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Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere er godt tilfreds med, 
at der nu langt om længe kom-
mer en fornuftig løsning på telt-

Den nye bekendtgørelse er efter 
næstformandens mening et godt 
stykke juridisk arbejde, men lider 
ligesom vejledningen på ikke fær-
re end 135 sider af visse mangler, 
hvad angår den praktiske realise-
ring.
Rasmus Helveg Petersen udtrykte 
anerkendelse af, at foreningen 
tager ansvar ved at opstille krav om 
uddannelse i medlemsvirksomhe-
derne. 
– Der er næppe tvivl om, at det nye 
regelsæt vil resultere i større behov 
for kurser for at lære, hvordan man 
opfylder de stigende krav, under-
streger Heine Pedersen.
Foreningen vil sammen med 3F og 
DI fortsat presse på for kvalificeret 
og sikker teltopstilling, bl.a. på et 
møde i Energistyrelsen om certifi-
ceringsordningen den 14. maj.
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Ministeren studerer foreningens 
eksempelsamling om ”flyve-væk”-
telte. Fra mødet på Christiansborg 
ses fra venstre næstformand Heine 
Pedersen, folketingsmedlem Bjarne 
Laustsen (S), som er foreningen en 
god støtte i kravene om forbedring 
af teltreglerne, klima- og energimini-
ster Rasmus Helveg Petersen, Claus 
Petersen, Hvalsø Teltudlejning, og 
John Steen Nielsen, Ishøj.

Foreningen tilfreds Foreningen tilfreds 
med ny certificeringmed ny certificering

branchens godkendelsesvilkår. 
Klima- og energiministeriet har nu 
udsendt en bekendtgørelse om 
certificeringsordning for telte samt 
ændring af bygningsreglementet.

I tilknytning hertil er der udarbejdet 
en vejledning, som udmønter certifi-
ceringsordningens regelsæt.
Tirsdag den 6. maj havde foreningen 
møde med klima- og energimini-
ster Rasmus Helveg Petersen (RV) om 
sagen.
– Vi havde et rigtig godt møde, for-
tæller næstformand Heine Pedersen, 
der sammen med Claus Petersen, 
Hvalsø og John Steen Nielsen, Ishøj, 
mødte ministeren. Ministeren havde 
stor forståelse for, at der er behov for 
en mærkbar forenkling, så det ikke er 
så bureaukratisk og undertiden dyrere 
at få tilladelse til at sætte et telt op 
end selve lejeprisen.
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www.zederkof.dk  •  Prins Christians Kvarter 28  •  7000 Fredericia
Lagerførende • Dag til dag levering • Nordens største leverandør til udlejere

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.

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

Nyhed Z-Tents

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 markedets bedste priser! 
Ring og få dagsprisen

15 års
ERFARING

89 12 12 00
Ring

- og få din vare til 
den helt rigtige pris

18.900,-
Prisen er gældende ved 

bestilling inden 1. juni 2014

Priseksempel

Priseksemplet 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

(Prisen er gældende i 
Danmark til brofaste øer)
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Af Svenning Kjær Pedersen,
Formand, Branche foreningen 
Danske Festudlejere

Festudlejere på Festudlejere på 
rette vej ud i det rette vej ud i det 
danske sommerlanddanske sommerland

Her i vor højsæson må vi leve med 
den usikkerhed, som består i, at der 
ikke er landsdækkende regler for 
kommunernes behandling af tilladel-
se til at opstille telte. Jeg vil skønne, 
at cirka 15 procent af kommunerne 
kører efter regler udstukket af Ener-
gistyrelsen, mens de øvrige admi-
nistrerer efter Beredskabsstyrelsens 
tekniske Forskrifter for opstilling af 
forsamlingstelte til over 150 personer. 
På et dialogmøde på Christiansborg 
den 19. marts 2014 opfordrede vi 
folketingsmedlemmerne til at få de 
ensartede regler gennemført og i den 
mellemliggende tid bevare status 
quo. Det er jo ikke os, der laver reg-
lerne, men vi er med til at udforme 
dem, så det er tåleligt at være teltud-
lejer i Danmark.  For yderligere at følge 
sagen til dørs bad vi om et møde 
med ministeren på området, Rasmus 
Helveg Petersen (se forsiden).

Til slut: Ha’ nu en rigtig god og travl 
sæson, hvor vi sætter fokus på kvali-
tet og sikkerhed – og dermed bidra-
ger til gode arrangementer og fester i 
det herlige danske sommerland.

Allerførst en stor tak til medlem-
merne for det flotte fremmøde til 
generalforsamlingen i Brædstrup.

Det tyder på, at vi er på rette vej og 
at medlemmerne værdsætter besty-
relsens arbejde.
Vi er utrolig glade for den opbakning, 
vi har fået til strategiplanen. Det er 
vigtigt, at alle kan se fordelen ved at 
løfte i flok og gå forrest med kvalitet 
og sikkerhed.
Det var på sin plads, at vi ændrede 
navn til Brancheforeningen Danske 
Festudlejere. Det er et signal om, at 
vi står sammen i branchen og at vi 
leverer kvalitet til tiden.
Jeg kan kun se det som en fordel for 
os alle.
Det betyder dog ikke, at alt er fryd 
og gammen. Vi mangler stadig at få 
udmøntet bestemmelserne om cer-
tificering af telte og gerne af virksom-
heder. 

Allan Andersen, Festgården i 
Flemming ved Horsens, blev 
på generalforsamlingen valgt 
som suppleant til bestyrelsen. 
Da suppleanterne arbejder i 
bestyrelsen på lige fod med 
bestyrelsesmedlemmerne  
(lige med undtagelse af at 
deltage i evt. afstemninger), 
bliver der meget at se til. 
Her ses Allan sammen med 
formand Svenning Kjær 
Pedersen. Den anden 
suppleantpost va-
retages af Claus 
Petersen fra Hvalsø 
Teltudlejning.

ær 
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www.kibaek-presenning.dk

Dugen til pagode er frem stillet i 
brandgodkendt 720 gram pvc dug. 

Dugen er lakeret på begge sider 
og har low-wick garn, som 

forhindrer misfarvninger

PAGODEPAGODE 3 x 3 meter

Pris: 8.500 kr.
Tillæg for vinduer og lynlåsdør

Prisen er excl. moms og ab fabrik

Her vises en pagode 
på 4 x 4 meter

presenninger

partytelte

pagodetelte

lagertelte

arbejdstelte

salgsstande

afdækninger

stofbannere

storformat print

lastbil-presenningingerrr

acrylskilte

specialopgaver

Dansk 
Dansk 
produceret
produceret

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

Du finder vores komplette produktsortiment på: www.kibaek-presenning.dk

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

80600001 Tallerken, flad 280 mm 4 21,95
80600101 Tallerken, flad 260 mm 6 18,95
80600201 Tallerken, flad 240 mm 6 12,95
80600401 Tallerken, flad 210 mm 6 11,95
80600701 Tallerken, flad 170 mm 12 8,95
80600501 Tallerken, flad 150 mm 6 7,95
80601101 Tallerken, dyb 230 mm 6 13,95
80601201 Tallerken, dyb 200 mm 6 12,95
80601601 Tallerken, oval 340 mm 2 34,90
80043101 Overkop  19 cl 6 12,95
80043001 Underkop 140 mm 6 6,95
82074501 Flødekande 15 cl 6 22,95
82075201 Sukkerskål 19 cl 6 18,45
80605001 Sauceskål 50 cl 1 49,95

Mål: Kartonstr.
80600001 Tallerken, flad 280 mm 4 21
80600101 Tallerken, flad 260 mm 6 18
80600201 Tallerken flad 240 mm 6 12

Venice
Funktionelt, stærkt og let porcelæn



Fra Christiansborgmødet ses her fra venstre næstformand Heine Pedersen, Brancheforeningen Danske Festudlejere, Hanna Grønning, 
SUS, Bjarne Laustsen, MF (S), Kirsten Marie Kristensen, DI, direktør Lars Willliam Wesch, DI, Jan Johansen, MF (S), uddannelseskonsu-
lent Poul Christensen, 3F, Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning, sælger Carsten Svendsen, Kibæk Presenning, formand Svenning Kjær 
Pedersen og direktør Peter Thomsen, AMU-Nordjylland.

Foreningen havde et godt Foreningen havde et godt 
møde på Christiansborgmøde på Christiansborg

Det var interesserede politikere 
fra forskellige partier på Christi-
ansborg, som 19. marts tog imod 
repræsentanter for Branchefor-
eningen Danske Festudlejere, 
AMU-Nordjylland, DI og SUS for 
en debat om certificering af telte, 
og udlejere, uddannelseskrav og 
meget mere.

Brancheforeningens næstformand 
Heine Pedersen åbnede mødet med 
at fortælle om, hvilke udfordringer 
den forsinkede lovgivning omkring 
certificering har givet på landsplan 
og hvilke problemstillinger, der kan 
forventes. Der var rysten på hovedet 
fra politikerne, da de blev 
informeret om flere kommu-
ners krav om byggesagsbe-
handling og betydelige sags-
behandlingsgebyrer. 

Politikerne fik forelagt de krav, 
der blev vedtaget på den 
seneste generalforsamling i 
Brancheforeningen Danske 
Festudlejere samt de forskel-
lige materialer om sikkerhed 
og arbejdsmiljø, der er udar-
bejdet for at sikre sikkerheds-

rigtige opstillinger. Materialet fik stor 
ros fra alle deltagere i mødet. Folke-
tingsmedlem Bjarne Laustsen frem-
hævede, at Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejere gør en professionel 
forskel i branchen.

Mødet bød på en saglig og kon-
struktiv dialog. Brancheforeningens 
repræsentanter Claus Petersen, Hval-
sø Teltudlejning, formanden Sven-
ning Kjær Pedersen og næstforman-
den Heine Pedersen oplyste, at de 
vil følge udviklingen af certificeringen 
nøje.

Der var ligeledes en stor anerken-
delse for den ihærdige indsats, som 

foreningen udfører for at opnå pro-
fessionel opstilling af telte. Og der 
var en betydelig opbakning til det 
fremtidige arbejde fra 3F, DI, SUS og 
AMU-Nordjylland.

Formanden, Svenning Kjær Pedersen, 
var godt tilfreds med udfaldet af 
dialogmødet

– Det var et vigtigt og udbytterigt 
møde. Mange problemstillinger blev 
vendt, og min oplevelse er, at det vil 
give fremtidige resultater for vores 
branche. I alt fik mødet en varighed 
på fire timer, hvilket hører til sjæl-
denhederne på Christiansborg, når 
det gælder delegationer udefra. Nu 

håber vi på, at certificeringen 
snart falder i hak og at mini-
steren på området, Rasmus 
Helveg Petersen vil udstik-
ke overgangsregler hurtigst 
muligt, fastslår formanden, 
Svenning Kjær Pedersen.

Indehaveren af Hvalsø Telt ud-
lejning, Claus Petersen, Hans 
Christian Thoning, MF (V) 
og formand Svenning 
Kjær. Petersen, Bran-
cheforeningen Dan-
ske Festudlejere.

n, Hans 
(V) 
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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



Navneskifte og andre forslagNavneskifte og andre forslag
vedtaget af medlemmernevedtaget af medlemmerne
To forslag fra bestyrelsen blev en   -
stemmigt  vedtaget på generalfor-
samlingen. 

Det første forslag går ud på, at for-
eningen skifter navn.
– Når vi foreslår navneændring til 
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere, skyldes det ønsket om at sætte 
en tyk streg under foreningen som 
samlingssted for professionel festud-
lejningsvirksomhed, sagde formand 
Svenning Kjær Pedersen. På forenin-
gens ekstraordinære generalforsam-
ling i Glostrup for ni år siden blev 
det vedtaget at ændre navnet fra 
Danmarks Serviceudlejerforening til 
”Festudlejer.dk” med undertitlen ”For-
eningen af Danske Festudlejere”. Nu 
er vi kommet et skridt længere væk 
fra kaffeklubben og over mod en 

effektiv brancheorganisation.
Det andet forslag præciserer, at med-
lemsforholdet skal være intakt, for at 
der kan stemmes på generalforsam-
lingen. Vedtægtsændringens formu-
lering er efter vedtagelsen ”Medlems-
kontingentet dækker kalenderåret og 
skal betales senest 10. januar i det 
pågældende kalenderår. Medlem-
mer, som er i kontingentrestance, kan 
ikke deltage i generalforsamlingen”.

Livlig debat om, hvem der
må se bladet på nettet
Et forslag fra Hans Iversen, Låsby Telt 
& Serviceudlejning, om, at ”Festud-
lejer.dk” på hjemmesiden kun kan 
læses af medlemmerne gav anled-
ning til livlig debat. 
Forslagsstilleren begrundede forsla-
get med, at netudgaven bør forbe-

holdes medlemmerne – ikke mindst 
på grund af de annoncerede priser 
på materiel. Evt. kan de enkelte artik-
ler anbringes på den åbne del af 
hjemmesiden, hvilket også vil med-
virke til at trække flere gæster ind på 
siden via søgeord.

Generalforsamlingen vedtog at be -
myn  dige bestyrelsen til at finde en 
løsning ud fra forslaget og under hen-
syn til annoncørernes forventninger.
Allan Andersen, Festgården, Flem-
ming, foreslog, at bestyrelsen – efter 
valg af område, hvor generalforsamlin-
gen skal holdes – kontakter et medlem 
i området, som evt. kan skabe kon-
takten til hotellet/restauranten.
Også dette forslag blev det 
overladt til bestyrelsen at 
arbejde videre med.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen i Brædstrup. Fra venstre Heine Pedersen, Ranum Teltudlejning (genvalgt som næstformand), 
Svenning Kjær Pedersen, Tinghøj Serviceudlejning, Varde (genvalgt som formand), Dan Halstad, Fest&Service.dk Fredensborg (gen-
valgt), Lone Hjortshøj, Hjortshøj Party Service, Varde (nyvalgt, kasserer), Allan Andersen, Festgården, Flemming ved Horsens (nyvalgt 
suppleant), Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning (genvalgt suppleant) og Brian Skøtt, Fyns Serviceudlejning.

be kon-
n.
t
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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
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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 ®



Det blev en god og livlig debat, 
da den rekordbesøgte general-
forsamling i Brædstrup tog hul 
på punktet om foreningens stra-
tegiplan. Planen blev på bestyrel-
sens vegne forelagt af Brian Skøtt, 
Fyns Serviceudlejning.

Martin Bøgelund, Midtjysk Festudlej-
ning, og Tom Rasmussen, Roskilde 
Teltudlejning, efterlyste en definition 
af ordet loyalitet og ville vide, hvor-
vidt loyaliteten skulle gælde det geo-
grafiske område for udlejning og/eller 
udlejningspriserne.
Brian Skøtt, Fyns Serviceudlejning, 
og formanden afviste geografisk 
opdeling og illoyalitet via tilbudspri-
ser. Claus Petersen, Hvalsø Teltud-
lejning, understregede, at virksom-
hederne naturligvis arbejder på mar-
kedsmæssige vilkår uden geografiske 
begrænsninger.  Brian Skøtt sagde, 
at loyalitet betyder, at man opfører 
sig anstændigt. Hans Iversen, Låsby 
Telt-& Serviceudlejning tilføjede, at 
det kunne koges ned til, at man 
behandler andre, som man gerne 
selv vil behandles. Heine Pedersen, 
Ranum Teltudlejning, understregede, 
at det er umuligt at definere begre-

bet loyalitet ned i detaljer, men at 
det vedrører grundholdninger. Kas-
per Kennedy, Schlüntz Festudlej-
ning, sagde, at det drejer sig om en 
anstændig opførsel indbyrdes og 
over for kunderne.

Forudser skrappere krav
til service og fødevarer
Brian Skøtt fremhævede, at der 
f.eks. på service- og fødevareområ-
det må imødeses strammere lovkrav 
i fremtiden. Martin Bøgelund var 
indstillet på at følge lovkravene, når 
de kommer. Heine Pedersen sagde, 
at det gælder om at være på forkant 
– også inden de endelige lovkrav er 
på plads. Lone Hjortshøj, Hjortshøj 
Party Service, gik ind for kravene, bl.a. 
om vaskbare emballager. Dan Hal-
stad, FestogService.dk Fredensborg, 
mente ikke, at der burde være noget 
til hinder for at opbevare eksempel-

vis service, som sjældent udlejes, 
i papemballage på virksomheden. 
Tom Rasmussen understregede, at 
et vigtigt punkt er, at service er pakket 
ind – uanset hvilken emballage, det 
transporteres i. Flemming Ander-
sen, Thisted Serviceudlejning, støt-
tede uddannelseskrav, men mente, 
at udbuddet burde være bredere 
og også omfatte mastetelte. Heine 
Pedersen understregede, at der er 
midler til at oprette et sådant kur-
sus. Der er imidlertid usikkerhed om 
behovet for kurset.
Efter den livlige debat blev stra-
tegiplanen godkendt med den 
ændring, at benævnelsen ”fødeva-
regodkendte plastkasser” ændres til 
”vaskbare emballager”. 
 
Bestyrelsen fik bemyndigelse 
til at udarbejde tilføjelser til 
den ve dtagne strategiplan.

e 
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Grundig general-Grundig general-
   forsamlingsdebat   forsamlingsdebat
      og godkendelse       og godkendelse 
         af strategiplan         af strategiplan

Formand Svenning Kjær 
Pedersen aflægger be-
retning.

Næstformand Heine 
Pe  dersen orienterer om 
foreningens nye mate-
rialer.
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Foreningens mål:Foreningens mål:

– Den røde tråd i målsætning og 
strategi for vor forening er, at det 
skal være en professionel bran-
cheforening med høj sikkerhed, 
stor synlighed og opfyldelse af en 
række uddannelseskrav.

Det sagde formand Svenning Kjær 
Pedersen i sin beretning på general-
forsamlingen i Brædstrup.

Landsdækkende festgaranti
i støbeskeen hos foreningen
– Som noget nyt lægger vi op til at 
give kunderne de optimale mulig-

heder for at gennemføre en god og 
sikker fest, bl.a. gennem tegning af 
forsikringer og indførelse af en fest-
garanti, fortsatte formanden.
– Festgarantien betyder, at kunden – 
når visse forudsætninger er opfyldt 
– kan være sikker på at få leveret 
festudstyr fra et andet medlem af 
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere, hvis den oprindelige aftale med 
et medlem af foreningen ikke kan 
realiseres. Det er et banebrydende 
tilbud til familien Danmark, og det er 
bestyrelsens opfattelse, at vi vil stå 
stærkt ved at tilbyde festgarantien, 

som er under udvikling og som I 
medlemmer vil blive orienteret om, 
før den søsættes.

Stor medieinteresse om
”Blæse-væk-teltene”
Svenning Kjær Pedersen omtalte sid-
ste sommers mange telthavarier. Det 
gik blandt andre ud over et af med-
lemmerne, Thisted Serviceudlejning, 
hvor en voldsom skypumpe i Sal-
lingsund spolerede et fuldt opdæk-
ket telt med festudstyr.
– Mange medier var interesseret i, 
hvad foreningen mente om ”Blæse-

KKVVALITET ALITET ◆◆ PROFESSIONEL  PROFESSIONEL BBETJENING ◆ SIKKERHED I TOP 
Her et ud-

snit af delta-
gerne i årets 

generalfor-
samling i 

Brædstrup.



væk-teltene”, pointerede Svenning 
Kjær Pedersen. Vor næstformand, 
Heine Pedersen, besvarede rigtig 
mange spørgsmål og understregede 
vigtigheden af, at teltopstillingen altid 
foretages korrekt, og at teltopstillerne 
har et tilfredsstillende fagligt kend-
skab til det, de har med at gøre. Vi 
søgte at påpege problemerne uden 
at skræmme kunderne væk. Alligevel 
blev foreningens næstformand truet 
med et lag tærsk i kølvandet på sin 
i øvrigt særdeles gode informations-
indsats.
Formanden understregede, at for-
eningens medlemsvirksomheder har 
sat deres telte op på den mest pro-
fessionelle måde.
– Men vi er desværre ikke herre over 
elementernes rasen sagde Svenning 
Kjær Pedersen. Der er grund til hele 
tiden at være opmærksom på den 
undergrund, vi opsætter teltene på, 
da en våd sommer godt kan give 
blød jord og dermed bevirke, at 
fastgørelsen ikke er optimal. Samtidig 

kræver det en væsentlig ballast at 
fastgøre telte på områder, hvor der 
ikke kan pløkkes.

Foreningen samler de
professionelle udlejere
Formanden oplyste, at året 2014 star-
tede med afvikling af to AMU-kurser 
for teltopstillere, nemlig et kursus i 
montering og indretning af ramme-
telte og et kursus i koordinering af 
teltmontage.
– I sammenhæng med behandlingen 
af foreningens strategi har bestyrelsen 
fremsat forslag om navneændring til 
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere. Når vi foreslår navneændring, 
skyldes det ønsket om at sætte en tyk 
streg under foreningen som samlings-
sted for professionel festudlejnings-
virksomhed.
– Jeg vil også benytte lejligheden til 
at opfordre jer til at støtte hinanden, 
brug hinanden, lej ved hinanden. 
Jo mere, vi kommer på banen, des 
bedre.

Der lyttes intenst til forman-
dens beretning.

Professionelle pejlemærker 
i foreningen skal styrkes
– Vor strategi har professionelle pej-
lemærker, som vi har drøftet grundigt 
i bestyrelsen. Vi er nået frem til en 
række punkter:

• Foreningen skal ikke være en 
kaffeklub, men en aktiv bran-
cheforening.

• Vi satser på kvalitet og opfyl-
delse af gældende normer.

• Vi vil yde garanti for en god 
gennemførelse af aktiviteter 
bestilt hos vore medlemmer.

• Vi går ind for en landsdæk-
kende service.

• Vi vil være kendt som seriøse 
festudlejningsfirmaer, og vi 
vil med virke til at højne hele 
branchen gennem erfarings-
udveksling og samarbejde 
samt påvirkning af lovgivning 
og de rammer, vort erhverv 
arbejder under. 

Generalforsamlingen godkend-
te formandens beretning.

nd-
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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,-

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. 990,-

Min. 15 sæt, 67x220 cm, vægt pr. sæt 46 kg.
Max. belastning pr. bord 350 kg. & bænk 400 kg.

,

k

,

0 k

 belastning pr. bord 3

TOPTELTE – PAGODETELTE 
3x3 og 5x5 METER
Teltene leveres med 50 % vinduer

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,-

,,

,

ZOWN by

O.B.Wiik

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

utter.

Priser fra

kr. 1.998,-

,

3x3 meter kr. 9.900,-

5x5 meter kr. 14.900,-



Deltagerne i virksomhedsbesøget lytter her til beretnin-
gen om Ikast-virksomheden Ikadan.

Virksomhedsbesøget hos Ikadan 
Plast på Højris Allè i Ikast dan-
nede en positiv optakt til Branche-
foreningen Danske Festudlejeres 
årsmøde.

Direktør Bjarne Kongsgaard orientere-
de om den højteknologiske virksom-
hed, som benytter sig af avancerede 
styringssystemer og robotter i pro-
duktionen. Foreningens medlemmer 
kender navnlig Ikadans teltgulve og 
emballageløsninger til festudlejnings-
branchen, men virksomheden produ-
cerer også 400.000 Arla mælkekasser 
om året, ligesom den fremstiller avan-
ceret staldudstyr i plast.
Herefter var der rundvisning på den 
spændende virksomhed ved Bjarne 
Kongsgaard og salgskonsulent Preben 
Thomsen.
Efter rundvisningen havde deltagerne 

Udbytterigt besøg hos IkadanUdbytterigt besøg hos Ikadan

lejlighed til at stille og diskutere aktu-
elle spørgsmål. 
Salgskonsulent Preben Thomsen 
omtalte en ny løsning, hvor en behol-
der i kraftigt plast med 350 liter 
vand, løst låg og surringspunkter i 
begge sider kunne træde i stedet for 
betonklodser som ballast, når teltene 
fastgøres.
Formand Svenning Kjær Pedersen 
rundede arrangementet af med en 
tak for frokost, rundvisning og hyg-
geligt samvær.

Højt humør ved frokostbordet. Fra venstre Bjarne Kongsgaard, 
formand Svenning Kjær Pedersen og Hans Iversen.

Preben Thomsen orienterer i Ikadans produktionshal.

Henrik Bøtcher og Claus Petersen ser på 
plastmateriale .

Preben Thomsen sammen med Brian 
Skøtt og Bettina Damgaard.

I forgrunden Anette Gammelholm. 
Bagest fra venstre Mikkel Rodkjær, Ernst 
og Lene Sørensen samt næstformand 
Heine Pedersen. 

Direktør Bjarne Kongsgaard fortæller om 
Ikadan.
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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

Hjørring

Sæby

Fredensborg

Svendborg

Hobro

Låsby

Karup

Ranum

Aabybro

ThistedThisted

Her bor vi!

Herlev

Lystrup

Silkeborg

Randers

Horsens

Flemming

Holsted

Kokkedal

Fredericia

Vemmelev

Søndersø

Sunds

Varde
Varde

Varde

Vojens

Odense
Odense

Næstved

Slagelse

Vedbæk

Hvalsø

Stege

Tilst
Aarhus

Hedehusene
Brøndby
Brøndby

Hedehusene

Vallensbæk



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
Nord-Vest Box Udlejni ng,
Tlf. 40 44 65 37

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
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

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

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

som grundlag for den store begivenhed

Start Den Gode Fest med en henvendelse til 
Danmarks professionelle Festudlejere

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

Den direkte linje til medlemmerne af Foreningen af Danske Festudlejere 

– Deres garanti for god og faglig service –
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er 
Norske 
medlemmer

Agder
Agder Teltutleie

Tlf. +49 90 71 74 00

Bergen
Eventtjenester
Tlf. 99 500003

 Randaberg
PS Selskapsutleie

Tlf. 92 04 21 34

Vågå
Våga Arrangement 

Service
Tlf. 59 431 132

Agder

Bergen

Vågå

Randaberg
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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

Montering og indretning af 
rammetelte – 1

3/11/14
19/1/15
9/3/15

5 40583

Koordinering af 
teltmontage – 2

17/11/14
26/1/15
16/3/15

5 40581

Opstilling og montering af 
børneforlystelser

24/11/14
2/3/15

5 46947

Hygiejnisk håndtering af 
festudlejningsservice /
Almen fødevarehygiejne

12/1/15
2/2/15

2

3

40692

45780

Planlægning af teltopstilling 
og indretning – 3

13/4/15 5 40584

Kurser for festudlejningsbranchen, 2014 / 2015

Teltopstillere 

Uddannelsessted

Vesterled 46, 9681 Ranum. 

Tilmelding

www.efteruddannelse.dk

Yderligere information:

Kursussekretær Tina Højgaard Popp

Tlf: 9633 2215, 

E-mail: tih@amunordjylland.dk

Sofievej 61  l  9000 Aalborg  | tlf. 9633 2211

aalborg@amunordjylland.dk  |  www.amunordjylland.dk



MINIMESSENMINIMESSEN  i Brædstrupi Brædstrup

  
samlede samlede 

STORSTOR  
interesseinteresse

Der var stor interesse for minimes-
sen i forbindelse med Branche-
foreningen Danske Festudlejeres 
generalforsamling på Hotel Pejse-
gården i Brædstrup.

– Tilslutningen til minimessen har 
været gradvist stigende de senere år, 
og de fleste var tilfredse med udstil-
lingen, siger Torben Nielsen, Festud-
lejning.com, Varde, som var primus 
motor i afviklingen af minimessen.
Messen er et godt mødested for 
leverandører til festudlejningsbran-
chen og festudlejerne.
– De fleste synes, det er et fint arran-
gement, understreger Torben Nielsen.
Det var for øvrigt Torben Nielsen sid-
ste runde som ansvarlig for minimes-
sen, idet han ikke ønskede genvalg til 
bestyrelsen.

I forbindelse med bestyrelsens 
arbejds fordeling blev den nyvalgte 
suppleant, Allan Andersen, Festgår-
den, Horsens udpeget som ansvarlig 
for minimessen 2015.

De deltog i Minimessen:
• Aliias GVC
• Bent Brandt A/S
• Dansk Mobil Scene A/S
• Holtegaard Trading
• Ikadan
• Kibæk Presenning
• O.B.Wiik
• Pantom
• Rønhoff
• Streamline ApS
• Stogsø
• Sækko Solutions 
• Teknologisk Institut
• Zederkof A/S

Snakken går godt. Fra venstre Renè 
Frederiksen, Sæby Fest Service, Jens 
Hjortshøj, Hjortshøj Party Service, Varde, 
Michael Madsen, Eventbasen, Hobro og 
Tom Rasmussen, Roskilde Teltudlejning.

 Leif Holte-
gaard og 

Heine 
Pedersen, 

Ranum Telt-
ud lej ning, 

på mini-
messen.

Bo Sandberg, 
Dantelt, Brøndby, 

sammen med 
Carsten Lidegaard, 

Röder.

Jens Nielsen, Vig er-
slev lund Ud lej ning 
og Trans port, Gert 
Jen sen, Bord Dæk 
Dig, Val lens bæk, 
forsikringsmægler 
Car sten Hart lev og 
Lis Niel sen, Vig er-
slev lund Ud lejn ing 
og Trans port.

e-
g 

ne 
n, 
lt-

ng, 
ni-
en.
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Jørgen 
Chri sti an-

sen, Kar up 
Telt ud-
lej ning, 

og Ole K. 
Jør gen sen 

fra Bent 
Brandt.

Fortsættes side 19
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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”
inciinciiinc

99x18 m99x18 m

SPECIAL- 

SPECIAL- 

PRISPRIS

VINTERVINTERTILBUD:
22001144



Bettina og Jørgen 
Damgaard, Vemmelev Festudlejning & 

Festbutik, og Klaus Klinge fra Bent Brandt.

Lone og Jens Hjortshøj, Hjortshøj Party 
Service, Varde, Michael Madsen, Event ba-
sen, Hobro, og Tom Rasmussen, Roskilde 
Teltudlejning.

Fra venstre Kim Nielsen O.B. Wiik, 
Carsten Aamand, og Jo hannes 
Dahl, begge Aa mand Ud lej-
nings center, Vojens.

Henrik Petersen fra Hvalsø Teltudlejning får 
slushice hos Morten Munk, Pantom A/S.

M. Yousaf, Rønhoff, Gitte og Dan Halsted, FestogService.dk 
Fredensborg, og Henrik Bøtcher, FløngPartyTelt.

Kirsten  Petersen, Hvalsø Teltudlejning får 
en hyggesludder med Carsten Lidegaard, 
Röder.

Bettina og Jørgen 
Damgaard, Vemmelev Festudlejning & 
b ik Kl Kli f d

Röder.

Peter Zederkof, Martin Bøgelund, Midtjysk Festudlejning, og Milla Mendes fra Zeder kof 
snakker nye produkter til festudlejningsbranchen.

ik, 
s
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Glimt fra Glimt fra 
MINIMESSEN MINIMESSEN 
i Brædstrupi Brædstrup

Fortsat fra side 17
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Thorsvej 11  •  6330  Padborg  •  www.saekkosolutions.dk  •  tlf.: 35 55 50 50  •  info@saekkosolutions.dk

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

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

Duni.dk

Medlemmer af Brancheforenin-
gen kan få sig en oplevelse ud 
over detsædvanlige i efteråret.

Bestyrelsen har nemlig vedtaget, at der holdes efter-
årstræf i Norge.
Derfor opfordrer bestyrelsen til, at medlemmerne 
sætter ✗ i kalenderen i tidsrummet: 

30. oktober – 2. november 2014
Næstformand Heine Pedersen og kasserer Lone 
Hjortshøj er udpeget til at arrangere efterårstræffet i 
samråd med et af foreningens norske medlemmer, 
Stein Ålstedt fra Vågå Arrangement Service.
Der vil blive udarbejdet et rigtig godt program, hvor 
vi oplever en masse – til en rimelig pris, siger Heine 
Pedersen, som aflægger besøg hos Stein Ålstedt for at 
udarbejde det bedst mulige program for turen.
Det detaljerede  program vil fremgå af Festudlejer.dk 
1. oktober 2014.

Tag med 
til Norge !

Medlemsnyt

Sæt   
i 

kale
nder

en✗
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Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere har fire norske støtte-
medlemmer. De får informationer, 
tilbud om at deltage i uddan-
nelse, møder og konferencer på 
lige fod med de danske medlem-
mer. Der er cirka 30 festudlejere i 
Norge, og ligesom i Danmark vari-
erer firmaernes størrelse fra meget 
store til mindre udlejere – akkurat 
som i Danmark.

Indehaveren af Vågå Arrangement 
Service 340 km nord for Oslo, Stein 
Ålstedt, er et særdeles aktivt medlem 
af foreningen. Han deltog ligesom 
to andre norske støttemedlemmer 
i årsmødearrangementet i 
Brædstrup.
– Jeg prioriterer foreningens 
arrangementer højt, fordi de 
byder på værdifuld erfa-
ringsudveksling og godt kol-
legialt samvær, siger Stein 
Åldstedt. Det unikke ved 
brancheforeningens med-
lemmer er, at de rundhåndet 
deler deres erfaringer med 
hinanden. Der er ingen tvivl 
om, at flere norske udlejere 
med fordel kan blive med-

lemmer af Brancheforeningen Danske 
Festudlejere.
Også Svein Haga fra PS Selskapsutleie 
i Randaberg er godt tilfreds med at 
være støttemedlem i Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere.
– Det er dejligt at træffe andre fest-
udlejere, dele erfaringer, få inspira-
tion og have en god tur til Danmark, 
understreger Svein Haga.
PS Selkapsutleie er med 14 ansatte 
og  25.000 kvadratmeter telte, heraf 
nogle i to etager, en af de større aktø-
rer inden for norsk festudlejning. Virk-
somheden køber udstyr i Danmark 
og lidt i Tyskland. Efter årsmødet 
besøgte Svein Hage en af sine danske 
leverandører, Zederkof i Fredericia.  

Erik Eriksen fra Agder Teltutleie AS 
vil gerne lære, hvordan det danske 
festudlejningsområde fungerer.
– Vi udlejer alt til fest: Service, stole, 
borde, telte, gulve og toiletter. Derfor 
er det frugtbart at drøfte vilkårene 
med danske kolleger, understreger 
Erik Eriksen.
Formanden for Brancheforeningen 
Danske Festudlejere, Svenning Kjær 
Pedersen, ser det som meget posi-
tivt, at nodiske festudlejere er støt-
temedlemmer af foreningen.
– Vi håber på endnu flere medlem-
mer fra Norge. Hertil kommer, at der 
også fra svensk side er vist interesse 
for at være med. Derfor er denne 
udgave af Festudlejer.dk også til-

sendt en håndfuld svenske 
festudlejere med det formål 
at informere om Branche-
foreningen og de mulighe-
der for nordisk samarbejde, 
som medlemskab hos os 
byder på, pointerer forman-
den.

Tre norske festudlejere i Danmark: 
Erik Eriksen, Stein Ålstedt og Svein Haga.

Peter Zederkof og Svein 
Haga diskuterer fest-
udlejningsudstyr 
på minimessen i 
Brædstrup.

Stort udbytte af samarbejdeStort udbytte af samarbejde
mellem nordiske festudlejeremellem nordiske festudlejere
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Der er stigende interesse for ud -
dannelse inden for teltbranchen.

Det viser den kendsgerning, at der var 
venteliste, da AMU-Nordjyllands fire 
kursusforløb om teltopstilling blev 
afviklet i dette forår.
Det er glædeligt, at vore medlems-
virksomheder er indstillet på at være 
på forkant med hensyn til opfyldelse 
af de på Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejeres generalforsamling 

fastsatte krav, siger næstformand 
Heine Pedersen. Nu ser vi i stigende 
omfang, at virksomhederne ikke kun 
sender indehaveren, men også med-
arbejdere på kursus. 

Uddannelsen betyder, at deltagerne 
får et grundlæggende kendskab til 
de sikkerhedsmæssige foranstaltnin-
ger, som er nødvendige for at fast-
holde teltene, så de ikke bliver til 
”blæse-væk-telte”. Foreningens nye 

Stigende interesse for Stigende interesse 
at  deltage i telat  deltage i telttkukurrserne

Første hold, som mod-
tog branchecertifikater 
for gennemført AMU-
uddannelse i Ranum.

Der knokles på AMU-uddannelsen.

Erik Eriksen fra Agder Telt-
ut leie i Norge var den 
første nordmand, som fik 
branchecertifikat.

Palle de Place, Fest mest eren, Fre  -
dericia, og Allan Andersen, Fest-
gården, Flem ming ved Horsens, 
på kursus.

Instruktør Michael Friis, 
AMU-Nordjylland.
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branchecertifikater, der tildeles for 
gennemført kursus, har fået en god 
modtagelse.
De udleveres sammen med kursusbe-
viserne fra AMU.

Jeg vil godt opfordre medlem-
merne til at være opmærksom på 
vort uddannelsesprogram, som kører 
videre i efteråret, slutter foreningens 
uddannelsesansvarlige, Heine Peder-
sen.

Stigende interesse for for 
at  deltage i teltkurserneserne

Jens Hjortshøj og Henrik 
Olsen, begge Hjortshøj 
Party Service, var på kur-
sus i foråret.

22 års dygtigt bestyrelsesar-
bejde – heraf de fleste som 
kasserer – danner baggrund 
for, at Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejere har udnævnt 
Gert Jensen fra Bord Dæk Dig 
i Vallensbæk til æresmedlem.

Det skete i forbindelse med 
generalforsamlingen i Brædstrup.
– Kære Gert, du har om nogen 
fortjent at blive udnævnt til 
æresmedlem, pointerede for-
mand Svenning Kjær Pedersen. 
Sammen med Tove og næste 
generation – Morten – er du 
en hæderkronet del af festudlej-
ningsbranchen.
Formanden hyldede Gert Jensen 
for hans engagement.
– I vort 40 års jubilæumsskrift 
opsummerer du en del af vor for-
enings force: ”Foreningen af Dan-
ske Festudlejere har den ganske 

særlige styrke, at medlemmerne 
ikke er bange for at dele erfarin-
ger med deres kolleger og vise, 
hvad de arbejder med. På den 
måde kan der udveksles ideer 
og inspiration til gavn for alle”. 
Det er kloge ord, som har deres 
gyldighed den dag i dag, sagde 
Svenning Kjær Pedersen.
Formanden overrakte et flot 
diplom til det nye æresmedlem.
– Der følger ikke en stor check 
med, da vi ikke har råd til at 
hædre dig med kroner og ører. 
Dog ved du – ligesom vi andre 
– at æren er skovens fagreste 
træ. Tillykke med udnævnelsen 
og tak for din indsats for for-
eningen, sluttede Svenning Kjær 
Pedersen.
Bord Dæk Dig var tredje sjælland-
ske virksomhed i foreningen, 
som for øvrigt blev stiftet den 
17. februar 1971.

Gert Jensen blev 
  

ÆRESMEDLEM

Du har fortjent at blive æresmedlem af vor forening, sagde Svenning Kjær 
Pedersen til Gert Jensen.

  
hyldet hyldet og udnævnt tilog udnævnt til 
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– en alsidig virksomhed – en alsidig virksomhed 
med kvaliteten i topmed kvaliteten i top

NordNord--VVest Box  i Thistedest Box 

Nord-Vest Box i Thisted er leve-
ringsdygtig i hestebokse, telte og 
tip-top service. 

Det gælder, Europamesterskaber og 
hingstekåring i Herning, JBK Horse-
show i Odense, Baltic Cup i Ringsted, 
Dansk Køreselskabs arrangement ved 
Holbæk, Christmas Show i Århus,  
Springtour 2014 i den norske by 

Drammen og husly til Dronningens 
heste fra husarregimentet i Slagelse 
for blot at nævne et udpluk af virk-
somhedens opgaver.

Jens Overgaard startede for 25 år 
siden virksomheden Nord-Vest Box 
på adressen Teglværksvej 9 i Thisted.
For ni år siden blev en af hans trofaste 
medarbejdere, Jimmy Christensen, 

Hestebokse med halv overdækning.

Oversigtsbillede fra Europamesterskaber i Herning august 2013. Nærmest hesteboksene. Bag disse Herning Stadion og Boxen.

Indehaverne af Nord-Vest Box, Jimmy 
Christensen og Jens Overgaard.



medejer af firmaet, der er et interes-
sentskab.

Teltudlejning i forbindelse
med hestesportsarrangementer
Nord-Vest Box udviklede sig ud fra 
Thisted Ridecenter og den 100 hek-
tar store landbrugsejendom, som 
Jens Overgaard stadig ejer og driver. 
98 procent af teltudlejningen sker 
i forbindelse med hestesportsarran-
gementerne. Eksempelvis opstiller 
Nord-Vest Box 45 partytelte til udstil-
linger, salgsboder, VIP-telte m.v. i for-
bindelse med et stort hestesportsar-
rangement på Odense Dyrskueplads.
Hertil kommer, at firmaet har perma-
nent udlejning af cirka 200 bokse. De 
anvendes for eksempel, hvis en stald 
brænder ned, eller mens der bygges 
nyt. Der udlejes også til rideklubber, 
dyrskuer samt trav- og gallopbaner. 
Blandt sidstnævnte har Galopbanen 
i Klampenborg lejet materiel hos Thi-
sted-firmaet.  

Virksomheden er Danmarks største på 
sit felt og er medvirkende ved snart 
sagt alle større hestesportsbegiven-
heder her i landet. Også i Norge spil-
ler firmaet – via sit norske søstersel-
skab – en dominerende rolle. I Sve-

rige dækker Nord-Vest Box cirka 40 
procent af markedet, som er stærkt 
voksende.

Nord-Vest Box beskæftiger 17
ansatte, når der er mest travlt
– Ved spidsbelastninger beskæftiger 
vi cirka 17 mand, fortæller Jimmy 
Christensen. Vi har otte biler til at 
transportere hestebokse og telte. Der 
kan være 40 bokse med tag på hver 
container. Tagkonstruktionen er den 
samme som på partytelte.
Nord-Vest Box har 2000 hestebokse 
svarende til 28.200 kvadratmeter med 
tag.

Nord-Vest Box  i Thisted i Thisted

Jens Overgaard og 
Jimmy Christensen 
ved vaskemaskinen 
til teltduge.

Jens Overgaard er i sit es, når 
kreativiteten får frit løb på 
værkstedet.
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– Virksomheden fremstiller og vedli-
geholder selv sit materiel. Teltdugene 
er fra Kibæk Presenning og plast-
gulvene fra Ikadan, fortæller Jens  
Overgaard. Vi laver og vedligeholder 
selv bokse, spær og bøjninger og 
opfinder selv, hvad vi skal bruge. Det 
sker på vort værksted.
Jens Overgaard er opfindsom og 
kreativ og har kreeret firmaets egne 
vaskemaskiner til rengøring af boks-
sider, teltduge og plastgulve.
– Vi har 1400 tagduge, som vaskes 
to gange om året, oplyser Jimmy 
Christensen. Endvidere vasker vi telt-
duge fra andre teltudlejere – sidste 
år udførte vi opgaven for otte-ti jyske 
teltudlejere.
Thisted-firmaet leverer bokse til 
garderhusarregimentets heste, som 
anvendes i forbindelse med regent-
parrets sommertogt. Det drejer sig 
om 64 bokse pr. gang plus en boks 
til kareten og en til omklædning. I 
sommer rykker Thistedfirmaet bl.a. 
til Aalborg, hvor Kongeskibet Dan-
nebrog lægger til.
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Genbrug, snerydning og kom-
post sikrer aktivitet året rundt
 For at sikre aktivitet uden for højsæ-
sonen foretager Nord-Vest Box sne-
rydning og saltning af en statsvej for 
Færdselsstyrelsen og af  tre kommu-
nale vejstrækninger for Thisted Kom-
mune. Endvidere servicerer firmaet 
3000 containere for det lokale gen-
brugscenter og kører til henholdsvis 
forbrænding, losseplads eller  papir-
genbrugsfremstilling i Nørresundby. 
Der bortskaffes også hestemøg, som 
forarbejdes til den såkaldte cham-
post i Skyum ved Vildsund.
Så alt i alt er Nord Vest Box en alsidig 
virksomhed, hvor de landmandsud-
dannede indehavere,  64-årige Jens 
Overgaard og 43-årige Jimmy Chri-
stensen har oparbejdet en virksom-
hed, som er god til at opfylde indivi-
duelle krav og levere et kvalitetspro-
dukt – netop et firma, der passer som 
fod i hose til Brancheforeningens nye 
målsætning om kvalitet og service i 
top.
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Derfor er Nord-Vest Box
med i brancheforeningen
– Vi meldte os ind i Branche-
foreningen Danske Festudlejere, 
fordi vi har stor interesse i at 
få øget kendskab til reglerne for 
opstilling af telte, fortæller Jimmy 
Christensen fra Nord-Vest Box.

På den baggrund har Jimmy Christen-
sen slev deltaget i et af foreningens 
AMU-kurser om teltopstilling.
– Det er vigtigt at vore medarbej-
dere folk har kendskab til det, som 
de beskæftiger sig med. Derfor vil 
vi sende vore medarbejdere på telt-
kursus til vinter, understreger den 
43-årige Thistedborger.
Hertil kommer, at Nord-Vest Box fuldt 
og helt støtte op bag Branchefor-
eningen Danske Festudlejeres krav 
om mere gennemskuelige og ensar-

tede regler på teltopstillingsområdet.
– Det er ikke let at forholde sig til, 
at tilladelsesproceduren er forskellig 
i de enkelte kommuner. Det er fru-
strerende og tidskrævende, fastslår 
Jimmy Chiristensen.

Firmaets kapacitet
Nord-Vest Box råder over føl-
gende teltkapacitet:

• 90 kvadratmeter 3 m telte
• 590 kvadratmeter 6 m telte
• 2500 kvadratmeter 9,4 m telte
• 500 kvadratmeter 12 m telte
• 12 pagode-telte
• Et Röder-telt på 
   2400 kvadratmeter

Hertil kommer
• 2000 hestebokse Jimmy Christensen med firmaets vaske-

maskine til plastgulve.

Jimmy Christensen og Jens Overgaard med branchecertifikater i ridehallen i Thisted.

Jens Overgaard og medarbejder Steffen Sørensen. Sådan tager de 64 hestebokse, som Kongehuset lejer, sig ud. 
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Medlemsnyt

Foreningen på     acebook
Som noget nyt er vor Facebookside nu oppe at køre.
På: https://www.facebook.com/pages/Festudlejer/231935096992824

Skulle du ligge inde med nogle billeder eller har noget 
spændende at fortælle på denne side, så send det gerne til 
mail@festgaarden.dk. Og når du er derinde, så husk lige: 
Synes godt om. Allan Andersen

 HUSK momsen
Brancheforeningen har modtaget en 
henvendelse fra forbrugerombuds-
manden om reglerne for tilbud.
Heraf fremgår, at alle priser over for 
forbrugerne skal opgives inkl. moms. 
Prisen inkl. moms skal angives hver 
gang, den erhvervsdrivende oplyser 
prisen på varer eller tjenesteydelser.
Det er såleds ulovligt at oplyse prisen 
uden moms.

Bestyrelsen for Brancheforeningen 
Danske Festudlejere har besluttet 
at etablere en salgsbutik.

Butikken skal formidle salg af APV-
mapper, foreningshåndbog og andre 
materialer af interesse for medlem-
merne.
Mange af materialerne er udviklet 
af foreningens næstformand, Heine 
Pedersen, Ranum, som netop har fået 

Heine 
Pedersen 
med APV-
mappen.

Så er Brancheforeningen Danske 
Festudlejere klar med den nye 
store  APV-mappe.
Med den på hylden er du på 
sikker grund, når Arbejdstilsynet 
dukker op.
Bestil APV-mappen på tlf.: 
98 67 68 39 eller 21 42 68 39.

Medlems-

TILBUD

Heine Pedersen med det god-
kendte piktogram, som kan erhver-
ves til favørpris af medlemmerne.

Foreningen Foreningen 
opretteropretter
egen egen SALGSBUTIKSALGSBUTIK

godkendt et selvlysende pikto-
gram med flugtveje af Vesthim-
merlands Kommune. Piktogram-
met og de øvrige materialer kan 
købes af foreningens medlemmer.
Salgsbutikken skal hvile i sig selv 
og have selvstændigt reg nskab.

ShowTech 
vandt 
chaufførsag
Retten i Roskilde frikendte 30. sep-
tember 2013  en medarbejder hos en 
af foreningens medlemsvirksomhe-
der, ShowTech ApS i Slagelse, samt 
selve virksomheden for at køre uden 
chaufføruddannelsesbevis for opnå-
ede grundlæggende kvalifikationer 
eller efteruddannelse (det såkaldte 
EU-bevis).
I den principielle afgørelse hedder 
det, at føreren af køretøjer, der benyt-
tes til transport af materiel eller udstyr, 
som skal anvendes under udøvelsen 
af førerens erhverv, kan undtages fra 
kravet om chaufføruddannelsesbevis, 
hvis kørslen ikke er førerens hoved-
aktivitet.
Retten finder, at medarbejderens 
hovedaktivitet som ansat hos Show-
Tech ApS er opstilling og nedtagning 
af stole, elektronik, lyd og lyd m.v. i 
forbindelse med større eller mindre 
arrangementer. Der kan også være 
tale om opstilling af telte, hedder det 
i dommen.
Retten skelner således mellem at køre 
som professionel lastbilchauffør og 
opstilling og nedtagning af materiel i 
forbindelse med arrangementer.

Fra redaktøren
Tak for oplysninger, som I har 
givet mig til denne udgave af 
Festudlejer.dk.

Husk nu at give mig et praj, 
hvis der sker noget nyt i jeres 
firma eller i forbindelse med 
jeres forhåbentlig mange udlej-
ninger her i sommer.

Næste nummer af Festudlejer.dk 
udkommer den 1. oktober 2014.  
Jeg skal have stoffet til næste 
nummer senest den 10. septem-
ber 2014 (dog annonceændrin-
ger senest 2. september 2014).
Kontakt mig på:

martin-glerup@nypost.dk
eller slå på tråden på
tlf. 98 62 30 78/40 45 69 38

 
MULTIPAVILLONER KØBES 
(dem fra Kalesjesmeden). 
Alle størrelser har interesse. 
Til eksport.
Ring til Allan – tlf. 4026 3658.
Festgården, Nørre Snedevej 78,
8762 Flemming

Køb/salgKøb/salg
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Der var fest og glade dage, da Roskilde Teltud-
lejning markerede sit ti-års jubilæum. 287 gæster 
deltog i Åbent Hus-arrangementet, der startede kl. 
13.00 og varede til kl. 01.38, da de sidste gæster 
sagde farvel.

Roskilde Teltudlejnings indehaver, Tom Rasmussen, 
viste rundt på og orienterede om virksomheden, og der 
var helstegt pattegris, kalvekød, fadøl og discjockey-
musik.
Alt i alt en rigtig dejlig 
dag, konkluderer Tom 
Rasmussen.

Roskilde TeltudlejningRoskilde Teltudlejning
holdt festligt jubilæumholdt festligt jubilæum

 
 
Hvalsø Teltudlejning havde stort rykind – mere end 
200 gæster – ved firmaets 20-års fødselsdag.

Ejeren, Claus Petersen, benyttede lejligheden til at præ-
sentere Hvalsø Teltudlejnings mange produkter, bl.a. 
de nye glassider, som give gode lysindfald i teltene.
Endvidere var der hyggeligt samvær med mad og 
andet godt til ganen.
De sidste gæster gik sent.
Vi har fået god respons på arrangementet. Eksempelvis 
har vi konstateret stor interesse for de nye glassider fra 
kolleger, fastslår Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning.

Mere end 200 gæstedeMere end 200 gæstede
Hvalsø TeltudlejningHvalsø Teltudlejning        

Yngste deltageYngste deltagerr 
var norsk og kun tre uger gammelvar norsk og kun tre uger gammel

Svenning Kjær 
Pedersen vandt en 

oppustelig sofa, 
som her over-

rækkes af direktør 
Peter Zederkof 

fra Zederkof, 
Fredericaia

Når Brancheforeningen Danske 
Festudlejere holder minimesse 
og generalforsamling, er det 
faglige indhold i top. Men det 
er også en social begivenhed, 
hvor medlemmerne snakker 
sammen og hygger sig.

Det var også tilfældet, da årsmødet 
2014 blev afviklet i Brædstrup.
Mariann Fennefoss og Erik Eriksen 
fra Agder Teltutleie i det sydlige 
Norge havde årsmødets yngste 
deltager, deres tre uger gamle dat-
ter Amalie, med. Det norske par 
vandt Ikadans konkurrence, hvis 

gevinst var et dansk kroophold.
Også formanden for Branchefor-
eningen Danske Festudlejere, Sven-
ning Kjær Pedersen, havde heldet 
med dig, idet han vandt en oppu-
stelig sofa fra Zederkof i Fredericia.
Bestyrelsen har besluttet, at årsmø-
det 2015 holdes på Sjælland.

Erik Eriksen 
og Marianne 
Fennefoss får her 
Ikadans gevinst, 
et kroophold 
overrakt af 
Preben Thomsen 
fra Ikadan.

Tom Rasmussen sam-
men med firmaets 

førstemand, Thomas 
Hjort, ved Åbent 

Hus-arrangementet. 
Sidstnævnte havde l

igesom virksomheden 
ti-års jubilæum.

Kirsten og 
Claus Peter-
sen sammen 
med søn-
nerne Henrik 
og Jesper 
Petersen i 
forbindelse 
med firmaets 
fødselsdags-
arrangement. 


