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Når Foreningen af Danske Fest-
udlejere lørdag den 1. marts 
holder generalforsamling, skal 
der træf  fes beslutninger af stor 
betydning for medlemsvirksom-
hederne, foreningen og hele 
festudlejningsbranchen.

– Bestyrelsen har siden sidste general-
forsamling arbejdet hårdt på konkrete 
forslag om målsætning, strategi og 
virkemidler, siger formand Svenning 
Kjær Pedersen. På vort strategisemi-
nar i Slagelse i efteråret kom medlem-
merne med konstruktive ideer, som 
vi herefter har søgt indarbejdet i de 
forslag, vi lægger frem.

Visionen er en stærk
brancheforening
Visionen er, at foreningen vil være en 
stærk brancheforening. Medlemmer-
ne skal være de foretrukne profes-
sionelle festudlejere for familien Dan-
mark. Kvalitets- og uddannelseskrav 
skal overholdes. Erfaringsudveksling 

og sammenhold skal styrke med-
lemsvirksomhederne, og der skal 
ske tydeliggørelse af foreningen/
branchen i mediebilledet.
– På baggrund heraf er det vigtigt, 
at flest mulige medlemsvirksomhe-
der tager del i debatten og afgørel-
serne på generalforsamlingen. Det 
er tid for beslutninger, så vi kan 
komme ud over stepperne, slut-
ter formanden for Foreningen af 
Danske Festudlejere, Svenning Kjær 
Pedersen. 
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Service 2000 rejste 
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www.zederkof.dk  •  Prins Christians Kvarter 28  •  7000 Fredericia
Lagerførende • Dag til dag levering • Nordens største leverandør til udlejere

Z-Tables er markedets stærkeste bordprogram til professionel 

brug. Programmet er udviklet specielt til at imødekomme 

kravene til lav vægt, men samtidig kraftig kvalitet, der kan holde 

til hårdhændet brug og daglig håndtering. 

Som ekstra ordinært ydes der 12 års garanti på Z-Tables plast-

borde

Zederkof kvalitetstelte er produceret 

udelukkende til professionel brug. 

Zederkof har de sidste 15 år solgt 

professionelle telte til det skandinaviske marked. 

Med introduktionen af vores egen producerede 

linje af telte har vi samlet alle vores erfaringer 

og skabt et højkvalitetsprodukt, der efterlever 

de krav som stilles af både vores professionelle 

kunder og offentlige myndigheder.

Nyhed Z-Tents

GARANTI
12 års

Aluprofiler 

Extruderet aluminium 6061/T6

Dug

700 g lowick, lakeret på begge sider

UV bestandig

Mehler dug

Permanent flammehæmmende

Overholder følgende standarder

SIS 650082, EN 13501-1, B-s3-d0, 

DIN 4102B1. 

Der medfølger certifikat 

på brand. Alle telte er 

vindlast beregnede

Totalleverandør

Zederkof har i mange år været totalleverandør til professionelle. Med andre ord har vi kun produkter, som er udviklet 

og produceret til at blive brugt igen og igen. For dig som kunde giver det dig en lang række fordele. Du ved altid at 

produkter fra Zederkof har en robust indbygget holdbarhed og 

gennemtænkt funktionalitet, som sikrer dig optimal udnyttelse af produktet i mange år. Derfor lover vi også altid 

minimum 3 års garanti på vores produkter. 

Vi matcher markeds bedste priser. 
Ring og få dagsprisen.

15 års
ERFARING

18.900,-
Prisen er gældende ved 

bestilling inden 1. marts 2014

Pris eksempel på et
6x6 meter telt

Teltet består af:

1 x Startfag 6 meter 

1 x Udvidelsesfag 6 meter 

5 x Lukket side

2 x Side m/vindue

1 x Side m/dør

1 x Døråse

Priseksempel fra

89 12 12 00
Ring

- og få din vare til 
den helt rigtige pris

TELTMESSE
i uge 10, fra d. 3.-7. marts.

 
I forbindelse med vores introduktion 
af Z-Tents alurammesystemer, har vi 

lavet en del forbedringer og mange nye 
tiltag, som styrker kvaliteten af duge, 

aluprofiler og ståldele i forhold til vores 
hidtidige alurammesystemer.

Tilmelding på 89 12 12 00
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Af Svenning Kjær 
Pedersen, formand, 
Foreningen af 
Danske Festudlejere

Foreningen af Danske Festudlejere 
lægger nu op til at gå helt nye 
veje. Det sker med en ny strate-
giplan, som bestyrelsen for øje-
blikket arbejder på højtryk med 
at udarbejde og få rundsendt til 
medlemmerne før den kommen-
de generalforsamling i Brædstrup 
den 1. marts 2014.

Vi udstikker en aktiv kurs og finder, at 
udspillet er den rigtige vej at gå, hvis 
vi skal gøre en forskel i branchen.
Kaffeklubben er begravet, og nu skal 
vi vise, hvad vort medlemskab af for-
eningen er værd.
Vi vil fra bestyrelsen komme med en 
række nye tiltag, som vore medlem-
mer skal være med til at gennemføre. 
Dette skulle gerne være med til at 
øge omsætningen i de enkelte med-
lemsvirksomheder og vise den pro-
fessionalisme, som medlemmerne 
står for.
Da vi havde vores efterårstræf i Sla-
gelse, bidrog flere virksomheder 

aktivt med at lave planen for for-
eningens fremtid. Dette blev en god 
weekend, og vi kom over rigtige 
mange punkter:
• Der vil blive annonceret i fæl-

lesskab, med bl.a. vores logo, 
som medlemmer skal bruge, så 
foreningen og dens medlemmer 
bliver synlige. 

• Vi vil gerne have vores personale 
til at deltage i diverse kurser mål-
rettet festudlejere, så vi kan mar-
kere os på den front. 

• Vi vil gerne have, at vores service 
bliver leveret i vaskbar  emballage, 
og dermed hæve standarden.

• Arbejdsmiljø og sikkerhed ved alle 
arbejdsprocesser prioriteres højt.

• Sidst men ikke mindst vil vi arbej-
de med en festgaranti, som giver 
tryghed hos de lejere, som vælger 
en af vore medlemsvirksomheder 
som leverandør. 

Bestyrelsen lægger op til, at forenin-
gen kommer til at fremstå som en 
egentlig brancheforening, hvis formål 
er at støtte medlemsvirksomhedernes 
udvikling og indtjening og dermed 
give valuta for kontingentet.
Vi vil gerne arbejde med festudle-
jerkæden, så vi sikrer kvalitet. Kunder 
skal ikke være i tvivl om, hvor de skal 
leje til deres arrangementer.
Dette gør vi kun ved at løfte i flok. 
Bestyrelsen er nu klar med fremgangs-
måden i form af strategiplanen for, at 
vi kan gøre en forskel.
Derfor: Mød op på generalforsamlin-
gen og få indflydelse på foreningens 
fremtidige kurs!

Festudlejere går Festudlejere går 
nu mod nye målnu mod nye mål

Formand Svenning Kjær Pedersen og 
næstformand Heine Pedersen har 
lagt mange kræfter i foreningens 
oplæg til strategiplan, som 
behandles på generalforsam-
lingen i Brædstrup lørdag 
den 1. marts 2014.
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presenninger

partytelt

pagodetelte

lagertelte

arbejd

salgsstande

afdækninger

stofbannere

storformat print

lastbil-presenninger

acrylskilte

specialopgaver

www.kibaek-presenning.dk

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

Dugen 
Dugen 

er dansk 
er dansk 

produceret
produceret

te

e

dstelte

Løsdele til 6 meter telt:
6 meter tagdug, hvid .................. kr. 1.695,-
6 meter gavlspids, hvid .............. kr. 795,-
3 meter sidedug, hvid ................ kr. 625,-
3 meter sidedug med 
vindue, hvid ................................... kr. 1.095,-

Du finder vores komplette 
produktsortiment på

www.kibaek-presenning.dk

EUROLINE er 
fremstillet af 
brandgodkendt 
700 gram pvc 
dug. Dugen er 
lakeret på begge 
sider og har 
low-wick garn, 
som forhindrer 
misfarvninger

EUROEUROLINELINE EUROLINE telt 
fås i 6, 9 og 12 meters bredde

ekskl. fragt og moms

ekskl. fragt og moms

e

kl f agt og momsog

6x9 meter6x9 meter

EUROEUROLINELINE telt  telt 

med 50% vinduer og en dør

med 50% vinduer og en dør

23.900,-23.900,-

k kl fragt og

9x9 meter9x9 meter

EUROEUROLINELINE telt  telt 

med 50% vinduer og en dør

med 50% vinduer og en dør

29.900,-

k ll tt

moms
,,

oms

Vi er Vi er 

lagerførende 
lagerførende 

fra dag til dag

fra dag til dag

Ballon
En enkel og funktionel glasserie

   Mål i mm:
A 94260101  Rødvin 25 cl D/H: 83/136 4,95
B 94260201  Rød/hvidvin 19 cl D/H: 76/129 4,95
C 94260301  Hvidvin 15 cl D/H: 71/119 4,95
D 94260401  Portvin   9 cl D/H: 62/103 4,95
E 94267001  Champagneglas 17 cl D/H: 55/170  4,95
Kun salg i hele kartoner á 12 stk.

Priserne er gældende 
til 14. maj 2014.

Ellekær 10 ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tel. +45 44 88 84 00 
mail@bronnum.dk ∙ www.bronnum.dk

A EDCB
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Strategiseminaret i Slagelse 
gav mange gode nye ideer
Ikke færre end 18 af Foreningen 
af Danske Festudlejeres medlems-
virksomheder deltog i strategise-
minaret/efterårsmødet i Slagelse 
den 8.-10. november.

Arrangementet startede med virk-
somhedsbesøg hos Bettina og Jørgen 
Damgaard, Festbutikken i Vemmelev. 
Se mere side 7.
Lørdagens strategiseminar havde Pre-
ben Harder som oplægsholder.
Han kom i oplægget ind på vigtighe-
den af, at foreningen gør sig følgende 
spørgsmål klar:
1. Mission.

Derfor er vi her. Hvad vil vi være 
kendt for? Hvordan ser vi ud og 
hvordan vil vi se ud? 

2. Vision/målsætning.
Hvilke mål har vi for foreningen?

3. Strategi.
Hvad gør vi for at nå målene?

I forbindelse med gruppearbejde 
fremkom en række ideer til videre 
bearbejdelse i bestyrelsen:

A. Fest Garanti – med sikkerhed for 
levering

B. Krav til medlemsvirksomhederne 
om, at medarbejderne skal være 
præsentable.

C. At der leveres rene og præsen-
table telte.

D. At telte opstilles efter gældende 
regler.

E. At udlejningsmateriellet opfylder 
gældende lovgivning.

F. At service leveres i fødevaregod-
kendt emballage.

G. At foreningens logo er at finde 
på alle medlemsvirksomhedernes 
biler, hjemmesider og brevpapir.

På strategimødet var der forslag om, 
at der i alle medlemsvirksomhederne 
skal være mindst en person, som har 
gennemgået de kurser, der tilbydes 
omkring telte/hygiejne/forlystelser. 
Også udarbejdelse af branchecerti-
fikat, som alene udleveres til med-
lemsvirksomhedernes ansatte sam-
men med kursusbeviset for gennem-
gået AMU-uddannelse, blev bragt 
på bane, ligesom der var ønske om 
større synlighed i lokal- og lands-
presse.
Konklusionen på strategiseminaret 
var, at bestyrelsen bearbejder mate-
rialet og fremlægger konkrete forslag 
på generalforsamlingen.
– Arrangementet i Slagelse blev en 
stor succes. Bestyrelsen har bearbej-
det resultatet og er klar med konkrete 
forslag til generalforsamlingen i Bræd-
strup lørdag den 1. marts, fastslår for-
mand Svenning Kjær Pedersen.

Der lyttes til Preben Harder (til højre). Fra venstre Grethe Madsen, Vejle, Lis og Jens Nielsen, Vigerslevlund Udlejning og Transport, 
Jørgen og Bettina Damgaard, Festbutikken i Vemmelev, og Gitte Hjorthøj, Hjortshøj Party Servivce, Varde.

Glimt fra strategise-
minaret i Slagelse.

Fotos: H
eine Ped

ersen
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GØR DIN 

FORRETNING 
LIDT FESTLIGERE MED  
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

Køb dansk kvalitet til festen

Undgå de tunge løft

Nem at rengøre

IkaRoll. 

L

IkaFloor. 

L

IkaFloor. 

NY hjemmeside: www.ikadanfl oor.com
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Deltagerne i virksomhedsbesøget 
i Vemmelev ved Slagelse i for-
bindelse med foreningens efter-
årstræf fredag den 8. november 
fik et godt indtryk af Bettina og 
Jørgen Damgaards udlejningsfor-
retning.

Parret viste rundt og fortalte om virk-
somheden , som de erhvervede og 
flyttede til slægtsgården Østergård i 
2002. Siden er det gået stærkt. I 2006 
blev Festbutikken i Sorø købt til og 
firmanavnet ændret til Festbutikken i 
Vemmelev. I forlængelse heraf blev 
der opført en stor hal. Slægtsgårdens 
udbygninger er nu totalrenoveret. 

Bettina og Jørgen Damgaard driver 
udlejningsforretningen som en fami-
lievirksomhed, hvor også døtrene 
Catherina og Chalotte Amalie giver en 
hjælpende hånd.
Efter rundvisningen på den veldrevne 
virksomhed var der kaffebord med 
Bettinas velsmagende bagværk (se 
mere på bagsiden).

Festbutikken i Vemmelev
havde besøg af kollegerne

Gitte Halstad, Festogservice.dk Fredensborg, Torben Nielsen, Festudlejning.com, Varde, Hans Iversen, Låsby Telt & Serviceudlejning, 
og Jørgen Svendsen, A-Udlejning, Odense. Til højre i baggrunden Svenning Kjær Pedersen.

Bettina Damgaard, Festbutikken i Vemmelev, orienterer om 
virksomheden. Til højre Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning.

Bettina Damgaard sammen med Brian Skøtt, Fy ns 
Service udlejning, og Gitte Halstad, Fredensborg.

Fotos: H
eine Ped

ersen
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STREAMLINE  
 www.streamline.dk

Kirke Værløsevej 16  •  3500 Værløse  • Tlf.: 4448 0095 • Fax: 4448 0210

NYHEDER 
stabelstole

RR
Belastning - 175 kg

122 cm x 61 cm
152 cm x 76 cm
183 cm x 76 cm - Kun 16 kg !
245 cm x 76 cm

Fordele:

• 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
• BIFMA testet

Ø 153 cm fold in halfd id in hn haad in haalfalfalf

Højdejusterbare borde
91 cm

74 cm

61 cm

122 cm x 61 cm

183 cm x 76 cm

Slut med det tunge løft

  SLUT MED SANDPAPIR, LAK OG SPLINTER I FINGRENE

FREMTIDENS MØBLER 
   - NOGET LETTERE

      

bbaa bb
HøHøjdjdejejususteterbrbHøHøjjHHøøjj aa bb

122122 cm cm x  x 61 61 cmcm11
152152 cm cm x  x 76 76 cmcm11
183183 cm cm x  x 76 76 cm cm - K- Kun un 16 16 kg kg !!11 KKuunn 1166 kgkgkgkggg !!!!

55 cmcm x x 76 76 cmcm
183183
24524522

HH jdjdHHHH

SSlluutt  mmeeddddddddddddddddddddddddd  ddeett  ttuunnggee  lløøfftt
SlSlulutut memmeeddddmededdddddddddddddddd

NNYYHHEEDDEENNYYHHEEDDEEEEEERREERRRRNNYYHHEEDDNNYYHHEEDDEEEE

FoFoFo

•••
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ststololeessttoottoolleellee
gggg

•••

122 cm x 76 cm

THE ORIGINAL

Trinløs højde !

 SIMPLY BETTER ®



Aldrig så snart havde verdens stør-
ste skib, Majestic Mærsk, lagt til 
Langeliniekajen i København nat-
ten til den 23. september 2013, 
før en af Foreningen af Danske 
Festudlejeres medlemsvirksom-
heder, Service 2000 A/S, havde 
verdenspremiere på en special-
opgave inden for teltopstilling.

– Opgaven lød på at rejse et VIP-telt 
på den såkaldte Monkey Island oven 
på kommandobroen i toppen af det 
store containerskib. Teltet skulle rej-
ses 65 meter over vandlinjen med 
360 graders udsigt over København, 
fortæller direktør Nils Dyhring, Ser-
vice 2000 A/S. 

Kort tid og dårligt vejr
var en stor udfordring
VIP-teltet skulle anvendes i forbindel-
se med H.K.H. Kronprinsesse Marys 
navngivning af Majestic Mærsk.
Samtidig skulle Service 2000 A/S rejse 
tre udstillingstelte a 150 kvadratmeter 
på kajen og to stilladstårne på cirka 
25 meter, der tjente som adgang for 
det store ”åbent-hus”-arrangement 
for offentligheden efter navngivnin-
gen.
– Det var en stor udfordring at rejse 
VIP-teltet. Vi startede om natten, og 
teltet skulle stå klar inden kl. 10.00 
næste dag. Arbejdsforholdene var 

ikke de letteste. Natten var præget 
af både regn og blæst – især i 65 
meters højde. Dækket var både vådt 
og glat, men specielt fremstillede 
gummimåtter var medvirkende til at 
holde konstruktionen på plads og 
skåne det nye dæk, mens glasfacader 
og døre blev monteret, oplyser Nils 
Dyhring.
For at planlægge opgaven med ret-
tidig omhu var Service 2000 A/S på 
besøg i Kina for at besigtige opstil-
lingsområdet på skibet. Kravene var 
høje, herunder ikke mindst til fast-
gørelsen, som skulle kunne modstå 
vindhastigheder på 30 meter i sekun-
det, og tilpasningen til opstillings-
arealets mange tekniske installationer.
Service 2000 A/S havde 12 mand på 
opgaven.

Stolte over at medvirke
til verdensrekord
Den flotte indvielse og offentlighe-
dens adgang til Majestic Mærsk blev 
en unik begivenhed. Ikke færre end 
49.500 var om bord på det 400 meter 
lange og 73 meter høje containerskib 
i de fem dage med åbent hus.

– Vi havde en stor udfordring, da 
både sikkerhed og æstetik skulle 
spille sammen. Det var en speciel 
opgave. Verdens største skib med et 
telt på toppen er en verdensrekord, 
som vi er stolte over at have bidraget 
til. Usædvanlige opgaver som denne 
medvirker til at holde hovederne i 
gang med hensyn til kreativiteten, 
slutter Nils Dyhring, Service 2000 A/S.

Service 2000 rejste VIP-telt Service 2000 rejste VIP-telt 
65 m over havet 65 m over havet 
på verdens spå verdens sttørste skibørste skib

Direktør Nils 
Dyhring, 
Service 

2000 A/S.

Her VIP-teltet oven på 
kommandobroen.

Service 2000 A/S leverede også to 
kæmpe stilladstårne, der tjente som 
adgang for de næsten 50.000 gæster, 
som var om bord på skibet.
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Festgården
– en rigtig  

Det skal være kvalitet – og det skal 
være let og effektivt!

Med denne overskrift startede Jonna, 
Ole og Allan Andersen år 2000 telt- 
og serviceudlejningsvirksomheden 
Festgården. De gjorde det fra bunden 
af ude på landet i Flemming ved Hor-
sens. Det drejer sig om et dynamisk 
familieforetagende, hvor forældrene 
Jonna og Ole ejer hver en tredjedel, 
mens den sidste tredjedel tilhører 
deres 44-årige søn, Allan.
At de havnede som aktive og dyg-
tige festudlejere stod ikke bøjet i 
neon. Det var til en vis grad tilfæl-
dighedernes spil. I alt fald betød en 
motorcykelulykke, at den tømrerud-
dannede Allan måtte omskoles til 
lagerekspedient. Som sælger inden 
for autobranchen og inden for kopi-
maskiner befandt han sig som en fisk 
i vandet, men efter otte år tog han hul 

på en anden del af sin erhvervsmæs-
sige karriere.

Havde en drøm om
selvstændigt firma
– Både mine forældre og jeg havde 
en drøm om at skabe en rigtig god 
udlejningsvirksomhed og blive selv-
stændige inden for service og telte. 
Derfor stiftede vi Festgården, som fik 
til huse i staldbygningerne til mine 
forældres gård på Nørre Snedevej 
78. Vi var fra starten meget bevidste 
om, at kvaliteten skulle værre i top. 
Ikke noget med skåret porcelæn, 
halvsnusket bestik eller snavsede 
telte, fortæller Allan Andersen. 

Udlejningsvirksomheden
præget af rivende udvikling
Det var meningen, at de skulle passe 
Festgården ved siden af deres oprin-
delige arbejde. Men udlejningen vok-

sede og slugte mere og mere tid. 
Efter fem år var de tre ejere mere end 
fuldtidsbeskæftiget med telt- og ser-
viceudlejning og havde kvittet deres 
job uden for Festgården. De opdelte 
arbejdsopgaverne imellem sig, såle-
des at far Ole tog sig af distribuering 
og afhentning af det lejede materiel 
samt borde og stole, mor Jonna sør-
gede for bestik, service, showroom 
og bogholderi, mens hovedopgaven 
for Allan blev at tage sig af teltene og 
arbejde for den anden målsætning: 
At gøre det let og så lidt mand-
skabskrævende som muligt at drive 
virksomheden.
De fleste af Festgårdens kunder hører 
hjemme inden for en radius af 50 km 
fra virksomheden, da Allan Andersen 
har regnet grundigt på transportom-
kostningerne.
– Det koster ca. 12 kr. pr. km. at sende 
en bil med en mand afsted. Skal der 

Allan Andersen befin-
der sig som en fisk i 
vandet som festudlejer. 
Han ejer sammen med 
sine forældre den dy-
namiske udlejningsvirk-
somhed Festgården.

skal på en anden del af sin erhvervsmæs- sede og slugte mere og mere tid. 
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solskinshistorie
ved Horsens

to med, løber kilometerprisen op i 
16 kr. Det er vigtigt at huske på dette 
som udlejer, så vi ikke sætter penge 
til på udlejningerne. Konkurrencen 
inden for branchen er hård, og ikke 
sjældent udlejes til priser, som ikke 
dækker udgifterne og slet ikke levner 
plads til vedligeholdelse og frem-
tidsinvesteringer, understreger Allan 
Andersen.
Festgårdens udbygning er sket grad-
vist ved, at ejerne har skudt overskud-
det ind i virksomheden og således 
ikke har udgifter til dyre bankrenter på 
er kassekredit.

Ros til bestyrelsen for
at arbejde for kvalitet
Allan Andersen ser frem til den kom-
mende certificering af teltudlejningen 
i Danmark.
– Det er mit håb, at de nye regler 
vil gøre livet surt for useriøse gara-

geudlejere, så branchen kan levere 
kvalitet og professionel håndtering af 
udlejningen. Derfor finder jeg, at den 
nuværende bestyrelse for Foreningen 
af Danske Festudlejere bør have ros 
for sit arbejde for at højne branchens 
niveau ved at stille krav om ordnede 
forhold, herunder ikke mindst uddan-
nelse af teltopstillere. Disse krav skulle 
hellere være opfyldt i går end i dag, 
pointerer festudlejeren fra Flemming.
Festgården har lige siden starten 
været på forkant med hensyn til 
udlejningen af service. 
– Vi vaskede lige fra starten alt bestik 
og service op. Det var simpelt hen 
med i lejen – ligesom det er tilfældet 
i dag. På den måde sikrer vi, at alt er 
fuldstændig rent. Hertil kom, at vi 
investerede en masse penge i plast-
kasser til service og bestik. Ja, jeg tror, 
at vi kan sætte flueben ved alle de 
krav, som foreningens bestyrelse nu 

foreslår, siger Allan Andersen. 
Festgården blev medlem af Forenin-
gen af Danske Festudlejere sidste 
år. Ifølge Allan Andersen skete det, 
fordi kontingentet blev sat ned til et 
rimeligt niveau og fordi foreningen 
målbevidst arbejder på at forbedre 
kvaliteten i branchen.
– Et kvalitetsløft er på sin plads. Den 
løbende udvidelse af vor udlejnings-
virksomhed uden brug af tusindvis af 
annoncekroner viser, at det kan lade 
sig gøre at sælge et kvalitetsprodukt. 
Her sker det via mund-til-øre-meto-
den, understreger den succesfulde 
festudlejer.
Festgårdens største problem er i dag 
er af positiv karakter. Virksomhedens 
succes betyder trods et areal på 
1200 kvadratmeter, at den har 
pladsmangel.

Festgården i Flemming ved Horsens 
har til huse her på Nørre Snedevej 78.

Der er en 
forklaring 
på alt. 
Her skriften 
bag på 
Festgården 
nye last-
vogn.

Fortsættes side 13 

real på 
har 
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Tlf. 70 20 34 75
obw@obwiik.dk
www.obwiik.dk

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

O.B.Wiik festtelt
- dansk kompatibelt

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

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

Kraftigt plast bord 
pr. stk. kr. 349,-

Min. 20 stk, 183x74 cm, 
vægt pr. stk. 15 kg.
Max. belastning 315 kg.

Klapstole 
pr. stk. kr. 79,-

Min. 50 stk. 

Vogn til 50 stole 
pr. stk. kr. 950,-

Klapstol-stof 
pr. stk. kr. 279,-

Krom eller grå ramme

Vogn til 15 stole 
pr. stk. kr. 950,-

,

k

,

0 k

,

å

BORD/BÆNK SÆT kr. 1.190,-
Min. 15 sæt, 67x220 cm, vægt pr. sæt 46 kg.
Max. belastning pr. bord 350 kg. & bænk 400 kg.

x220 cm, vægt pr. sæt 4
pr. bord 350 kg. & bænk MaM

ZOWN byO.B.Wiik

FESTTELTE – lagerførende med:

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

Andre behov kontakt  
venligst salgsafdelingen.

6x12 m kr. 32.900,-

9x12 m kr. 39.900,-

,

,

er, 
Priser fra

kr. 1.998,-
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Fortsat fra side 11

For at gøre driften af udlejningsfir-
maet Festgården så let og effektiv 
som mulig udfolder Allan Ander-
sen sig som en veritabel Ole 
Opfinder.

De kreative evner giver sig udslag i 
en række geniale løsninger, som er 
udviklet og realiseret af den 44-årige 
udlejer

Festudlejer er dygtig som Festudlejer er dygtig som Ole OpfinderOle Opfinder

Automatisk transport
Hvorfor skal materiellet transporteres 
ved håndkraft, når det kan ske automa-
tisk? Allan er i gang med at udvikle og 
femstille en automatisk transportør, så 
tingene kommer let hen over jorden.

Optælling af bestik efter vægt 
Det er lettere at optælle bestik ved 
hjælp af en vægt. Festgården bruger 
ensartet kvalitetsbestik af samme vægt 
pr., enhed. Derfor spares masser af tid 
på optællingen ved hjælp af vægten. 
Vi fandt i KEN storkøkken en leveran-
dør som kunne levere det nødvendige 
ensartede produkt. Om andre udlej-
ningsfirmaer kan bruge den metode: 
– Ja, det kan de sagtens, siger Allan 
Andersen.

Pløkken fastgøres automatisk 
Det er vigtigt, at pløkkerne sidder godt 
fast. Men hvorfor bruge håndkraft til at 
fastgøre pløkkerne med, når det kan ske 
ved hjælp af denne elhammer.

Alt transportereres på hjul
Hvad enten det drejer sig om borde, 
stole eller telte gælder det om at undgå 
tunge løft. Derfor den orange transpor-
tør.

Automatisk spil til teltrejsning
Når de tunge teltkonstruktioner rejses, 
sker det ved hjælp af dette automatiske 
spil, som styres via en fjernbetjening. 
Det sparer tid og kræfter. Ved hjælp 
af spillet kan et 15 m telt opstilles af en 
mand alene.
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wwwwww.festudleje.festudlejerr.dk

Start Den gode Fest med en henvendelse til wwStart Den gode Fest med en hen w.festudlejer.dk

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

Hedehusene

Hjørring

Sæby

Fredensborg

Svendborg

Hobro

Låsby

Karup

Ranum

Aabybro

Thisted

Her bor vi!

Herlev
Herlev

Lystrup

Silkeborg

Randers

Horsens

Flemming

Holsted

Brøndby
Brøndby

Kokkedal

Fredericia

Vemmelev

Søndersø

Sunds

Varde
Varde

Varde

Vojens

Odense
Odense

Næstved

Slagelse

Vedbæk

Hedehusene

VallensbækHvalsø

Stege

Tilst
Aarhus



www.festudlejer.dk

Start Den gode Fest med en henvendelse til wwvendelse til wwww.festudleje.festudlejerr.dk

Jylland
Aabybro
Aabybro Telt- & Serviceudlejning
Tlf. 23 24 35 07

Aarhus
Dansk Mobilscene A/S
Tlf. 70 22 70 85

Flemming
Festgården
Tlf. 76 90 66 00

Fredericia
Festmesteren
Tlf. 75 92 44 11

Galten
Byens Festudlejning
Tlf. 70 26 56 56

Hjørring
Hjørring Telt- og Serviceudlejning
Tlf. 98 92 15 69

Hobro
EventBasen
Tlf. 98 55 77 48

Holsted
Rosenhøj Festudlejning
Tlf. 21 42 83 69

Horsens
Bisgaard-Sørensen Teltudlejning
Tlf. 75 64 10 77

Karup
Karup Teltudlejning
Tlf. 40 18 61 16 

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

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

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

Ranum
Ranum Teltudlejning
Tlf. 98 67 68 39

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

Sunds
Midtjysk Festudlejning
Tlf. 97 14 40 98

Sæby
Sæby Fest Service
Tlf. 98 46 38 30

Thisted
Thisted Serviceudlejning
Tlf. 97 92 11 12

Varde
Festudlejning.com
Tlf. 75 22 52 57

Varde
Hjortshøj Party Service
Tlf. 75 25 17 29

Varde
Tinghøj Service Udlejning
Tlf. 75 26 14 86

Vojens
Aamand Udlejningscenter
Tlf. 74 50 64 40

Fyn
Odense
A-udlejning
Tlf. 66 12 29 27

Odense
Fyns Serviceudlejning
Tlf. 66 11 11 99

Svendborg
Alletiders Party Service
Tlf. 62 22 10 33

Søndersø
Vigerslevlund Udlejning
Tlf. 64 89 23 30

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

Brøndby
Schlüntz Festudlejning
Tlf. 43 43 40 80

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

Hedehusene
FløngPartyTelt
Tlf. 40 33 62 00

Hedehusene
Roskilde Teltudlejning
Tlf. 46 59 34 84

Herlev
Bribon Totalservice
Tlf. 70 22 44 11

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

Hvalsø
Hvalsø Teltudlejning
Tlf. 46 40 84 10

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

Næstved
Faxe Teltudlejning
Tlf. 56 71 24 25

Slagelse
ShowTech
Tlf. 58 50 61 51

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

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

Vedbæk
Charlottenlund 
Udlejning ApS
Tlf. 39 64 31 46

Vemmelev
Vemmelev Festudlejning 
og Festbutik
Tlf. 57 82 07 19

Foreningen af Danske Festudlejeres medlemmer leverer service, borde, stole, festtelte,
hoppeborge, legeredskaber og meget andet festmateriel.

Ved at vælge et af vore medlemmer får De garanti for kyndig vejledning og 
behandling som grundlag for den store begivenhed

Start Den Gode Fest med en henvendelse til Danmarks professionelle Festudlejere

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

Den direkte linje til medlemmerne af Foreningen af Danske Festudlejere 
– Deres garanti for god og faglig service –
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Lad Hvalsø Teltvask vaske og vokse dine teltduge og sejl.
Vi vasker på den mest skånsomme og miljørigtige måde.
Det forlænger ikke bare levetiden men bevarer værdien 

og sikrer et smukt resultat. 

I vores tip-top moderne vaske-
maskine vasker vi telte og sejl 
op til 6,3 x 40 m uden at bukke 
og beskadige fi bre og derved 
svække strukturen.

VASK AF SEJL & TELTDUGE
presenninger & reklame-bannere

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

LBestil 

VASK & VOKS 

tlf. 46 40 84 10 

eller

kirsten@htu.dk

Hurtigt & 
Hurtigt & 

     effektivt
     effektivt

o
s

-
n 
å!

Voksen gør at 

Voksen gør at 

sejl og duge bliver 

sejl og duge bliver 

smudsafvisende

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

SEJL: kun 55,– kr. pr. m2 + moms

HVALSØ TELTVASK – tlf. 46 40 84 10

Himmerlandsgade 150   |   9600 Aars   |   Tlf. 20 30 65 43

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

og meget meget mere

Himmerlandsgad

ign af:
Hjemmesider – Bannere – Tryks
Logodesigns  –  Kampagnemater

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

VI ER SKIDEGODE 
TIL DET!

kwww.boostingbusiness.dk

MAGASINER
FLYERS
HJEMMESIDER
FOLDERE
PLAKATER
LOGODESIGN
BANNERE
BEACHFLAG
ROLL-UPS

AASSINERREASI R
RSRS

MMESIDERRRIDM ES RRRRRRRRRRR

Vær først 
i feltet!

kontakt@boostingbusiness.dk

Kursusbetegnelse
Opstarts-

dato

Varighed 

(dage)

AMU

mål

Arbejdsmiljø inden for faglærte 
og ufaglærte job / Udførelse 
af APV

3/2 4 40391
44871

Hygiejnisk håndtering af 
festudlejningsservice /
Almen fødevarehygiejne

3/3 2

3

40692

45780

Opstilling og montering af 
børneforlystelser

10/3 5 46947

Montering og indretning af 
rammetelte – 1

24/3 5 40583

Koordinering af teltmontage – 2 31/3 5 40581

Sofievej 61  l  9000 Aalborg  | tlf. 9633 2211

aalborg@amunordjylland.dk  |  www.amunordjylland.dk

Kurser for festudlejningsbranchen, 1. halvår 2014

Teltopstillere

Uddannelsessted

Vesterled 46, 9681 Ranum. 

Tilmelding

www.efteruddannelse.dk

Yderligere information:

Kursussekretær Tina Højgaard Popp

Tlf: 9633 2215, 

E-mail: tih@amunordjylland.dk
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• Er det nu lovteksten eller bekendt-
gørelsen, vi skal regne med?
• Hvordan får vi de gode hensigter 
om sikker teltopstilling realiseret?
• Hvor solidt skal teltene være 
fastgjort for at vi kan undgå, at de 
letter, når det stormer?

Jo, diskussionen går lystigt på 
årets første uddannelseskursus 
tilrettelagt af AMU Nordjyl-
land. Teltfolk fra hele landet 
– ja, sågar en enkelt nordmand 
– er stævnet til Ranum Teltud-
lejning, hvor kurset afvikles.
– Det er vigtigt, at teltene 
opstilles forskriftsmæssigt, 
siger instruktøren, faglærer 
Michael Friis fra AMU Nordjyl-
land. Når stormstødene fejer 
hen over landet, skal fastgø-
relsen være i orden. Ellers 
går det ud over sikkerheden 
– både hos teltopstillerne og 
brugerne.

Kursusdeltagelse giver
større viden og tryghed
Blandt deltagerne er Palle de Place, 

som erhvervede udlejningsfirmaet 
Festmesteren i Fredericia 1. maj 2013.
– For mig som ret ny festudlejer er det 
at deltage i teltopstilleruddannelsen 
en rigtig god chance for at få mere 
viden om og indblik i teltopstilling. 
Instruktøren svarer godt på spørgsmål 
– også om detaljer. Hertil kommer, at 

vi har en rigtig god indbyrdes snak 
og erfaringsudveksling, siger Palle de 
Place.
Også Ernst Sørensen, Rosenhøj Fest-
udlejning, Holsted, er godt tilfreds 
med kurset.

– Som festudlejer vil jeg gerne være 
sikre på at overholde de lovgivnings-
mæssige krav. Derfor er det at være 
med på teltopstillerkurset medvir-
kende til at give tryghed både for os 
udlejere og vore lejere, fastslår Ernst 
Sørensen.
Efter årets første kursusforløb, som 

foruden ovenstående kursus 
har omfattet modulet ”Koor-
dinering af teltmontage”, 
lyder forårets kursustilbud på 
Arbejdsmiljø/APV, hygiejne-
kursus, opstilling og montering 
af børneforlystelser og en ny 
omgang montering og indret-
ning af rammetelte samt koor-
dinering af teltmontage. 
– Ved at deltage i kurserne, 
som alle afvikles inden 1. april 
2014, er deltagerne på forkant 
med de krav, som utvivlsomt 
bliver skærpet, og som vi får 
lejlighed til at drøfte på gene-

ralforsamlingen i Foreningen af Dan-
ske Festudlejere i Brædstrup lørdag 
den 1. marts, understreger forenin-
gens næstformand, Heine Pedersen, 
som er foreningens primus motor 
indenfor uddannelsesområdet.

Rigtig god kursuspremiere, daRigtig god kursuspremiere, da
teltfolkene mødtes i Ranumteltfolkene mødtes i Ranum

Hans Iversen, Låsby Telt & Serviceudlejning, faglærer Michael 
Friis, AMU Nordjylland, Allan Andersen, Festgården, Flemming, 
og Henning Olsen, Hjorthøj Party Service, Varde, diskuterer en 
detajle på teltopstillerkurset.

Årets første på teltopstilleruddannelse. Fra venstre 
instruktøren, faglærer Michael Friis, AMU Nordjylland, 
Allan Andersen, Festgården, Flem ming, 
Hans Iversen, Låsby Telt & Serviceudlejning, 
Tommy J. Mikkelsen, Byens Udlejning, Galten, 
Erik Erik sen, Agder Teltudlejning, Norge, 
Re né Christiansen, Åbybro Telt- & Ser vice  udlejning, 

Michael Madsen, Event basen, Hobro, 
Danny Kagan, Schlüntz Festudlejning, Brøndby, 
Jim my Hansen, Eventbasen, Hobro, 
Jenns Hjortshøj, Hjortshøj Party Service, Varde, 
Palle de Place, Festmesteren, Fredericia, 
Henrik Olsen, Hjortshøj Party Service, Varde, 
og Ernst Sørensen, Rosenhøj Festudlejning, Holsted.
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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

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

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

Röder HTS öHöHöHöcckckeer GmbH - Hini
Tel: +49 6049 95100 - F

• Kontakkt tt iiiiiiii SSSSScScandinavien: Carsten Lidegaard - Tel: +46 70325 36

RRöder HTHTSSS HöHöHöHöH k

• Ko

 13.990,- DkkDkk
incl 50% vinduer
11111
ininSPECIAL- 

PRISPRIS

78.790,- DkkDkk

incl 50% buede vinduer

1 stk 1 stk Röder HTSRöder HTS  
9x18 m PARTY TELTPARTY TELT
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1 stk 1 stk RöderRöder HTS HTS  
                  5x5 m5x5 m  PAGODE TELTPAGODE TELT  

“NIZZA”“NIZZA”
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99x18 m99x18 m
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En af Koldings hæderkronede 
festudlejningsvirksomheder, Fred-
dys Udlejning, har skiftet ejer.

Indehaveren de sidste næsten 16 år, 
Grethe Madsen, har afhændet den 
store serviceudlejningsvirksomhed til 
Martin Harrild, Hedensted ved Vejle, 
som i forvejen ejer Trekantens Telt- og 
Serviceudlejning.
Freddys Udlejning startede i 1946.
Ejerskiftet blev markeret ved en vel-
besøgt reception den 7. januar – for 
øvrigt samme dag som Grethe Mad-
sen blev folkepensionist. 
Adskillige gæster – heriblandt mange 
kolleger fra Foreningen af Danske 
Festudlejere – mødte op for at sige 
tak for godt samarbejde.
Freddys Udlejning drives videre af 
Regina Harrild under navnet Freddys 
Telt & Serviceudlejning ApS.

Fotos: H
eine Ped

ersen

Fra ejerskiftereceptionen i Kolding ses fra venstre 
de nye ejere, Martin og Regina Harrild, sammen 

med Per Christensen og Grethe Madsen.

Fra ejerskiftereceptionen i Kolding ses fra venstre 
de nye ejere, Martin og Regina Harrild, sammen 

med Per Christensen og Grethe Madsen.Ny ejer hos 
Freddys Udlejning i Kolding
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Den hidtidige ejer af 
Freddys Udlejning, 
Grethe Madsen, har 
ydet en stor indsats 
som bestyrelses-
medlem og kasserer i 
Foreningen af Danske 
Festudlejere. Her ses 
hun sammen med 
foreningens for-
mand, Svenning Kjær 
Pedersen.
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• Markedets stærkeste teltkonstruktion
• Eksklusive materialer
• Service og reparation af alle typer telte

• Skræddersyede løsninger
• Gratis vejledning og opmåling hos kunden
• Ægte low-wick teltdug

Duni.dk

Medlemsnyt

Festgården ved Horsens 
danner nu mønster for en 
udlejningsvirksomhed i Litau-
ens hovedstad Vilnius.

– Det hænger sådan sammen, 
at Festgården i fire år har haft en 
litauisk medarbejder, som sid-
ste år flyttede tilbage til Litauen, 
fortæller Allan Andersen. Jeg 
har hjulpet ham med at komme 
i gang, f.eks. med at købe multi-
pavilloner og rådgivning. Det er 
jo herligt, at der også i Litauen 
er et marked for et kvalitetspro-
dukt, som du’r. Vor tidligere 
medarbejder har tilsyneladen-
de succes med at kopiere vort 
koncept. Og det kan vi kun 
ønske ham tillykke og held med. 

Festgården 
mønster for 
firma i Litauen



Medlemsnyt

Thomas Hjort – næstkommande-
rende i Roskilde Teltudlejning – er 
dygtig og hurtig.

Det viste han ved at vinde konkur-
rencen om at lægge ti kvadratmeter 

teltgulv fra Ikadan Plast på den store 
festudlejermesse ”The Showman’s 
Show” i Newbury udenfor London. 
Det tog kun Thomas 61 sekunder at 
lægge gulvet. Dermed blev Roskilde-
teltmontøren vinder af konkurrencen 

og af førstepræmien, 50 kvadratme-
ter Ikadan-gulv.
Ikadan Plast havde mange besøgen-
de på standen, som bl.a. var udstyret 
med en typisk engelsk dobbeltdæk-
kerbus.

Roskildemedarbejder 
hurtig til at lægge teltgulv i London

Flere medlemmer af Foreningen af Danske Festudlejere besøgte den store festmesse 
i London. Her ses fra venstre Thomas og Heidi Hjort, Tom Rasmussen, Roskilde 
Teltudlejning, Inge Iversen, Låsby Telt & Serviceudlejning, Preben Thomsen, Ikadan 
Plast, Morten Jensen og Charlotte Jensen, Bord dæk Dig, og Stine Moe fra Roskilde 
Teltudlejning. I forgrunden Hans Iversen, Låsby Telt &  Serviceudlejning.

Thomas Hjort får overrakt vinderpræ-
mien, 50 kvadratmeter Ikadan-gulv af 
salgskonsulent Preben Thomsen,  Ikadan 
Plast. 

Flere medlemmer af Foreningen 
af Danske Festudlejere – bl.a. for-
manden Svenning Kjær Pedersen 
– var blandt gæsterne på efter-
årets store teltmesse i Frankfurt 
arrangeret af Röder HTS Höcker 
GMBH.

– Vi præsenterede et bredt udvalg 
af vort store sortiment af telte og 

teltudstyr, fortæller firmaets salgschef 
i Skandinavien, Carsten Lidegaard. 
Udstillingen omfattede blandt andet 
pagodetelte, to-etagers telte, lager-
telte og eventtelte i alle størrelser.
Blandt trumfkortene præsenterede 
Röder HTS Höcker GMBH carbon-
paneler, som er meget stærke og 
kan holde et frit spænd på op til 40 

meter uden at veje en bondegård.
Svenning Kjær Pedersen understre-
ger, at det var en positiv oplevelse at 
deltage i messen.
– Det er godt at få nye ideer og 
inspiration, som det var muligt 
i Frankfurt, hvor rigtig mange 
kvalitetstelte var udstillet, 
fastslår formanden.

Interessant udstilling af telte i FrankfurtInteressant udstilling af telte i Frankfurt

Et lille udsnit 
af udstillingen i 
Frankfurt, som 
blev afviklet i 
november. 

deer og 
ligt

e 
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Gratulanter på 60-årsdagen. Fra venstre 
Lars William Wesch og Hans Henrik 
Mortensen fra DI, Bjarne Laustsen, fhv. 
formand John Steen Nielsen og næst-
formand Heine Pedersen, Foreningen af 
Danske Festudlejere.

Medlemsnyt

ShowTech
ShowTech er et mellemstort 
event- og festudlejningsfirma, 
som har domicil i Slagelse.

Virksomheden startede i 1983 og 
blev købt af den nuværende ejer, Jan 
Marcher, i november 2010. Siden da 
er der opkøbt to mindre teltfirmaer 
samt to lyd- og lysfirmaer samt et 
eventbureau. På baggrund heraf kan 
ShowTech tilbyde en komplet pakke 
fra eget lager. Den kan indeholde alle 
former for telte, service, borde, stole, 
scener og tribuner i alle størrelser 
samt lyd-, lys- og AV-løsninger.
ShowTech har cirka 7000 kvadratme-
ter telte, service op til 4000, lyd/lys 

Medlemmer af Foreningen af 
Danske Festudlejere kender folke-
tingsmedlem Bjarne Laustsen fra 
flere møder i foreningen, hvor 
han har haft indlæg om lovgivning 
omkring teltsikkerhed og uddan-
nelse.

Da han først i januar markerede sin 
60 års fødselsdag ved en reception 
på Christiansborg, takkede næstfor-
mand Heine Pedersen, Foreningen 
af Danske Festudlejere, for den store 
indsats, fødselaren har gjort og sta-
dig gør for foreningen. Der lød også 
rosende ord fra mange andre gratu-

lanter.
Bjarne Laustsen er udnævnt til kom-
mitteret i Hjemmeværnet, men for-
bliver som medlem af Folketinget. 
Det nordjyske folketingsmedlem vil 
således også fremover være forenin-
gen en værdifuld kontakt på Christi-
ansborg.

og festivalscener. Udstyret opbevares 
i virksomhedens nye lokaler på 6800 
kvadratmeter i Slagelse, hvorfra fir-
maet dækker hele Danmark.

ShowTech tilstræber at blive en 
one-stop shop for kunderne, såle-
des at de kun behøver en leveran-
dør til deres arrangement.

Bjarne Laustsen Bjarne Laustsen 
fejrede 60-årsdag og tog selfiefejrede 60-årsdag og tog selfie

Hvad med en selfie, spurgte fødse-
laren beskæftigelsesminister Met te 
Frederiksen og handels- og europa-
minister N ick Hækkerup – og den var 
de med på.



Direktør Niels Ove Plauborg overrakte den 16. januar 2014 før-
stepræmien blandt købere på firmaets messe til Claus Petersen, 
Hvalsø Teltudlejning.

Zederkof A/S, som har base i Fredericia, producerer 
nu egne telte. Tidligere har virksomheden købt telte 
hos en anden producent.

Baggrunden for egenproduktionen er, at Zederkof ønsker at 
have fuld kontrol over teltproduktionen.
Z-tent serien byder på kvalitetstelte i tre, seks, ni og 12 
meters bredde samt 3X3, 5x5 og 6x6 meter pagodetelte.
– Vi bruger kun gennemtestede materialer, som opfylder 
såvel skandinaviske som andre europæiske standarder, 
fortæller Peter Zederkof, Zederkof. Vi er lagerførende for 
den nye teltserie og i stand til at levere fra dag til dag. 
Samtidig kan vi – via egenproduktionen – imødekomme 
specielle ønsker fra kunderne, f.eks. med hensyn til farve 
på teltdugen.

Zederkof har 15 års erfaring med salg af telte. Med egen-
produktionen står virksomheden stærkt blandt markedets 
mange teltudbydere.
– Vort mål er at højne kvaliteten af telte og sænke priserne. 
Teltmarkedet kan være ikke så lidt af en jungle at navigere i, 
men med vort nye selvproducerede produkt har vi et gen-
nemtestet, ingeniørberegnet tilbud, som vi tror falder i smag 
hos de danske teltudlejere, slutter Peter Zederkof, Zederkof 
A/S, Fredericia. Hele marts og hele april måned vil alle telt-
modeller være opstillet på Zederkof A/S’s udendørs areal 
lige ud til motorvejen i Fredericia. Vi holder ”TELTUGE” for 
alle professionelle fra mandag den 3. marts til fredag 
den 7. marts. 
I denne uge vil der være fokus på telte og tilbehør 
til den professionelle udlejer. 

Zederkof fremstiller nu Zederkof fremstiller nu 
sin egen teltserie Z-TENTSsin egen teltserie Z-TENTS

Medlemsnyt

Ejeren af Hvalsø Teltudlejning, Claus Petersen, løb 
med førstepræmien, et 6X6 meter telt, da Kibæk Pre-
senning i november holdt messe og havde besøg af 
cirka 300. Andenpræmien gik til Gørding Serviceud-
lejning og tredjepræmien til Videbæk Teltudlejning.

Kibæk Presenning præsenterede et stort udvalg, hvor der 
var 12 forskellige telte opstillet. Nyt i år var Kibæk Presen-
nings Euroline telte, som bliver fremstillet i seks, ni og 12 
meters bredde i tre meters moduler. Stålet bliver produceret 
i Polen, og dugene er 700 g pvc-duge med Low-wick garn.

– Der er sket en stor prisnedsættelse på Euroline telte, for-
tæller direktør Niels Ove Plauborg, Kibæk Presenning. Det 
skyldes bl.a., at vi producerer i store serier. Vore profline 
telte er stadig med i programmet og dansk produceret med 
stål og Nazil duge.
Kibæk Presennings telte har alle beregninger med vindlast.
– Vi er klar til foråret, hvor vi har bygget lager op, så vi kan 

levere fra dag til dag. Vi bestræber os på at fastholde vor 
store andel af salg af festtelte i Danmark, Norge, England og 
Holland. Vi kommer mere og mere ind på det svenske mar-
ked, så vi har meget store forventninger fremover, understre-
ger direktør Niels Ove Plauborg, Kibæk Presenning.

Hvalsø Teltudlejning 
vandt Kibæk-telt

GE  for 
dag 
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Zederkof A/S i Fredericia er nu 
klar med egen teltproduktion.



24 Festudlejer.dk

Medlemsnyt

Øl-succes
Tyrolerstemning, fadøl og 
fest slår an i det vestjyskee. 

Det erfarede det nystiftede 
firma SCANBEER, som ejes af 
Steffen Bloch og Svenning Kjær 
Pedersen, begge Varde, da de 
i efteråret havde premiere på 
deres nye tiltag.
– Det nye scannings koncept er 
gået lige ind hos folk, og er ble-
vet taget rigtig godt imod, siger 
Svenning Kjær Pedersen Tinghøj 
Service Udlejning. Når folk køber 
en øl, bliver ølkruset scannet, 
og købet kan så ses på en stor-
skærm som måler 4 x 2,5 meter. 

På storskærmen kan alle følge 
ølforbruget pr. bord, som 
registreres via en lille chip i 
hvert ølglas. Konkurrencen 
mellem bordene er til stor 
morskab for deltagerne og 
skæpper godt i kassen hos 
den arrangerende forening.
Scanbeer-konceptet anvendes 
også på andre arrangementer, 
indtil der til oktober atter døm-
mes Bierfest i det jyske. Sven-
ning Kjær Pedersen fik inspira-
tion til det nye koncept på en 
studietur til Prag.

Roskilde Teltudlejning markerer 
lørdag den 5. april sit ti-års jubi-
læum med et stort ”åbent-hus”-
arrangement.

Tom Rasmussen startede virksomhe-
den med tre små telte, 200 træklap-
stole og 50 borde, som blev købt 
brugt på auktion hos Sønderup Telt-
udlejning i Nordjylland.
I dag råder Roskilde Teltudlejning 
over 5.000 kvadratmeter almindelige 
telte plus 70 pagodetelte samt borde, 
stole og service til 5000 personer. 
Hertil kommer, at virksomheden har 
hoppeborge, slushice-, popcorn- og 
candyflossmaskiner.
– Vi laver alt fra de helt små udlej-
ninger til de helt store arrangementer 
– som f.eks. da Prince gav koncert i 
Danmark, fortæller Tom Rasmussen. 
Vi medvirker også ved Roskilde Festi-
valen, Copenhagen Historic Grand-
prix og TDC’s julefrokost. Men vor 
vigtigste kunde er og bliver hr. og fru 
Danmark. Vort varemærke er god ser-
vice for alle – store som små kunder.

Roskilde Roskilde TTeltudlejningeltudlejning
markerer markerer tti-års jubilæumi-års jubilæum

Jubilæet markeres som omtalt 
med et stort ”åbent-hus”-
arrangement på virksomhe-
dens lager Hovedgaden 501B 
i Hedehusene.

– På den dag er alle velkom-
men til at komme forbi og se, 
hvad vi kan. Samtidig fejrer vi, 
at min fantastiske førstemand, 
Thomas Hjort, også har ti-års 
jubilæum, siger Tom Rasmus-
sen. Der er hoppeborge og 
slushice for børnene, og der 
vil blive grillet, og der vil være 
mulighed for at lidt at drikke 
for de voksne. Jeg takker mit 
personale gennem tiden s amt 
mine kunder og leverandører 
for ti dejlige og travle år. Jeg 
glæder mig til de næste ti år.

Se nærmere om arrangemen-
tet på Roskilde Teltudlejnings 
side på Facebook

STORT 
”åbent-hus”-
arrangement

Tom Rasmussen, Roskilde Teltudlejning.



Tak for mange gode tips og ind-
læg til denne udgave af bladet.

Denne udgave af Festudlejer.
dk er tydeligt bevis på, at der 
sker meget i festudlejningsbran-
chen.
Tak for jeres mange henven-
delser med gode oplysninger 
og tips.
Husk at I er hjertelig velkommen 
med stof og indlæg til næste 
udgave af Festudlejer.dk, som 
udkommer den 15. maj 2014.
Jeg skal have stoffet til næste 
blad senest den 25. april 2014.
Kontakt mig på: 
martin-glerup@nypost.dk 
eller slå på tråden på 
tlf. 98 62 30 78 
eller 40 45 69 38

Martin 
Glerup,
Redaktør af 
Festudlejer.dk

P.S. I november 2013 var jeg 
så heldig at være gæst ved 
et bryllup i Brasilien, hvor en 
brasiliansk festudlejer forestod 
hele arrangementet for over 200 
gæster. Her så jeg nedenstå-
ende flotte dekoration udført i 
knive, skeer og gafler.

Dette kun til evt. inspiration.

Medlemsnyt

I disse dage er det 20 år siden 
Hvalsø Teltudlejning – en af bran-
chens største – startede.

Kirsten og Claus Jensen erhvervede 
dengang formedels 80.000 kr. tre 
udlejningstelte. Virksomheden vok-
sede, og Hvalsø Teltudlejning flyt-
tede fra familiens garage til en 800 
kvadratmeter hal. Her opførtes senere 
en villa, men som følge af den fortsat-
te vækst erhvervede Kirsten og Claus 
nabogrunden på 700 kvadratmeter til 
udvidelse af virksomheden.
– Vi lægger vægt på kvalitetsydelser 
og at udstyret er i top, understreger 
Claus Jensen. 
Hvalsø Teltudlejning råder i dag over 
flere tusinde kvadratmeter udlej-
ningstelte, et bredt sortiment i ser-
vice og andet festudstyr samt et stort 
antal stole, som leveres i tre farver 
efter kundernes valg. Endvidere har 
Hvalsø Teltudlejning investeret i en 
stor fuldautomatisk vaskemaskine, 

hvor adskillige teltudlejere får vasket 
og behandlet deres teltduge, lige-
som mange lystsejlere får vasket og 
behandlet deres sejlduge.
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Jubilæet markeres ved et stort 
”åbent hus”-arrangement fre-
dag den 14. marts 2014 kl. 
12.00-17.00.
Hvalsø Teltudlejning rejser i 
anledning af sin 20-års fød-
selsdag et stort telt ved udlej-
ningsvirksomheden på adres-
sen Tjørneager 6, 4330 Hvalsø. 
Her vil der været mulighed for 
at se nyheder inden for bran-
chen, f.eks. moderne glasfa-
cader til telte.
Endvidere er der lidt godt til 
ganen. 

Jubilæet 
markeres

Claus Petersen, 
Hvalsø Teltudlejning.

Her er Hvalsø 
Teltudlejning klar til 
udrykning i den første 
varebil fra 1985.

Claus Petersen, 
Hvalsø Teltudlejning.

Hvalsø Hvalsø TTeltudlejning eltudlejning 
fejrer 20-års 
fødselsdagfødselsdag C

Hvalsø

il
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Fredag den 28. februar – søndag den 2. marts 2014

Kom til 

minimesse og 

generalforsamling, 

mød kolleger 

og få ny 

inspiration!

Program
Fredag den 28. februar 2014 
starter vi med virksomhedsbesøg hos 

Ikadan, Højris Allé 89, 7430 Ikast.

Kl. 12.00 Vi mødes til frokost på Ikadan, 
  Højris Allé 89, 7530 Ikast.

Kl. 18.30 Aftensmad på Hotel Pejsegården 
  i Brædstrup.

Lørdag den 1. marts 2014
Kl.10.00 Minimessen åbner.
Kl.13.00 Frokost (inklusive en øl eller vand).
Kl.14.00 Generalforsamling.
Kl.19.00 Festmiddag.

Søndag den 2. marts 2014 
Kl. 08.00 Morgenmad.
  Herefter afrejse.

Det sker på: 

 
Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Generalforsamlingen
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent 
3. Opgørelse af antal stemmeberettigede.
4. Valg af to stemmetællere
5. Formanden aflægger beretning
6. Drøftelse/godkendelse af foreningens strategiplan, 

herunder plan for realisering.
7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2013 

samt budgettet for 2014, herunder fastsættelse af 
kontingent

8. Behandling af indkomne forslag
 a) Forslag om vedtægtsændring fra bestyrelsen
 b) Øvrige indkomne forslag

9. Valg til bestyrelsen.
På valg: Dan Halstad, Festogservice.dk Fredensborg 
  (modtager genvalg) 
  og Torben Nielsen, Festudlejning.com. 
(modtager ikke genvalg).

10. Valg af to suppleanter. 
På valg: 2. suppleant Claus Petersen, 
  Hvalsø Teltudlejning. (modtager genvalg).

11. Valg af revisorer
På valg: Lone Hjortshøj, Hjortshøj Party Service, 
  og Carsten Aamand, Aamands Udlejningscenter.

12. Eventuelt.

Evt. forslag til behandling under punkt 8 skal være 
formanden i hænde på tsudlejning@tsudlejning.dk

senest den 14. februar 2014.

gen
Foreløbig 

dagsorden

Orientering om 

og rundvisning på 

virksomheden.

F d g d 28 f b ø d g d 2 t 2014

Kom til 

minimesse og 

generalforsamling, 

mød kolleger 

og få ny 

inspiration!

Virksomhedsbesøg,Virksomhedsbesøg,
           Minimesse            Minimesse 
        & Generalforsamling        & Generalforsamling
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Velkommen til Minimesse
på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup. 

Lørdag den 1. marts 2014 kl. 10.00-12.30

Kom og se nyheder inden for branchen 
og hils på kolleger!

En række førende virksomheder inden for 
festudlejningsbranchen deltager i Minimessen i Brædstrup.

På gensyn på Hotel Pejsegården i Brædstrup

Efter Minimessen er der generalforsamling 
i Foreningen af Danske Festudlejere for foreningens medlemmer.

 

Bindende tilmelding til weekenden
med angivelse af antal personer, ankomst- og afrejsetidspunkt 

til Brian Skøtt på brian@fsu.dk senest 10. februar 2014.

Der modtages ikke telefonisk tilmelding.

Hvis der kun deltages i generalforsamlingen (altså uden forplejning) 
bedes dette ligeledes meddelt på brian@fsu.dk

ALLEALLE  

– også ikke-medlemmer

– også ikke-medlemmer  – – 

indbydes herved 
indbydes herved 

til Minimesse
til Minimesse

BB
me

Til Til 

medlemmerne
medlemmerne

Glimt fra 
Minimessen 

2013
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Bettina Damgaard, som sammen 
med sin mand, Jørgen Damga-
ard, driver Festbutikken i Vem-
melev ved Slagelse, er en kreativ 
person.

Det fremgår tydeligt af Festbutikkens 
showroom, hvor hun har udfolde 

sine kreative evner på festudsmykning 
tilpasset enhver lejlighed.
Bettina Damgaard er også kreativ på 
bageområdet, hvor hun frembringer 
mange skønne og sjove kager.
Det nød deltagerne i Foreningens af 
Danske Festudlejeres virksomhedsbe-
søg i Vemmelev i efteråret godt af. 
Efter rundvisning på den veldrev-
ne udlejningsvirksomhed vankede 
der nemlig kaffe med dejlige kager. 
Blandt kagerne var en med forenin-
gens logo.
Også andre har øje for Bettinas bage-
evner. Derfor deltager den iderige 
festudlejer i TV5-serien ”Kagekam-
pen”. Hun er med i to udsendelser, 
som endnu ikke er blevet vist.

– Jeg elsker at bage og lave festkager 
og har en del udstyr til at realisere 
mine ideer, siger Bettina Damgaard. 

Bettina Damgaard pakker festudstyr 
for Festbutikken i Vemmelev.

Festudlejer i VemmelevFestudlejer i Vemmelev
er kreativ kagebagerer kreativ kagebager


