden overnatning kr. 1.610,00
Kaffe og frokost under messen  kr. 350,00
Tillæg for enkeltværelse kr. 380,00 pr. overnatning
oBS. Ved afbestilling senere end 14 dage før arrangementets 
afvikling, betales der fuld pris for det man er tilmeldt til.

Seneste 
tilmelding er 

torsdag, 
d. 1. februar 2018

Ikke-medlemmer 
er VeLKOMNe 

TIL FeSTMeSSeN

programmet 
for fredag/søndag 

er kun for tilmeldte 
medlemmer

dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere 

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

fremlægges af formanden
4. Behandling af indkomne forslag
5. Kasseren fremlægger revideret regnskab for 

2017 samt budgettet for 2018. Herunder fast-
sættelse af kontingentet fra og med 2019

6. Valg til bestyrelsen
7. Valg til suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt 

Kåring af Årets  
Festudlejere 2017

Evt. forslag til behandling under punkt 4 skal være 
formanden i hænde på tsudlejning@tsudlejning.de 
senest den 15. februar 2018.
Kun medlemmer og støttemedlemmer der har betalt 
kontingent, har adgang til generalforsamlingen.

Ønskes der deltagelse i frokosten lørdag middag, 
skal der ske tilmelding til heine@festudlejer.dk 
senest torsdag, den 1. februar 2018.

generalforsamling

Det kræver 
ingen tilmelding 

for at deltage i 
generalforsamlingen

Tilmelding: 
heine@festudlejer.dk


