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På høje tid at få strammet op
efter sommerens telthavarier
Sommerens mange hændelser 
med havarerede telte, borde 
samt stole, service og andet 
festudstyr flyvende gennem luf-
ten kostede mirakuløst ingen 
menneskeliv. 

I Kalundborg og Odense kollap-
sede store cirkustelte, i Middelfart 
blev regattatelte slået til pinde-
brænde, og i Sallingsund spolere-
de en skypumpe et fuldt opdæk-
ket telt med festudstyr.
Skypumpen i Sallingsund hærgede 
en times tid, før en gallamiddag for 
215 fra en lokal virksomhed skulle 
starte.
– Jeg har aldrig set noget lignende, 
fortæller indehaveren af teltet i 
Sallingsund, Flemming Andersen, 
Thisted Serviceudlejning. Det kol-
lapsede telt og bortfløjne service 
dækkede den gamle landings-

plads for den daværende færge-
trafik på Limfjorden mellem Pinen 
og Plagen. Fastgørelsen af teltet var 
sket efter de gældende forskrifter. 
Der var simpelt hen ikke noget at 
komme efter.
Som medlem af Foreningen af 
Danske Festudlejere har Flemming 
Andersen fået støtte og positive 
tilkendegivelser fra flere kolleger.
Sommerens dramatiske hændelser 
sætter en tyk streg under forenin-
gens bestræbelser på at skabe 
klare, gennemskuelige regler og 
uddannelse af ansvarlige for tel-
topstilling. Det skal simpelt hen 
gøres mere sikkert for brugere og 
teltopstillere.
– De nuværende bestemmelser 
bør forenkles, ansvaret for myndig-
hedsbehandlingen og opfølgning 
bør klargøres, og der bør indføres 

Indehaver af Thisted 
Serviceudlejning, 

Flemming Andersen.

På få øjeblikke blev festteltet fra 
Thisted Serviceudlejning krøllet sam-
men til ukendelighed.

Her sørgelige rester af op-
dækning til gallamiddag for 
215 ved Sallingsundbroen.

er uddannelseskrav. Derfor er vi 
tilfredse med, at folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen vil søge opbak-
ning hertil i den folketingssamling, 
som starter netop nu, understreger 
formand Svenning Kjær Pedersen 
og næstformand Heine Pedersen, 
Foreningen af Danske Festudlejere.
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Telte og forening Telte og forening 
i orkanens øjei orkanens øje

Sommerens voldsomme vindstød 
rev fat i telte flere steder i Dan-
mark. 

Det bevirkede mange farlige situa-
tioner, som kunne have medført sær-
deles alvorlige konsekvenser for de 
mennesker, som befandt sig i nærhe-
den af orkanens øje.
De dramatiske begivenheder dan-
nede også baggrund for den me-
diestorm, der ramte teltbranchen. 
Foreningen måtte gang på gang stille 
op i landsdækkende medier for at 
svare på spørgsmål om teltsikkerhed. 
Ikke mindst vor næstformand, Heine 
Pedersen, ydede en stor indsats i for-
midlingen af vore synspunkter.
Når vi fik en central placering i ny-
hedsstrømmen, skyldes det ikke 
mindst foreningens årelange kamp 
for bedre teltsikkerhed. Vi har gang 
på gang opfordret myndighederne til 
at stramme kravene til teltopstillerne, 
således at vi er sikre på, at de ved, 
hvad de har med at gøre. Lemfældig 
eller ukyndig omgang med teltopstil-
ling rummer en stor risiko for såvel 
publikum i og omkring teltene som 
teltopstillerne selv. 

På trods af de voldsomme hændel-
ser er jeg ikke i tvivl om, at de, der har 
opsat teltene, har gjort sig umage for 
sikker opstilling. Det er vigtigt at for-
me reglerne, så det er sikkert at være 
bruger og tåleligt at være teltudlejer 
og drive cirkus i Danmark.
Det er ikke muligt helt at fjerne risiko-
en ved orkaner, skypumper og andre 
ekstreme klimamæssige hændelser. 
Men det kan gøres bedre end i dag. 

Vi støtter, at der – som Folketinget 
lagde grunden til før sommerferien – 
indføres et forenklet regelsæt i stedet 
for byggetilladelse til hvert telt. Også 
de arrangører, som lejer og bruger 
vore telte, bør medvirke til, at anven-
delsen af teltene efter opstilling er så 
sikker som mulig.
Uanset hvad er der jo intet så hygge-
ligt som en god fest i et flot telt. Vore 
medlemmer har lagt telte til snesevis 
af gode arrangementer, og jeg håber 
på fortsat god udvikling i den reste-
rende del af sæsonen.
Jeg vil gerne opfordre medlemmerne 
til at gøre brug af hinandens eksper-
tise og kapacitet, hvilket vi ser en 
stigende tendens til.
Til slut vil jeg opfordre medlemmerne 
til at tilmelde sig efterårsmødet 8.-10. 
november og dermed være med 
til at sætte præg på foreningens og 
festudlejningsbranchens fremtid.

Medlemmer af Foreningen af Dan-
ske Festudlejere kan stadig nå at 
komme med til EFTERÅRSTRÆFFET 
i Slagelse 8.-10. november 2013.

Program og omtale i Festudlejer.dk  
maj 2013 (bagsiden)

Tilmeld straks og senest 
fredag den 11. oktober 2013 
på: post@festogservice.dk 

Foreningen af 
Danske Festudlejere

Kom til efterårstræf

OBSOBSOBS
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Skypumpe blev et 
mareridt for Thisted 
Serviceudlejning
Flemming Andersen, indehaver af 
Thisted Serviceudlejning, glem-
mer aldrig den sidste lørdag i juni 
2013. Med en vindhastighed på 
34-35 sekundmeter svarende til 
cirka 125 km i timen forvandlede 
en voldsom skypumpe en idyllisk 
teltopstilling til noget, som mest 
af alt mindede om en slagmark.

Det 12 gange 24 meter store telt blev 
nærmest krøllet sammen, og service 
og udstyr til gallamiddag for 215 
deltagere fra en af Thisted Teltudlej-
nings stamkunder, ventilationsfirmaet 
Skov A/S fra Glyngøre, blev spredt 
rundt om. Ja, nogle dele af servicet 
havnede cirka 70 meter fra teltet, som 
var rejst på den gamle landingsplads 
for den daværende færgetrafik på 
Limfjorden mellem Pinen og Plagen.

Chokeret over blå blink 
og katastrofeudrykning
– Jeg fik ikke så lidt af et chok, 
da jeg blev kaldt ned til teltet, for-
tæller Flemming Andersen. Der var 
katastrofeudrykning med adskillige 
ambulancer, politibiler, indsatsleder 
og beredskabschef. Men heldigvis 
kom kun en af de fem tjenere inde 
i teltet lettere til skade med hånden 
samt et trykket ribben. Skypumpen 

Skypumpen kastede rundt med borde, 
stole og service.

Det flot pyntede telt blev raseret af den voldsomme vind.

ryddede nemlig bordene en time, før 
gallamiddagen skulle starte.
Efterfølgende rettede Arbejdstilsynet 
kritik mod Thisted Serviceudlejning 
for utilstrækkelig pløkning af teltet.
– Det var ingen spøg at høre på 
landsdækkende TV, da fastgørelsen 
var sket helt efter gældende for-
skrifter. Tilmed var samtlige hjørner 
ekstra forstærket med 125 cm pløk-
ker og barduner forstærket med fem 
ton lastestrammere, siger Flemming 
Andersen. Der var simpelt hen ikke 
noget at komme efter.
Der er ikke rejst tiltale mod nogen for 
den voldsomme hændelse. Derimod 
er det indskærpet, at der skal være 
en opstillingsvejledning samt gerne 
en APV-godkendelse i bilerne nær 
opstillede telte.
– Men det ville ikke have forhindret 
skypumpen i at anrettet skade på 
teltet og dettes inventar. Alle sikker-
hedsreglerne var overholdt til punkt 
og prikke. Det kunne aldrig falde os 
ind at slække på sikkerheden over for 
kunderne. Skov A/S har vi haft udlejet 
telte og festudstyr til de sidste 12 år, 
understreger Flemming Andersen.

Kolleger og eksperter kom
med støtte og opbakning
Han har fået mange re ak tioner efter 
den dramatiske hændelse.

– Kolleger i Foreningen af danske Fest-
udlejere og uden for vor forening 
samt eksperter har uopfordret hen-
vendt sig for at tilbyde hjælp og 
støtte. Flere har givet udtryk for, at 
selv den mest ansvarlige teltudlejer 
ikke kan hindre skader i den slags 
ekstreme vejrsituationer. Heldigvis 
ved vore kunder og mange andre, 
hvad vi står for. En sådan hændelse 
ville kunne have knækket en nystartet 
udlejer, betoner Flemming Andersen.
Festudlejeren fra Thisted glæder sig 
over, at ingen kom alvorligt til skade 
på grund af skypumpen. Fire af de 
fem tjenere var trods forskrækkel-
sen i stand til at servere ved gal-
lamiddagen, der blev flyttet til den 
nærliggende Sallingsund Færgekro 
og kunne starte med kun et kvarters 
forsinkelse. 
Hvad der derimod ærgrer Flemming 
Andersen er, at hans forsikringssel-
skab ikke vil gå ind i dækning af ska-
den på festudstyr til ca. 100.000 kr. 
– Hændelsen har heldigvis ikke rokket 
vore kunders tillid. Skov A/S har givet 
udtryk for, at de gerne vil leje hos os 
igen, og vi har udlejet fem store telte 
siden den skæbnesvangre lørdag i 
juni, slutter Flemming Andersen, 
Thisted Serviceudlejning. 
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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
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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

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

Fortius
Stilfuld glasserie 
med kantskårsgaranti på drikkekanten
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A B C D E F G

   Mål i mm:
A 94170001 Rødvin 60 cl D/H: 96/220
B 94170101 Rødvin 51 cl D/H: 93/210
C 94170201 Hvidvin 37 cl D/H: 83/203
D 94170301 Hvidvin 30 cl D/H: 75/195
E 94170401 Portvin 25 cl D/H: 74/186
F 94177001 Champagne 20 cl D/H: 68/213
G 94177101 Champagne 17 cl D/H: 36/200

Kun salg i hele kartoner á 12 stk.

Enhedspris.......................8,45

Langdyssen 7, Lisbjerg . 8200 Aarhus N . Telefon 89 30 00 00 . Telefax 86 22 81 22 
bb@bentbrandt.dk . www.bentbrandt.dk

Artikel Varenr. Stk. kr.
Kurvelåg 81351009 23700

Kurvevogn, lav 81351092 97500

Ring og få vejledning til hvilken løsning passer bedst til dit behov.
Priserne er ekskl. moms og gyldige til 31.01.14. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

forskellige farver og er tilpasset 
hver enkelt glasstørrelse og type. 
Der kan leveres låg og kurvevogn til 
kurvene.

Vask glassene i kurven og sæt der-
efter låg på kurven, så er glassene 
altid rene og klar til brug. Kurven 
beskytter samtidig mod stød og 
slag, så spildet af glas minimeres.

CAMBRO STORE SAFETM

et komplet program af ruminddelte kurve
til vask og opbevaring af glas

Priseksempel på opbevaringsløsning
til 36 Princesa 19 cl vinglas

(ekskl. glas)

Kr. 357,-*
Før kr. 461,-

Kurvevogn til transport af glas

Kr. 975,-
Før kr. 1.285,-

*sammensat af 1 × 81351001, 1 × 81351104 og 2 × 85351204

SPAR OP TIL

25%
PÅ DE NÆVNTE MODELLER

Besparelsen er fratrukket

Artikel Varenr. Stk. kr.
Kop- og glaskurv, blå 81351001 13900

Ramme, 36 rum (bund) 81351104 7800

Ramme, 36 rum (top) 81351204 7000



Foreningen af Danske Festudlejeres 
hjemmeside www.festudlejer.dk
har fået en gevaldig ansigtsløft-
ning.

Kolding-firmaet OnlinePartners har 
givet siden et indbydende look. Des-
uden er den tekniske del bag hjem-
mesiden udskiftet, således at den er 
lettere at ajourføre og arbejde med.
Hovedmålet med moderniseringen er 
at gøre www.festudlejer.dk lettere at 
finde frem til og komme ind på. Des-
uden ønsker foreningen at skabe bedre 
overblik over de forskellige kategorier 
af medlemmernes festudstyr, så lejere 
også ad den vej kommer ind på siden 
og derfra forhåbentlig videre til med-
lemmernes forretninger landet over.
Under de enkelte menuer findes en 
masse vigtige oplysninger. Inden for 

punktet Festtips er der eksempelvis 
afsnit om servietfoldning, vin, ser-
vering, borddækning og en samlet 
huskeliste for festarrangører. Endvidere 
findes der oplysning om lovgivningen 
på festudlejningsområdet.
– Vi håber, at www.festudlejer.dk fun-
gerer efter hensigten og bliver et endnu 
bedre aktiv for vore medlemmer, siger 
formand Svenning Kjær Pedersen. På 
sidste generalforsamling var der stor 
opbakning til at få hjemmesiden ajour-
ført – ikke mindst da OnlinePartners 
kunne oplyse, at den gamle hjemme-
side var for tung at danse med og at 
halvdelen af de besøgende smuttede 
igen uden at komme videre til en af 
vore medlemsvirksomheder.
Nu er den lovede ajourføring sket. 
www.festudlejer.dk indeholder også 
en lukket  del, som er forbeholdt med-

lemmerne. Her kan man kun komme 
ind ved at klikke nederst i højre del 
af hjemmesiden og logge ind med 
sit medlemslogin. Inde på den luk-
kede del kan medlemmerne læse om 
foreningens interne arbejde og eksem-
pelvis finde dagsordener og referater 
fra bestyrelsesmøder og generalfor-
samlinger. Endvidere er der oplysning 
om foreningens indkøbsaftaler og en 
leverandøroversigt.
På den åbne del af www.festudlejer.dk 
kan foreningens blad Festudlejer.dk 
læses i sin fulde udstrækning. 

lejer.dk 
g. 
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Foreningens nye hjemmeside
giver bedre kommunikation

På www.festudlejer.dk er 
der blandt andet mulig-
hed for at klikke sig ind på

• Find udlejer
• Produkter
• Om foreningen

Preben Harder leder lørdagens strate-
giseminar. 

KOM TIL SLAGELSEKOM TIL SLAGELSE  
9. november9. november

Det er utroligt vigtigt for en for-
ening, at der er fælles fodslag, 
understreger oplægsholder og 
leder af lørdagsprogrammet i Sla-
gelse den 9. november 2013, Pre-
ben Harder, Svendborg.

Medlemmerne kender Preben Harder 
for gode oplæg på foreningens års-
møder i Svendborg i 2010 og Vejle 
i 2013.
Erhvervsmanden fra Svendborg 
understreger, at det er nødvendigt 
for succes for foreningen og dens 
medlemmer, at baggrund, status og 
strategi er fælles gods.
– Derfor er det nødvendigt at stil-
le spørgs målene: ”Hvor er vi nu?”, 

med, hvordan mission og målsæt-
ning realiseres.
– Pejlemærkerne skal være i orden. 
Ellers er det umuligt at opfylde mål-
sætningen og lægge en effektiv kurs, 
mener Preben Harder.
Erhvervsmanden fra Svendborg er af 
den opfattelse, at en konkret nedskre-
vet handlingsplan er et must for for-
eningen. På den baggrund er der lagt 
op til et godt efterårstræf i Slagelse.
Tilmelding til post@festogservice.dk 
senest den 11. oktober 2013.

og bidrag til fælles fodslagog bidrag til fælles fodslag

”Hvad har vi opnået?”, ”Hvad forven-
ter vi selv og vore omgivelser?”, siger 
Preben Harder.
Foreningen af Danske Festudlejere 
byder efter Preben Harders opfat-
telse på stor forskellighed.
– Mangfoldighed kan være en styrke, 
hvis den udvikler sig på et fælles 
grundlag. Det er afgørende at få afkla-
ret medlemmernes forventninger til 
foreningens rolle. Endvidere skal for-
eningen klargøre, hvordan kunderne 
får noget ekstra – f.eks. i form af kva-
litet, service og sikkerhed, pointerer 
Preben Harder.
I forlængelse af disse kendsgernin-
ger har det stor betydning, at der 
på mødet i Slagelse bliver arbejdet 
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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
HøHøjdjdejejususteterbrb bb
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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
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122 cm x 76 cm

THE ORIGINAL

Trinløs højde !

 SIMPLY BETTER ®



Sommerens mange telthavarier 
resulterede i sved på panden hos 
Foreningen af Danske Festudlejere. 
Ikke mindst næstformand Heine 
Pedersen, Ranum, som tillige er 
formand for Referencegruppen 
for Festudlejere, var i vælten. Ja, 
bølgerne gik så højt, at han blev 
truet med bank og andre ubeha-
geligheder i kølvandet på indslag 
i radio og TV.

– Det har været en meget hektisk 
sommer. Telefonen var i perioder 
nærmest rødglødende, fortæller 
Heine Pedersen. Pressen har ønsket 
kommentarer. Jeg har dog afholdt 
mig fra at tage stilling til de enkelte 
hændelser. I stedet har jeg redegjort 
for, at der i Danmark mangler regler 
og beskrevne ansvarsområder i for-
bindelse med opstilling og brug af 
telte. 

Ingen krav om kendskab
til opstilling af store telte
Bortset fra Beredskabsstyrelsens 
brede formulering om, at teltene skal 
kunne stå solidt under alle forhold, er 
det sparsomt med krav på området. 
Ingen har styr på teltene. Energisty-
relsen, hvorunder området nu hører, 
henviser til, at opstilling af store telte 
kræver en byggetilladelse. Alligevel 
byggesagsbehandler op mod 95 
procent af kommunerne efter Heine 
Pedersens opfattelser ikke teltene 

TTærsk og trusler i kølvandetærsk og trusler i kølvandet
på sommerens telthavarierpå sommerens telthavarier

Heine Pedersen, 
næstformand 
i Foreningen 
af Danske 
Festudlejere.

eller stiller krav om beregninger og 
fastgørelsens omfang.
– Alt dette har foreningen ofte påpe-
get over for Folketingets uddannel-
ses- og retsudvalg samt ordførerne 
inden for beredskabsområdet, uden 
at der er rettet op på forholdene, 
understreger næstformanden i For-
eningen af Danske Festudlejere. I for-
længelse af sommerens telthavarier 
har vi fået flere henvendelser, som 
peger på risikable og ulovlige teltop-
stillinger. Når vi så søger kontakt med 
myndighederne, starter en karruseltur 
mellem beredskab, byggemyndighe-
der, politi og arbejdstilsyn. De fleste 
af myndighederne er først til at råbe 
op, når det er gået galt.

Certificering af telte
kan ikke stå alene
Den certificering af de enkelte telte, 
som Folketinget åbnede mulighed for 
før sommerferien, er et skridt i den 
rigtige retning.
– Men certificeringen omfatter kun 
materiellet, og det kan ikke stå alene. 
Enhver kan – helt uden fagkendskab 
til teltopstilling – købe et 20 tons 
tungt telt og stille det lovligt op. Som 
vi fra foreningen har påpeget, bør der 
stilles et minimum af krav til kendskab 
og faglighed, når det drejer sig om 
opstilling af de store telte, understre-
ger Heine Pedersen.
Derfor er kravet om en teltopstiller-
uddannelse stadig højt placeret på 
foreningens ønskeliste. Sommerens 

bortfløjne telte har resulteret i større 
bevågenhed omkring sikkerheden.
– Flere af mine kunder har spurgt om 
teltopstillernes uddannelse og teltsik-
kerheden. Hertil kommer, at interes-
sen for teltopstillerkurser efter AMU 
Nordjyllands opfattelse er stigende. 
Derfor udbydes der i første del af 
2014 flere teltopstillerkurser, oplyser 
Heine Pedersen.
De mange spektakulære telthavari-
er har virket som en øjenåbner for 
mange.
– Informationsindsatsen fra tidlig mor-
gen til sen aften har krævet meget. På 
en og samme dag deltog jeg i udsen-
delser på tre TV-stationer samt Nord-
jyllands Radio. Det var for øvrigt den 
dag, jeg fungerede som sekretær på 
en generalforsamling , men på forun-
derlig vis nåede vi det hele, pointerer 
den nordjyske festudlejer.
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Opstilling af store telte kræver 
viden og indsigt.
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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 
- alt i telte

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,-

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

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.

,

k

,

0 k

,

å

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

ZOWN NYHED!

TOPTELTE – PAGODETELTE 
3x3 OG 5x5 METER
Teltene leveres med 50 % vinduer
3 stk 3x3 m eller 2 stk 5x5 m - frit valg kr. 23.900,-
3x3 m og 5x5 m - pris i alt kr. 19.900,-,

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,-

,,

,
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Vær forberedt på, at krav til 
uddannelse er på trapperne
De mange telthavarier, der har 
præget sommeren, har skabt poli-
tisk bevågenhed. Behovet for krav 
til uddannelse er blevet endnu 
mere aktuelt end tidligere, og For-
eningen af Danske Festudlejere 
opfordrer derfor medlemmerne 
til at tilmelde sig de teltmonte-
ringskurser, der tilbydes af AMU 
Nordjylland i første halvår 2014.

Certificeringskravene for telte er 
under udarbejdelse og forventes at 
træde i kraft i foråret 2014. Behovet 
for at kræve uddannelse af såvel 

teltudlejere som montører har aldrig 
været større. Derfor kan 2014 blive et 
revolutionerende år i branchen. Sørg 
derfor at komme på forkant og have 
uddannelsesgrundlaget i orden.
Kurserne er en blanding af teori og 
praksis. I teori er det vigtigt at få 
klargjort kravene om fastgørelse af 
telte, således at de står sikkert i hårdt 
vejr. Her skal ske udregning af krav til 
hæftelsernes størrelse ved forskel-
lige teltstørrelser, tips til forankringer 
og meget mere. Med det teorietiske 
grundlag i orden ville det i mange 
tilfælde have resulteret i færre telt-
havarier.

Tilmeldinger
For at få et overblik over interessen 
for at deltage i kurserne vil det være 
oplagt, at I sender en mail til:
heine@ranum-teltudlejning.dk med 
oplysninger om, hvilke kurser, der 
ønskes tilmeldinger til, samt hvem 
og hvor mange, I ønsker at tilmelde. 
Gerne inden 1. december 2013. 
Så vil Heine sørge for, at I får alle 
informationer om hvordan de ende-
lige tilmeldinger skal foretages.
Kursus kalenderen for foråret 2014 ses 
andet sted i bladet.

Hygiejnekursus
Det certifikatgivende hygiej-
nekursus målrettet festudlej-
ningsbranchen er et kursus for 
alle, der udlejer service, har 
salg af popcorn, candyfloss, 
softice og meget andet. Alle, 
som sælger og arbejder med 
fødevarer, skal have dette cer-
tifikat. Det gælder også, selv 
om det er småting af fødeva-
rer, man beskæftiger sig med.  
Kurset beskæftiger sig med 
hygiejnekrav, procedurer, 
egenkontrol og meget andet.

Arbejdsmiljø/APV
Kurset i Arbejdsmiljø og APV 
er en håndsrækning til telt-
udlejere om, hvilke ting der 
skal være i orden i den dag-
lige arbejdsgang. En APV 
(Arbejdspladsvurdering) er 
blevet endnu mere aktuel, 
efter at Arbejdstilsynet i for-
bindelse med telthavariet ved 
Sallingsund Færgekro, har for-
langt, at der skal være en APV 
samt opstillingsvejledning i 
bilerne.

Kurset vil være med til at 
klæde alle godt på til mødet 
med Arbejdstilsynet, som har 
en særlig bevågenhed over 
for festudlejningsbranchen. 
Kursusforløbet er skrædder-
syet til udlejningsbranchen.

Børneforlystelser
Montering af børneforlystelser 
er også med i kursustilbud-
dene. Dette kursus dækker 
de krav om uddannelse og 
førstehjælpskurser, som stilles 
i Bekendtgørelsen om offent-
lige forlystelser. Kurset inde-
holder den nødvendige viden 
om sikker montering af forly-
stelser, love og regler, ansøg-
ninger og meget mere.
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• Vi har ALTID telte på lager og kan derfor levere fra dag til dag. 

• På alle vores aluramme telte yder vi pris- og suppleringsgaranti.

• Altid 3 års garanti.

• Alle vores duge er udført i flammehæmmende PVC (jvnf. DIN 4102 B1).

• Alle vores duge er vævet af Lowick 725 g/m2 garn (forhindrer skimmel 

indvendig i dugens vævning).

www.zederkof.dk  •  89121200



Kaos på Middelfart havn med mas-
ser af telte, der blæste omkuld og 
blev spredt over et stort areal 
er den seneste dramatiske tildra-
gelse, som har ramt teltområdet. 

– De ekstreme vejrforhold stiller 
øgede krav til teltbranchen med hen-
syn til sikker opstilling, siger Heine 
Pedersen, formand for Reference-
gruppen for Festudlejere. 
Formanden for Foreningen af Danske 
Festudlejere, Svenning Kjær Peder-
sen, understreger, at der er behov 
for uddannelse af teltopstillere og 
certificering af materiel og udlejere. 
Folketingsmedlem Bjarne Laustsen 
finder det væsentligt at stille uddan-
nelseskrav til teltopstillerne.
Direktør Peter Thomsen, AMU Nord-
jylland, tilbyder branchen en række 
godkendte kursustilbud, som kan 
starte op fra dag til dag.

Mange efterspørger kurser
AMU Nordjylland, Aalborg, har mær-
ket reaktionen på de mange teltulyk-
ker, der har været i denne som-
mer. Antallet af henvendelser til AMU 
Nordjylland, der er Danmarks eneste 
kursusudbyder til teltopstillere, har 
været så stort, at der i januar/februar 
2014 bliver tilbudt grundlæggende 
teltopstillingskurser. Foreningen af 
Danske Festudlejere foreslår Folke-
tinget, at disse kurser skal være obli-
gatoriske for opstillere af store telte i 
Danmark, således at sikkerheden ved 
teltopstillinger øges væsentligt. 
Med udgangspunkt i sommerens 
uheld med bortblæste og kollap-

sede telte og Energistyrelsens udar-
bejdelse af certificeringskrav til telte 
forventes det i branchen, at der sker 
politisk indgreb med krav om en 
grunduddannelse for teltmontører, 
der opstiller store telte og en auto-
risation for teltudlejere. Grundud-
dannelsen er godkendt af Undervis-
ningsministeriet og afvikles af AMU 
Nordjylland. 

AMU Nordjylland klar med kurser
– Vi er klar til at tilbyde det antal 
kurser, der er brug for. Undervis-
ningsmaterialet er klart, speciallærer 
er uddannet til området, så alt er klar 
til at modtage eleverne. At interessen 
fra operatørerne på markedet er der, 
kan vi klart se på antallet af henven-
delser fra teltudlejere. Det samtidig 
med, at folketingsmedlemmer har 
påpeget værdien i, at de, der arbej-
der i branchen, får en uddannelse, 
siger direktør Peter Thomsen, AMU 
Nordjylland. 

Bevillinger til nye kurser
Direktøren bakkes op af Heine Peder-
sen, Ranum, der som næstformand i 
Foreningen af Danske Festudlejere er 
formand for det udviklingsarbejde, 
der er i branchen, og som for tiden 
tilbyder syv forskellige kurser. 
– Vi har bevillinger klar til at redigere 
i de kurser, der er beskrevet og nye 
kurser inden for branchen. Det er 
bare at trykke på startknappen, og 
udviklingsarbejdet for nye kurser kan 
påbegyndes. Da jeg er sikker på, at 
der vil blive tilført faget en del nye 
regler og krav til en række ting, så er 

det vigtigt at tilretning og nyudvikling 
af kurserne laves på det tidspunkt, 
hvor vi kender indholdet af den cer-
tificering af telte, der arbejdes på 
i Energiministeriet, siger formand 
Heine Pedersen, Referencegruppen 
for Festudlejere.
Han understreger, at vejrforholdene 
i Danmark har ændret sig væsentligt, 
og at teltkonstruktionerne er blevet 
meget større og komplicerede, og 
at det kræver helt nye forhold ved 
teltopstillingerne.

Branchen ønsker sikkerhed
Formanden for Foreningen af Danske 
Festudlejere, Svenning Kjær Peder-
sen, Varde, håber på og ser frem 
til, at Folketingets medlemmer tager 
skridt til at få stillet kursuskrav til 
branchen.
– Vi er mange seriøse teltudlejere, 
som vil udføre et seriøst arbejde, 
og vil gerne, at det er tilfældet ved 
alle teltopstillinger i Danmark. Praktisk 
erfaring er god, men uden teoretisk 
viden, praktiske tips, kendskab til 
forankringer og meget mere, så kører 
tingene ikke i den rigtige retning. Jeg 
er derfor glad for det initiativ, som 
AMU Nordjylland tager og glæder 
mig over, at der er penge til at tilrette 
og lave nye kursustilbud.
Med fælles regler og krav til teltop-
stillingerne over hele landet, skabes 
et ensartet udgangspunkt for at give 
et tilbud på løsning af de udfordrin-
ger, der er til teltbranchen. Det 
giver de optimale forhold for 
såvel lejere som udlejere.

dfordrin
Det 

or 
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Ekstreme vejrforhold stillerEkstreme vejrforhold stiller
øgede krav til teltbranchen øgede krav til teltbranchen 

Sommerens teltkollapser, bl.a. ved Sallingsund, har sat fokus på politisk vilje til at indføre kursuskrav til teltmontører.
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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

Frederikshavn

Fredensborg

Nykøbing F

Svendborg

Hobro

Låsby

Karup

Ranum

Aabybro

Thisted

Her bor vi!

Herlev
Herlev

Horsens

Lystrup
Grenå

Silkeborg

Randers

Horsens

Flemming

Holsted

Brøndby
Brøndby

Kolding

Kokkedal

Fredericia

Vemmelev

Søndersø

Sunds

Varde
Varde

Varde

Vojens

Odense
Odense

Næstved

Vedbæk

Hedehusene

Køge

VallensbækHvalsø

Stege

Løsning

Tilst
Aarhus



www.festudlejer.dk

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

Frederikshavn
Frederikshavn Telt- & 
Serviceudlejning
Tlf. 23 44 67 39

Galten
Byens Festudlejning
Tlf. 70 26 56 56

Grenå
Alt til festen.dk
Tlf. 70 22 63 11

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

Horsens
Centrum Serviceudlejning
Tlf. 75 62 24 80

Karup
Karup Teltudlejning
Tlf. 40 18 61 16 

Kolding
Freddy’s Udlejning
Tlf. 75 50 33 33

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

Løsning
Løsning Telt- og Serviceudlejning
Tlf. 75 65 00 59

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. 48 48 21 06

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

Køge
Harleqin Lej til Fest
Tlf. 70 15 73 73

Nykøbing F
Ebbe’s Udlejning
Tlf. 54 82 10 74

Næstved
Faxe Teltudlejning
Tlf. 56 71 24 25

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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Kun en spytklat fra E-20 motorvejs-
afkørsel nr. 40 ved Vemmelev i 
Vestsjælland ligger slægtsgården 
Østergård, som siden 2002 har 
dannet udgangspunkt for en utra-
ditionel festudlejning. Det er nem-
lig et rigtigt familieforetagende, 
hvor familien Damgaard står bag 
og driver en blomstrende forret-
ning uden ansatte udefra.

Det hele begyndte, da Bettina Dam-
gaard på et loppe- og antikvitetsmar-
ked kom i snak med indehaveren af 
Vemmelev Serviceudlejning.
– Jeg havde hørt en fugl synge om, at 
ejeren ønskede at afhænde forretnin-
gen, dels på grund af alder, dels fordi 
lejemålet, hvor festudlejningen havde 
til huse, snart udløb, fortæller Bettina 
Damgaard. Det var ganske rigtigt, og 
jeg kunne godt tænke mig at blive 

festudlejer. Derfor måtte jeg hjem til 
min mand, Jørgen, der blev ikke så 
lidt overrasket, men fandt ideen god.

Er fjerde generation, som
indehaver af slægtsgården
Vemmelev Serviceudlejning blev er-
hvervet og flyttet til slægtsgården, 
hvor de nuværende ejere er fjerde 
generation.
–Vi startede med tallerkener, service 

FAMILIEDREVET FESTBUTIK FAMILIEDREVET FESTBUTIK II  VEMMELEV 
har succes på slægtsgård i 4.har succes på slægtsgård i  generation

Familien bag Festbutikken i Vemmelev: Jørgen, Ann-
Catherina, Chalotte-Amalie og Bettina Damgaard.

Det er Bettinas domæne at pakke 
ordrerne i kasser på lageret.

Jørgen Damgaard tager sig af 
borde, stole og telte.
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og træklapstole, men efter et halvt 
års forløb fandt vi ud af, at vi ligeså 
godt kunne tilbyde telte også, så 
folk kunne leje hele pakken til de-
res fest, fortæller Jørgen Damgaard. 
Derfor skiftede virksomheden navn til 
Vemmelev Serviceudlejning. 
Bettina Damgaard, 43, er uddannet og 
har arbejdet som køkkenassistent og 
har gennemført en halv økonomud-
dannelse. Hun er skrap til at lave mad 
og bage og har indgående kendskab 
til hygiejnekrav i forbindelse med fø-
devarer. Desuden er Bettina særdeles 
kreativ, hvilket kommer tydeligt til 
udtryk i de flotte bordopdækninger, 
som præsenteres i festudlejningsfir-
maets showroom.
Jørgen Damgaard, 46, er uddannet 
landmand med grønt bevis og hele 

molevitten. De første fem år efter star-
ten var han beskæftiget som drifts-
leder på et landbrug ikke langt fra 
Østergård. Sideløbende hjalp han til 
med festudlejningen og drev slægts-
gårdens 135 hektar med korn, frø og 
roer, hvilket han fortsat gør.

Festbutikken i Sorø
blev erhvervet i 2006
I 2006 udvidede Bettina og Jørgen 

Damgaard deres virksomhed gen-
nem køb af Festbutikken i Sorø. Den 
samlede forretning blev nu om-
døbt til Festbutikken & Vemmelev 
Festudlejning. Udvidelsen stillede 
krav om mere plads, og der blev 
bygget en stor hal til gården, ligesom 
samtlige udbygninger blev totalreno-
veret. I den forbindelse drog Jørgen 
Damgaard fordel af sine gode kvali-
fikationer som ”gør-det-selv”-mand. 
Festbutikken i Vemmelev råder nu 
over 1000 kvadratmeter lager, butik, 
og showroom. Lageret er opdelt af 
store porte, så støvproblemet kan 
bekæmpes effektivt. Endvidere er 
bygningerne opdelt i en pakkedel, 
en del til nyere udstyr samt en del til 
ældre udstyr.
Det ældre udstyr kan hentes og brin-

ges af folk selv, mens det øv-
rige leveres og hentes af Jørgen 
Damgaard selv. Festbutikken råder 
over cirka 1200 kvadratmeter telte, 

3300 stole af 17 for-
skellige slags og ser-
vice til 5000. 
– Vi har netop købt 
over 500 nye stole 

hos Zederkof og kan give vore kunder 
noget at vælge imellem, understreger 
Jørgen Damgaard. 
Festbutikken i Vemmelev har med 
sin centrale beliggenhed ved mo-
torvejen og korte afstand til Slagelse, 
Korsør og Skælskør et godt udgangs-
punkt. Virksomheden kommer dog 
også uden for nærområdet, når en 
lejer her ønsker at leje festudstyr og 
betale de øgede omkostninger i for-

bindelse med transporten af festud-
styret.
Indehaverne af Festbutikken i Vem-
melev mærker ligesom andre fest-
udlejere, at bestilling af telte, service 
og andet festudstyr ofte udskydes til 
sidste øjeblik.
– Det vanskeliggør planlægningen, 
pointerer Bettina Damgaard. Derfor 
pakker jeg kasser med udstyr i takt 
med, at ordrerne indløber, så vi kan 
imødekomme så mange som muligt 
af de henvendelser, som kommer i 
sidste øjeblik. Ja, vi har været ude 
for at få en ordre lørdag morgen til 
levering inden kl. 13.30 samme dag.

At være festudlejer er
en livsstil for familien
Bettina og Jørgen Damgaard er me-
get bevidste om, at det stiller krav til 
disciplin og planlægning at arbejde 
tæt sammen i en festudlejningsvirk-
somhed døgnet rundt. Derfor har de 
delt opgaverne imellem sig, således 
at Bettina tager sig af service, udlej-
ning, pakning, kontorhold og festbu-
tik, mens Jørgen står for borde, stole, 
telte samt levering og afhentning. 
Da ejerne af Festbutikken i Vemmelev 
ingen ansatte har, stiller lejerne af 
telte som regel med to hjælpere i for-
bindelse med opsætning og nedtag-
ning af telte. De instrueres af Jørgen 
Damgaard, der ligesom sin hustru, har 
gennemgået teltopstilleruddannelsen 
hos AMU Nordjylland.
Vemmelev-firmaet er som nævnt et 
rigtigt familieforetagende. Det be-

rige leveres
Damgaard s
over cirka 12FAMILIEDREVET FESTBUTIK I VVEMMELEV EMMELEV 

har succes på slægtsgård i 4.4.  generationgeneration

På denne slægtsgård i Vemmelev har Bettina og Jørgen 
Damgaard drevet festudlejningsvirksomhed siden 2002.

Fortsættes side 19
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get tager sig sammen, spørger inde-
haverne af Festbutikken & Vemmelev 
Festudlejning .
De henviser til, at det så sent som i 
den forgangne sommer var tæt på en 
katastrofe, da et cirkustelt i Kalund-
borg blæste omkuld.
– Foreningen har i årevis kæmpet 
for bedre teltsikkerhed på dette 
område. Forhåbentlig kom-
mer der nu endelig skred i 
sagen, slutter Vemmelev-
parret.

dette 
m-
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Bettina og Jørgen Damgaard, Fest-
butikken i Vemmelev ved Sla-
gelse, glæder sig til at få besøg 
af kollegerne fra Foreningen af 
Danske Festudlejere. 

Det sker fredag den 8. november 
i forbindelse med foreningens 
efterårstræf.

get tager sig sammen spørger ind

FESTBUTIKKEN FESTBUTIKKEN 
byder kolleger velkommenbyder kolleger velkommen
– Vi er virkelig glade for, at tage 
imod vore kolleger. Vor festudlejning 
hører ikke til de største, men er bevis 
på, at der er plads både til store og 
små udlejningsvirksomheder i vor for-
ening, understreger Bettina og Jørgen 
Damgaard.
De to indehavere af Festbutikken & 
Vemmelev Festudlejning finder det 
vigtigt at skabe kontakter og udveksle 
erfaringer inden for branchen. Efter-
årstræffet giver efter deres opfattelse 
god mulighed for en frugtbar dialog 

om festudlejningsbranchens udfor-
dringer og fremtid.
Bettina og Jørgen Damgaard deltager 
i arrangementer og uddannelse inden 
for Foreningen af Danske Festudlejere.
– Vi går 100 procent ind for obliga-
torisk autorisation af teltopstilling, så 
der altid deltager mindst en med 
fornødent kendskab og uddannelse 
i forbindelse med opstilling og ned-
tagning af telte. Det er utroligt, at der 
ikke allerede er lovgivet herom. Skal 
der virkelig lig på bordet, før Folketin-

Bettina Damgaard 
er kreativ i 

sit showroom.

tyder, at ejerparrets to døtre, Ann-
Catherina på 16 og Chalotte-Amalie 
på 13 år, tit giver en hånd med ved 
opvask og lettere opgaver ved leve-
ring af telte og festudstyr.
– Det betyder, at pigerne får mu-
lighed for at supplere deres lom-
mepenge og få bedre råd til tøj og 
udstyr i forbindelse med udøvelse 
af deres store hobby, en halvpart på 
hver sin hest i Vemmelev Ridecenter, 
oplyser Bettina Damgaard.

Pigerne er ikke trætte af at være med 
i Festbutikkens aktiviteter. Tværtimod.
Hele familien Damgaard er dybt en-
gageret i Festbutikken i Vemmelev, 
og ingen af dem kunne tænke sig en 
tilværelse uden festudlejning.
– At være festudlejer er ikke noget 
otte til 16-job. Det er en livsstil, som 
passer vor familie godt, slutter Bettina 
og Jørgen Damgaard, Festbutikken & 
Vemmelev Festudlejning.

Fortsat fra side 17 

Festbutikken råder over 1200 kvadratmeter telte.
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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

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
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Medlemsnyt

Dansk Mobilscene A/S er en eventvirksomhed med base 
i Aarhus, hvor kontor og hovedlager er placeret, men har 
også lager i København. Virksomheden blev grundlagt i 
2002 med fokus på salg og udlejning af mobilscener. Inde-
haver er Jörg Gaide-Harringe. I de efterfølgende år udlejede 
firmaet mobilscener og tribuner af mærket ”Stagemobil” i 
Danmark og solgte samtidig disse i udlandet. I 2006 udvi-
dede man porteføljen til at omfatte udlejning af Opera telte. 
I dag sælger virksomheden også egne udviklede Opera 
telte verden over. Udlejningen rummer i dag en bred vifte 
af tilbehør til scener, tribuner og telte. I udlejningen råder 
virksomheden over 13 forskellige mobilscener, samt 2200 
m2 Opera telte og scener.
Fokus for virksomheden har altid været at skabe opsigts-
vækkende produkter til eventbranchen. Dette ses også i 
den nye gren af virksomheden – nemlig Cablefreeled.com. 
Her sælges og udlejes ”trådløst lys og tilbehør”.  
Virksomheden tæller fem fuldtidsansatte, og opererer i hele 
Norden, samt Tyskland og Østrig i udlejningsøjemed.

Da Ernst Sørensen for fem år siden solgte sin gård til en 
nevø, var der kræfter og energi nok til at starte på en frisk 
løbebane, nemlig som festudlejer og ejer af Rosenhøj Fest-
udlejning i Holsted mellem Kolding og Esbjerg.
Og det er gået strygende. Rosenhøj Festudlejning er en travl 
biks, hvor Ernst, hans hustru Lene samt periodisk ansatte 
medhjælpere har mere end nok at se til.
Festudlejningsvirksomheden byder på et bredt sortiment 
af telte, stole, borde, service, lysestager, toiletvogne og 
fadøls- og musikanlæg m.v. Rosenhøj Festudlejning tilby-
der meget festudstyr, så kunderne kan leje det meste hos 
virksomheden. Geografisk dækker Rosenhøj Festudlejning 
området i en radius af cirka 40 km fra Holsted. For et års tid 
siden startede firmaet en webshop, som supplerer festbu-
tikken i tilknytning til virksomheden.

Dansk MobilsceneDansk Mobilscene

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, (S) bakker op om 
Foreningen af Danske Festudlejeres krav om uddan-
nelse af teltmontører, certificering af telte og autorisa-
tion af teltudlejere.

Det er et vigtigt budskab til Christiansborg, at der indføres 
effektive lovkrav om uddannelse af teltmontører.
Bjarne Laustsen (S) og Pernille Vigsø Bagge (SF) vil arbejde 
videre med sagen i den kommende folketingssamling.
– Det kunne være gået rivende galt adskillige steder i som-
mer. Det gjorde det heldigvis ikke, men uheldet er tanke-
vækkende og skriger på opmærksomhed hos os politikere 
på Christiansborg, siger folketingsmedlem Bjarne Laustsen 
(S).
– Jeg fremlagde i sin tid et lovforslag om uddannelseskrav 
inden for telt-og forlystelsesområdet. Det lykkedes ikke at 
skaffe det fornødne flertal dengang. Jeg vil i den kommen-
de folketingssamling arbejde på at få gennemført forslaget.
– Vi har kort tid før Folketinget gik på sommerferie vedtaget 
en lov om forenkling og certificering af telte. Den lovgivning 
forventes udmøntet i løbet af vinteren og bliver formentlig 
aktuel til næste forår. Her vil der blive stillet krav til teltenes 
konstruktion og til, hvilken offentlig instans, der skal føre 
tilsynet med teltopstillingerne. 
– Men det kan ikke stå alene. Uden de uddannelseskrav, 
som Foreningen af Danske Festudlejere har påpeget, løser 
certificeringen af telte ikke hele problemet. Uden kyndig og 
kvalificeret teltopstilling fjerner man ikke problemet med, 
at telte blæser ned/væk, siger folketingsmedlem Bjarne 
Laustsen (S), der har brugt meget af sommeren til at sætte 
sig yderligere ind i problematikken.
– Sikkerheden omkring teltopstillinger, krav til materiellet, 
hvem, der sagsbehandler hvad, hvilke instanser der vare-
tager hvad og hvilke krav, der er til rigtige teltopstillinger 
ligger i gråzoneområdet. Derfor skal vi skal have ryddet op 
og samlet tingene under et ministerium med ensartede 
regler og krav. Det vil jeg rejse krav om. Jeg ved, at det 
ikke sker fra dag til dag, men teltulykkerne kalder på 
handling konkluderer Bjarne Laustsen, (S).

Rosenhøj Rosenhøj 
FestudlejningFestudlejning

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) bakk

Folketinget Folketinget 
bør stramme op bør stramme op 
og handle nuog handle nu

Folketingsmedlem 
B jarne Laustsen (S) 

lytter til festudle-
jernes synspunkter.
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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.com

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

• Kontakkt tt iiiiiiii SSSSScScandinavien: Carsten Lidegaard - Tel: +46 70325 36
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Sofievej 61  l  9000 Aalborg  | tlf. 9633 2211  |  aalborg@amunordjylland.dk  |  www.amunordjylland.dk

Kurser for festudlejningsbranchen

Teltopstillere

Økonomi

Der er lovbestemt deltagerbetaling iflg. gældende regler 

– deltagerbetalingen på en AMU-uddannelse er min. 

kr. 120,- pr. dag. Der kan søges om løntabs- og be-

fordringsgodtgørelse samt indkvartering efter gældende 

regler.

VEU-godtgørelse er en økonomisk støttemulighed til 

AMU-uddannelserne. For at være berettiget til VEU-godt-

gørelse skal du være lønmodtager eller selvstændig er-

hvervsdrivende. VEU-godtgørelsen er kr. 641,- pr. dag.

Sammensætning af kurser, 1. halvår 2014:

Kursusbetegnelse Opstartsdato Varighed (dage) AMU mål

Montering og indretning af rammetelte – 1 13/1 5 40583

Koordinering af teltmontage – 2 20/1 5 40581

Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job/

Udførelse af APV

3/2 2

2

40391

44871

Hygiejnisk håndtering af festudlejningsservice 3/3 2 40692

Opstilling og montering af børneforlystelser 10/3 5 46947

Montering og indretning af rammetelte – 1 24/3 5 40583

Koordinering af teltmontage – 2 1/4 5 40581

Uddannelsessted

Vesterled 46, 9681 Ranum. 

Tilmelding

www.efteruddannelse.dk

Yderligere information:

Kursussekretær Tina Højgaard Popp

Tlf: 9633 2215, E-mail: tih@amunordjylland.dk

2
3
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9

-2
0
1
3
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Også Fredericias fodboldspillere sagde 
tak for Festmesterens gode støtte og 
opbakning i mange år. Birger præsente-
rer her – omgivet af de lokale fodbold-
spillere – klubtrøjen.

Ejerskifte hos FestmesterenEjerskifte hos Festmesteren
realiserer en gammel drømrealiserer en gammel drøm
For Mette og Palle de Place går en 
gammel drøm i opfyldelse: Parret 
på henholdsvis 45 og 46 år kan nu 
skrive festudlejere på visitkortet. 
De har nemlig netop erhvervet 
Festmesteren i Fredericia af Birger 
Dyrby, der har drevet virksomhe-
den de sidste 20 år.

De nye festudlejere er næsten naboer 
til Henriette Breum og Birger Dyrby på 
Calvinsvej. Mette er uddannet psyko-
terapeut og Palle manuel terapeut. 
Parret har drevet en klinik inden for 
deres fagområde.
– Oprindelig påtænkte vi fortsat at 
drive klinikken på deltidsbasis, men 
måtte se i øjnene, at festudlejnings-

virksomheden kræver vor fulde kon-
centration, siger Festmesterens nye 
ejere. Vi vil naturligvis køre Birgers 
gode forretning videre, men desuden 
udvikle nye ideer. Det skal være så 
nemt som muligt at holde fest, hvilket 
indebærer, at man undgår en alenlang 
liste af leverandører af dette og hint til 
festen, men kan placere ansvaret og 
ordren hos festudlejningsfirmaet.
Mette og Palle de Place ser frem til 
samarbejdet med kolleger i Forenin-
gen af Danske Festudlejere.
– Som grønne inden for festudlej-
ningsområdet er det vigtigt, at vi får 
mulighed for samarbejde og sparring 
med mere erfarne festudlejere, fast-
slår Fredericias nye festudlejere.

Birger Dyrby sagde farvel med rød løber  og limousineBirger Dyrby sagde farvel med rød løber 
Der var tårer i øjenkrogen, da Bir-
ger Dyrby sagde et utraditionelt 
og festligt farvel til sin virksomhed 
gennem de sidste 20 år, Festme-
steren for at gå på efterløn.

De nye ejere, Mette og Palle de Place, 
havde nemlig i forbindelse med ejer-
skiftereceptionen 1. august tilrettelagt 
en runde til venner og forretningsfor-
bindelser i en flunkende hvid limou-
sine for Birger Dyrby og hans hustru, 
Henriette Breum.
Turen gik først til den bankdirektør, 
som i sin tid sørgede for udlån, så Bir-
ger Dyrby kunne erhvervs udlejnings-
virksomheden. Derpå gik turen til en 
bekendt, Iris Blomster, på gågaden i 
Fredericia, videre til dagbladet, hvor 
navnet Festmesteren blev kreeret, til 
Middelfart Sparekasse, Jeppes Rekla-
mebureau, festudlejningsvirksom-

heden Zederkof samt FC Fredericia 
Fodboldklub, som Festmesteren har 
støttet i årevis. Fodboldholdet var 
linet op og hyldede deres trofaste 
supporter.
Alle steder var den røde løber rullet 
ud, og der var champagne i glasset til 
den populære festudlejer.
– Det var en stor oplevelse og en flot 
gave, siger Birger Dyrby.

Fredericias afgående festmester ser 
tilbage på de 20 års arbejde inden 
for festudlejning med glæde:
– Det har været en fantastisk tid. 
Navnlig har jeg nydt kundekontakten, 
og jeg vil utvivlsomt savne alle de 
glade mennesker, som jeg har mødt i 
min tid som festudlejer. 
I forbindelse med ejerskiftet samt 
Birgers 20-års jubilæum og 60 års 

Birger ankommer i limousine til receptionen 
efter æresrunden hos forretningsforbindelser.



Birger Dyrby blev hyldet med cham-
pagne og en flot vinkurv af en af 
Festmesterens gode samarbejdspart-
nere, Zederkof A/S ved Peter Zederkof.

De to par bag Festmesterens ejerskifte 
– Henriette Breum og Birger Dyrby og 
Mette og Palle de Place – fotograferet 
ved receptionen.

 Festudlejer.dk 25

Birger Dyrby sagde farvel med rød løber  og limousine og limousine Festudlejer-initiativ 
med tyrolerstemning 

og fadøl
Hvad er bedre end skummende 
fadøl, forrygende tyrolerstemning 
og gemytligt samvær?
Ikke ret meget, vil nogen sige.

Derfor fik indehaveren af Tinghøj Ser-
vice Udlejning, Svenning Kjær Peder-
sen, en god ide: Gennem et nydannet 
selskab – Scanbeer.com – udviklede 
han og medindehaveren af firmaet, 
EDB-manden Steffen Bloch, Varde, et 
koncept, som er skræddersyet til at 
fremkalde Tyroler- og fadølsstemning 
flere hundrede km nord for de ver-
densberømte Oktoberbierfester med 
masser af ølskum og gemütlichheit i 
München.
Scanbeer.com har forsynet 1000 
nyindkøbte ølkrus med chips, anskaf-

fet en storskærm på fire gange to 
meter og 16 borde hver med plads 
til 40 mand. Alt anbringes i den 
hal/den lokalitet, hvor festen skal 
afholdes. Det betyder, at bordene 
kan konkurrere mod hinanden, idet 
chippen registrerer den udskænkede 
ølmængde til det enkelte bord og 
viser omfanget på storskærmen.
– Vi venter os meget af konceptet 
og har allerede solgt flere Tyrolerar-
rangementer i efteråret. Det drejer sig 
om all-inclusive-arrangementer, hvor 
vi også leverer pynt  og musik, fortæl-
ler Svenning Kjær Pedersen. Arran-
gementet er let at have med at 
gøre for foreninger, firmaer 
og andre interesserede.

Festudlejer Svenning Kjær Pedersen fik ideen til det nye festkoncept. Via en chip i 
ølkruset aflæses og registreres den enkeltes og det enkelte bords udskænkede 

ølmængde.

fødselsdag var der stor tilslutning 
til en reception, hvor kasserer i For-
eningen af Danske Festudlejere, Gre-
the Madsen, Kolding, på foreningens 
vegne overrakte en gave, takkede 
Birger Dyrby for godt (sam)arbejde 
i foreningen og bød de nye ejere 
velkommen. 

Festmesterens moderniserede 
udstilling i  Fredericia.
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Jernet 3-7 · DK-6000 Kolding 
T. 7030 0199 · info@presenco.dk · www.presenco.dk

REPARATIONER
Nu er teltsæsonen ved at være på retur  
og dit telt trænger måske til en gennemgang ?  

Vi udfører bl.a. ... 
omforandringer · reparation af alle typer  
telte, presenninger, luftprodukter mv.  · lapning af  
små huller · forsikringsskader · udskiftning af lynlåse,  
vinduer, keder, græskant mm. 

Kig forbi og  lad os klare  opgaven ! 

DANAK sætter 
stopper 
for falske 
kontrolattester
Akkrediteringsorganet DANAK sætter efter henven-
delse fra Foreningen af Danske Festudlejere ved 
næstformand Heine Pedersen en stopper for uret-
mæssigt syn og godkendelse af oppustelige forly-
stelser.

Vi ser på sagen med stor alvor, understreger direktør Jes-
per Høy, DANAK. Det er helt uacceptabelt og ulovligt at 
misbruge vort logo. Vi får misbruget stoppet og vil fore-
tage repressalier, da det ifølge den bekendtgørelse, som 
regulerer vort arbejde, er strafbart for et ikke-akkrediteret 
firma at agere, som om det har en akkrediteringsgodken-
delse.
Foreningen reagerede over for DANAK, da næstforman-
den fik en henvendelse fra et af medlemmerne, som 
havde set en kontrolattest udstedt af firmaet TechInspect  
påført akkrediterings nr. 9102 med DANAK-logoet påtrykt. 
– Pågældende firma smykker sig tilsyneladende med 
lånte fjer. Det er tilfredsstillende, at vor henvendelse føl-
ges op med repressalier fra DANAK. For vore medlemmer 
er det vigtigt, at de kan regne med, at syn og godken-
delse af oppustelige forlystelser foretages af godkendte 
virksomheder og at der ikke cirkulerer falske attester, siger 
Heine Pedersen.
DANAK er meget interesseret i at modtage evt. yderli-
gere inspektionsrapporter påført oplysninger som nævnt 
ovenfor (akkrediteringsnummer 9102 og DANAK-logo).
Bestyrelsen vedtog på sit møde tirsdag den 24. septem-
ber at opfordre medlemmer til at sende ovennævnte 
dokumentation til Heine Pedersen, Vesterled 46, 9681 
Ranum. Så vil foreningen sørge for, at DANAK får mate-
rialet.

Medlemsnyt

!Tak for mange gode tips og indlæg til denne udgave 
af bladet.

Husk at I er velkomne med stof og indlæg til Festud-
lejer.dk, der næste gang udkommer til februar 2014.

Giv mig et praj med nyt fra jeres virksomheder, så vi kan 
gøre bladet endnu bedre. 

Jeg skal have stof til næste blad senest 7. januar 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

i k
ale

n-

der
en

✗

Årsmøde 2014

Bestyrelsen har fastsat tidspunk
tet 

for årsmøde, minimesse og general-

forsamling i  2014

  
Tid: Lørdag den 1. og søndag 

 den 2. marts 2014

Sted: Pejsegården i Brædstrup

Reserver weekenden allerede nu!
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Økonomisk analyse 
et godt arbejdsredskab

Medlemsnyt

I kølvandet på økonomikurset, 
som blev afviklet i tilknytning til 
årsmødet i Vejle i marts, indgik 
Foreningen af Danske Festudlejere 
aftale med virksomhedskonsulent 
Preben Harder om gennemgang af 
regnskaber fra foreningens med-
lemsvirksomheder.

Bestyrelsen opfordrede medlemmer-
ne til at indsende regnskaber til Pre-
ben Harder senest den 30. juni 2013.
– Der er indkommet nogle få regn-
skaber, som jeg har gennemgået 
og opstillet i anonymiseret form og 
sendt til bestyrelsen, fortæller Preben 
Harder. Formålet med at foretage 
analysen er at give de enkelte virk-
somheder mulighed for at sammen-
ligne sig med kolleger på de forskel-
lige parametre. Det drejer sig kort sagt 
om et godt arbejdsredskab i driften 
af virksomheden.

Denne benchmarking muliggør større 
indsigt i de enkelte nøgletal for de 
deltagende festudlejningsfirmaer ved 
hjælp af en specifik kode, hvor kun 
det enkelte firma får kendskab til, 
hvilke tal, der stammer fra ens egen 
virksomhed. De øvrige oplysningerne 
gives i anonymiseret form. Deltagerne 
får tilsendt en kode direkte fra Preben 
Harder. 

Analysen gør det muligt at sammen-
ligne en række nøgletal, f.eks.

• Omsætning
• Bruttofortjeneste
• Dækningsbidrag
• Faste omkostninger
• Årets resultat
• Likviditet
• Soliditetsgrad
• Egenkapitalens forrentning
• Gældsrente

Talmaterialet kan afsløre
stærke og svage punkter
– Deltagerne kan på baggrund af de 
opstillede tal sammenligne sig med 
kollegerne og se, om der er områder, 
hvor man evt. kan gøre det bedre 
eller glæde sig over, at man ligger 
godt i forhold til de øvrige, under-
streger Preben Harder.
Bestyrelsen drøftede benchmarking-
projektet på sit møde tirsdag den 24. 
september.
– Der er ingen tvivl om, at projektet 
er interessant og rummer nogle gode 
perspektiver. Opstillingen kan blive 
et værdifuldt arbejdsredskab for den 
enkelte festudlejer – op vel at mærke 
i anonymiseret form, siger formand 
Svenning Kjær Pedersen efter at have 
modtaget analysematerialet.

Bestyrelsen vil senere tage stilling 
til, hvordan der skal følges op på 
resultatet.

Regning på kontingentet for 2014 udsendes omkring 
1. december 2013 og forfalder til betaling den 
10. januar 2014. Det besluttede bestyrelsen på sit 
møde i Odense den 24. september.

– Det er naturligt, at kontingentet falder kort inde i det 
regnskabsår, som det dækker – i dette tilfælde 2014, 
siger formand Svenning Kjær Pedersen. På den måde 
sikrer vi også, at kun medlemmer deltager og stemmer 
ved årsmødet først i marts. Samtidig sikres, at vor mar-
kedsføring og initiativer kommer medlemmer til gode.

Dan Halstad, Fredensborg, Heine Pedersen, Ranum, og Grethe 
Madsen, Kolding, fra bestyrelsen ser på tallene fra Preben 
Harders analyse. 

Bestyrelsesmedlemmerne Brian Skøtt,  Odense, og Torben Niel-
sen, Varde, og formand Svenning Kjær Pedersen, Tinghøj ved 

Varde, studerer branchetal på 
bestyrelsesmødet i Odense 
tirsdag den 24. september.

Kontingent betales i januar



B

Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11 98 62 30 78 

Lisa og René Frederiksen, Sæby 
Fest Service, fejrede den 24. 
august deres 40-års fødselsda-
ge for fuld musik i Syvsten Hal-
len i Sæby.

Et 30 mands hornorkester modtog 
gæsterne, et jazz-orkester tog over 
på scenen under maden og blev 
afløst af en trio med hyggemusik. 
Senere fulgte et tyrolerorkester, der 
fik sat yderligere gang i de 220 
deltagere.
En af hemmelighederne bag, at det 
enestående opbud af musikalsk 
underholdning er, at Lisa Frederik-
sen selv spiller med i to orkes-tre. 

Hun gav den også hele armen 
på klarinet sammen med datteren 
Mille, der spillede fløjte.

René Frederiksen ville ikke stå tilba-
ge for sin musikalske bedre halvdel  
og tog helt pusten fra Lisa, da han 
med back up fra Tyrolerorkestret 
sang ”Ensom dame fyrre år”. 
En jysk festaften når den er bedst. 
Stemningen var i top, maden fantas-
tisk. Musikken i top. 
Så alt i alt fik Lisa og René en fanta-
stisk markering af deres to gange 40 
år for fuld musik.

Tekst og foto: Heine Pedersen.

Lisa og René et 
glad værtspar.

Morten Jensen, Bord Dæk Dig, 
her sammen med sin ledsager. 

Sæby Fest Service fejrede Sæby Fest Service fejrede 
to gange 40 for fuld musikto gange 40 for fuld musik

Forsangeren fra Tyroler orkes-
tret entrerede bordet, mens 
Torben Nielsen, Varde, og Hans 
og Inge Iversen, Låsby, ser til. 

Lisa og Mille giver den her på 
klarinet.

Tom Rasmussen, Roskilde Teltudlejning var ikke sen 
til at feste, da han havde fået en nydelig borddame.


