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Brancheforeningen Danske 
Fest udlejere opfordrer dan-
ske kommuner til at udvise 
erhvervsvenlig adfærd og 
und lade at opkræve gebyr for 
byggesagsbehandling af telt-
opstilling.

– I efterårets løb vil kommunerne tage 
stilling til, om vi skal betale og i givet 
fald hvor meget, oplyser formand 
Svenning Kjær Pedersen. Det viser 
tilbagemeldingerne på foreningens 
henvendelse til kommunerne.
Nogle kommuner har hidtil ikke kræ-
vet gebyr for sagsbehandling af telt-
opstilling. Det gælder bl.a. Køge, 
Lejre, Mariagerfjord, Sorø og Fredens-
borg.
Flere kommuner fremhæver, at Folke-
tinget har besluttet, at kommunerne 
– hvis de vælger at opkræve byg-
gesagsgeby – fra 1. januar 2015 skal 
opkræve gebyr efter medgået tid. 
Gebyr for småbygninger kan dog 
opkræves som et fast gebyr. 
Borgmes ter Erik Nielsen, Rødovre 
oplyser at kommunen endnu ikke har 
fastlagt gebyropkrævningen fra 2015.  
Han skriver i kommunens svar: ”Det er 
min holdning, at alle slags byggesa-
ger, der kræver en sagsbehandling i 
henhold til Bygningsreglementet og 
som koster kommunens medarbejde-

re tid, skal faktureres på lige vilkår 
efter de nye gebyrregler”.
I Fredensborg Kommune anbefa-
ler Plan- og Miljøudvalget, at der 
ikke opkræves byggesagsgebyrer. 
Anbefalingen indgår i forhandlin-
gerne om budget 2015.
I flere af kommunernes svar hen-
vis es til, at de ny regler bevirker, at 
man helt kan undgå at søge byg-
getilladelser, hvis de vælger at få 
certificeret deres udstyr. Det er 
dog et krav, hvis opstillingsperio-
den overstiger seks uger.
Bestyrelsen for Brancheforeningen 
mener, at kommunerne bør und-
tage teltopstilling fra byggesags-
gebyrer.
– Vi betragter det som en camou-
fleret ekstra skat. Selv om største-
delen af vore medlemmer nok vil 
benytte sig af certificeringen, bør 
de tilbagevær ende enkelte byg-
gesagsbehandlinger ikke pålæg-
ges gebyr, fastslår næstformand 
Heine Pedersen.

Undlad byggesagsgebyr 
på vore teltopstillinger

 Fra bestyrelses-
mødet 16. septem-
ber Grethe Madsen, 
Claus Petersen, Dan 
Halstad og Lone 
Hjortshøj. 

Fra venstre Svenning 
Kjær Pedersen, Brian 

Skøtt, Heine Pedersen 
og Allan Andersen.

Køb APV-mapper

Tag ud 
og gem

Tillæg – midtersider
NYE TELTREGLER 2015
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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

Totalleverandør
Zederkof har i mange år været totalleverandør til 
professionelle. Med andre ord har vi kun produk-
ter, 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. 

15 års
ERFARING

Åbent hus
25.10.2014
Kl. 10.00
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Der er grund til at hilse velkom-
men, at vi fra 1. januar 2015 får 
certificeringsordning for telte som 
alternativ  til, at der – som reglerne 
er nu – skal søges byggetilladel-
se til forsamlingstelte over en vis 
størrelse.

Teltudlejerne kan således vælge, 
om de vil have certificeret deres 
telte eller de skal gennem en byg-
gesagsbehandling ved hver opstil-
ling. Fordelen er, at et certificeret 
telt – ved overholdelse af forskellige 
tids, afstands- og sikkerhedskrav – kan 
opstilles uden byggesagsbehandling 
i hele Danmark. Gyldigheden af en 
certificering er normalt fem år, men 
den kan fornyes tre gange under de 
samme betingelser – og følgelig have 
en godkendelsesperiode på op til 
20 år. 

Brancheforeningen Danske Festudle-
jere har fulgt processen omkring cer-
tificeringsbekendtgørelsen tæt. Vi har 
ud fra vort kendskab til teltbranchen 
fra den virkelige verden påvirket ind-
holdet, så danske teltudlejere slipper 
for uhensigtsmæssige regler og store 
udgifter.
Det er lykkedes for os at få et alterna-
tiv til den langsommeligere og mere 
bureaukratiske byggesagsbehandling 
af hver eneste teltopstilling. 
Der har været et politisk ønske om 
mindre bøvl, og det er politikernes – 
og ikke Brancheforeningens – ansvar, 
at tingene ikke sander til i systemet.

Dermed være ikke sagt, at vi har fået 
alle vore ønsker opfyldt. Vi har for-
gæves søgt at få forankret området 
hos Beredskabet, men det har ikke 
været muligt at få politikerne til at 
fjerne området fra kommunerne.
Vi kom i forbindelse med certifi-
ceringen heller ikke igennem med 
uddannelseskrav til teltopstillere, da 
ministeren forholder sig til de sik-
kerhedsmæssige aspekter i de rejste 
telte og ikke til processen med opstil-
ling.
Brancheforeningen arbejder dog 
u fortrødent videre på at forbedre 
teltsikkerheden for brugere og teltop-
stillere. Det sker ved at stille uddan-
nelseskrav til vore medlemsvirksom-
heder.
Brancheforeningen – og navnlig vor 
næstformand Heine Pedersen – har 
udført et kæmpe arbejde i denne 
sag.
Nu skal tingene følges op. Reglerne 
for teltopstilling er der jo – iføl-
ge Energiministeriet – ikke ændret 
væsentligt på. Men der er ingen tvivl 
om, at der fra 1. januar 2015 sker en 
opstramning, så byggelovgivningens 
krav måske i højere grad efterleves 
både med hensyn til sikkerhed og 
information.

Derfor vil Brancheforeningen fortsæt-
te indsatsen for de bedst mulige vil-
kår for vore medlemmer, vore medar-
bejdere og det store publikum, som 
bruger vore telte, når de skal samles 
i festligt lag.

Af Svenning Kjær Pedersen,
Formand, Branche foreningen 
Danske Festudlejere

Velkommen 
til certificeringen!
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presenninger

partytelte

pagodetelte

lagertelte

arbejdstelte

salgsstande

afdækninger

stofbannere

storformat print

lastbil-presenninger

acrylskilte

specialopgaver

VI HAR DEN 

BEDSTE KVALITET 

TIL DE BEDSTE 

PRISER

Statiske 
beregninger på alle 

vores telte

KVALITET 
I

CENTRUM

www.kibaek-presenning.dk

presenninger

partytelte

pagodetelte

lagertelte

arbejdstelte

salgsstande

afdækninger

stofbannere

storformat print

lastbil-presenninger

acrylskilte

specialopgaver

og altid ...

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

arbejdstelte

KVALITET 
I

CENTRUM

TELTMESSE
7. OG 8. NOVEMBER 2014

VI HAR DEN 
VI HAR DEN 

Indbydelse udsendes 
i løbet af efteråret

Kom og se nyheder

Dansk 
produceret

Elegance
Elegance er en klassisk og elegant vinserie 
til attraktive priser, hvilket gør den meget populær.

    Mål i mm:
A 94091001 Rødvin 31,0 cl D/H: 80/179  11,45
B 94090001  Rødvin 24,5 cl D/H: 75/166  9,45
C 94090101 Rødvin 19,0 cl  D/H: 67/151  9,25
D 94090201 Hvidvin 14,5 cl D/H: 65/142  7,95
E 94090301  Hvidvin 12,0 cl D/H: 59/134  7,75
F 94090401  Portvin   6,5 cl  D/H: 48/113  7,75
G 94097001 Champagne 17,0 cl D/H: 54/175  8,45
Kun salg i hele kartoner á 12 stk., dog 94091001 
i kartoner á 6 stk.

Priserne er gældende til 31. januar 2015.

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

GFCBA ED
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Klima-, energi- og bygningminister 
Rasmus Helveg Petersen har roser 
til Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere for foreningens indsats 
i forbindelse med indførelse af 
certificeringsordningen for telte 
fra 1. januar 2015.

”Jeg sætter pris på den interesse, I 
udviser”, skriver ministeren i sit brev til 
foreningen af 3. juli 2014. ”Jeres kom-
mentarer er blevet indarbejdet i cer-
tificeringsordningen i den udstræk-
ning, det har været hensigtsmæssigt 
og inden for lovens rammer”.

Ministeren understreger, at certifice-
ringsordningen er et alternativ til den 
kommunale byggesagsbehandling.
”Det er en udbredt misforståelse, at 
transportable telte og konstruktioner 
ikke er omfattet af byggeloven, og at 
disse konstruktioner heller ikke skal 
leve op til de krav, som byggelov-
givningen indeholder”, hedder det 
videre i ministerbrevet.
Rasmus Helveg Petersen understre-
ger, at byggelovgivningen skal vare-
tage flere forskellige formål. Derfor 
”synes der ikke umiddelbart at være 
grundlag for at overføre ansvaret fra 
byggelovgivningen til beredskabslov-
givningen”.
Byggelovgivningen har ifølge mini-
steren ikke til formål at regulere selve 
opførelsesprocessen.

”Derfor er der ikke uddannelseskrav til 
de personer, der bygger en bygning 
eller opstiller et telt. Byggelovgiv-
ningen indeholder derimod krav til, 
hvordan den færdigopførte bygning 
eller konstruktion skal være udformet, 
og hvilket sikkerhedsniveau, bygnin-
gen skal leve op til. Kravene i bygge-
lovgivningen skal således overholdes, 
uanset hvem og hvordan en bygning 
eller en konstruktion opføres”.
Klima- og energiministeren slutter 
med at konstatere, at han ikke finder 
behov for  et nyt møde med Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere, 
før der er indhøstet erfaringer om, 
hvordan certificeringsordnin-
gen virker i praksis.

Fra Brancheforeningen Danske Festudlejeres møde med ministeren i dette forår ses fra venstre Heine Pedersen, folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen, klima-,energi- og bygningsminister Morten Helveg Petersen, Claus Petersen og John Steen Nielsen.

Ministerros til 
brancheforeningen, 
men nej til nyt 
møde om ordningen

Klima-, energi- og bygningsminister Ras-
mus Helveg Petersen.
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GØR DIN 

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

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

floor systems

  

Få leveret i en fart

Køb dansk kvalitet til festen

Undgå de tunge løft

Nem at rengøre

IkaRoll. 

L

IkaFloor. 

L

IkaFloor. 

 NY hjemmeside: www.ikadanfl oor.com
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Det sikkerhedsmæssige har ikke 
fået den prioritering i certifice-
ringsreglerne, som det burde 
have haft. Brancheforeningen 
Danske Festudlejeres forslag om 
uddannelsespligt for teltmontører 
og certificering af udlejerne er 
ikke blevet hørt. Det begrundes 
med, at byggelovgivningen p.t. 
ikke giver mulighed herfor. 

Det anser jeg ikke for godt nok og 
vil fortsætte bestræbelserne på, at 
det bliver rettet til. Det eneste, der 
mangler, er, at regering og Folketing 
koordinerer indsatsen og placerer 
ansvaret et sted. Det vil give både en 
forenkling og en større sikkerhed. Det 
er vigtigt for branchen, men også for 
publikum samt arrangørerne, der ofte 
er frivillige foreninger, som har alt for 
meget bureaukrati at slås med.

Beredskabet bedst egnet
til at varetage opgaven
Jeg finder det ikke heldigt, at ansvars-
området for teltene flyttes fra Bered-
skabet til de kommunale byggesags-
kontorer. For mig at se har beredska-
bet de forudsætninger, der skal til 
for at varetage området. De er på hjul 
kl. 7– 24 og er der, hvor ulovlighe-
derne opstår. Sådan er betingelserne 

Af folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen (S)

Brancheforeningens 
indsats har 
givet frugtbare 
resultater

nu, og jeg vil arbejde for at ændre 
ordningen.
Nu er vi efter mange seje træk ved at 
nå i mål. Jeg beundrer den indsats, 
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere har ydet for at få lavet en så 
velfungerende ordning som muligt. I 
har holdt os politikere i ørerne samt 
været positive og konstruktive over 
for de politiske krav om en certifi-
ceringsordning. Det har betydet, at 
foreningen har sat væsentlige finger-
aftryk på det lovgrundlag, der nu er 
lavet. 
I politik er det sådan, at man langt fra 
altid får det, man gerne vil have, men 
I har fået et nyt fælles udgangspunkt. 
Muligvis er det svært at se de to grun-
dessenser i certificeringsordningen, 
nemlig forenkling og sikkerhed. Mit 
indtryk er imidlertid, at det vil dukke 
frem, når I har fået tid til at arbejde 
med ordningen.
Selv med de mest seriøse holdnin-
ger er det umuligt at lave det opti-
male fra starten. Der er nu kommet en 
bekendtgørelse, som må afprøves og 
snarest muligt tilpasses, hvis der er 
ting, som ikke fungerer. I har derfor 

en vigtig opgave i at samle så mange 
informationer som muligt om, hvad 
der ikke fungerer. Disse informationer 
vil kunne bruges som arbejdsred-
skaber til en opfølgning, som jeg vil 
gøre hvad jeg kan for at påvirke mest 
muligt.

Det virker overbevisende 
at møde engagerede folk
Bevar den ildhu, som I gennem lang 
tid har vist. Det virker overbevisende 
for os politikere at møde engagerede 
folk som jer. I har førertrøjen på og 
argumenterne i orden. I viser med 
jeres generalforsamlingsbeslutninger 
om at kræve uddannelse af jeres 
medarbejdere, tiltag omkring hygi-
ejne og flere andre positive ting, at I 
vil gøre en forskel.
Det er vi også en række politikere, 
der gerne vil, men der er langt fra 
ide til handling. I har imidlertid været 
med til at sætte gang i snebolden, 
så opmærksomheden på jeres kon-
struktive tiltag er blevet synlige. 
Kun ved at fortsætte lobbyar-
bejdet når I målet. I er altid 
velkomne på mit kontor.

Folketingsmedlem Bjarn e Laustsen (S):
Fortsæt lobbyindsatsen.
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STREAMLINE  
 www.streamline.dk

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

NYHEDER 
stabelstole

NYHEDER NYHEDER 
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���������������
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Næstformand Heine Pedersen med et af de pikto-
grammer, som foreningen sælger til medlemmerne.

Der er stigende interesse for Bran-
cheforeningen Danske Fest  udlejere.

Således er otte nye medlemmer på vej ind 
i foreningen, og bestyrelsen vejrer morgen-
luft, fordi medlemmerne modtager mange 
forespørgsler om foreningen.

– Vi har her i sommer udsendt materiale 
under titlen ”Hvad med et medlemskab?” 
til 240 potentielle medlemmer, oplyser for-
mand Svenning Kjær Pedersen.

Det er åbenbart, at festudlej-
ningsbranchen med fordel 
kan stå sammen. Fællesskab 
gør stærk både inden for 
den daglige drift og den 
fremtidige udvikling. 
Brancheforeningens næst-
formand Heine Pedersen 
understreger vigtigheden af 
sammenhold i branchen.

– Hvorvidt den stigende interesse for Brancheforenin-
gen skyldes de nævnte fordele eller den kendsgerning, 
at nye regler om certificering af telte m.v. udgør en 
stigende udfordring for festudlejerne er svært at sige. 
Men glædeligt er det, at flere festudlejere interesserer 
sig for vor at blive en del af vor forening, slutter næst-
formanden.

I henvendelsen til virksomhederne inden for branchen fremhæves en 
række fordele ved at blive medlem:

• Modtagelse af branchebladet Festudlejer.dk tre gange om året.
• En plads på vort Danmarkskort over medlemmer i branchebladet.
• En plads på foreningens hjemmeside, som benyttes af mange bru-

gere.
• Adgang til en række informationer på vort Intranet, hvor kun med-

lemmerne kan komme ind og hente oplysninger.
• Mulighed for at deltage i brancherelaterede kurser.
• Deltagelse i forårsmøde med minimesse, efterårsmøde, erfaringsud-

veksling, informationsmøder og besøg hos kolleger.
• Adgang til et stærkt netværk af professionelle festudlejere, som kan 

blive værdifulde samarbejdspartnere.
• Lejlighed til at købe salgs- og informationsmaterialer, skilte, pikto-

grammer og meget mere til priser væsentligt under markedspriserne.
• Hjælp i forbindelse med brancherelaterede spørgsmål.
• Informationer om den nye certificeringslovgivning.

Stærkt stigende 
 interesse for at
blive medlem af 
brancheforeningen

Formand Svenning Kjær Peder-
sen præsenterer foreningens 
værdifulde APV-mapper.
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Når Bettina Jepsen og Jack Øster-
gaard ikke er travlt optaget af at 
drive Faxe Teltudlejning, er de 
engageret i deres store hobby: 
Den svingende jazzmusik. De er 
nemlig begge særdeles aktive i 
støtteforeningen Femø Jazzven-
ner som henholdsvis kasserer og 
næstformand. Derfor tilbringer 
de hver sommer størstedelen af 
deres fritid på den lille ø i Små-
landsfarvandet mellem Sjælland, 
Lolland og Falster.

Kærligheden til jazzen og sammen-
holdet omkring Femø Jazz Festival til-
taler de sydsjællandske festudlejere. 
På 2014-festivallen 29. juli – 3. august 
nød de en uge med swingende jazz-

musik. En perlerække af dygtige san-
gere og musikere medvirkede, bl.a.  
Lousiana Jazzband med Daimi, Six 
City Stompers og den fænomenale 
jazzsangerinde Lillian Bouttè med 
Zebrass. Og sådan er det hvert år.
Det er simpelt hen en lise for sjælen 
at være en del af Femø Jazz-sam-
menholdet. Når vi først er kommet 
over til vor campingvogn på Femø, 
kan vi rigtig slappe af efter mange 
travle timer i udlejningsforretningen, 
fortæller Jack Østergaard.

Købte Faxe Teltudlejning og
driver nu en god forretning
Det var lidt af en tilfældighed, at 
Jack Østergaard blev festudlejer. En 
vinter manglede den daværende ejer 
af Faxe Teltudlejning en medarbej-

Faxe Teltudlejnings jazz-glade indehavere 
           kan let finde melodien

Team Faxe Teltudlejning. 
Fra venstre Bettina Jepsen, 
Jack Østergaard, Krzysztof 
Rawicz-Kujawski, Michael 
Kühn og Niklas Pedersen.

Jack Østergaard har 2200 kvadratmeter 
plastgulve.

Et glimt fra Faxe Teltudlejnings lager 
Industriparken 27 i Rønnede.
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Faxe Teltudlejnings jazz-glade indehavere 
           kan let finde melodien

der med stort kørekort. Det havde 
Jack, og på den måde kom han den 
følgende sæson ind i firmaet som 
permanent medarbejder. Efter otte år 
– den 1. april 1999 -  erhvervede Jack 
Østergaard Faxe Teltudlejning fra sin 
daværende arbejdsgiver, der havde 
haft virksomheden i 32 år.
I starten af den nye ejers tid fulgte 
Faxe Teltudlejning en Tivoli-forretning 
rundt på Sjælland.
Vi satte telte op og tog dem ned og 
flyttede dem til næste destination på 
ruten, men da tivoliejeren ikke ville 
betale, ophørte samarbejdet, oplyser 
Jack Østergaard.
Jack Østergaard er født i Tårnby, men 
har hele sin ungdom boet i Faxe. Før 
han blev medarbejder hos Faxe Telt-
udlejning var han værnepligtig. 

Festudlejningsfirmaet fik
mere plads i Holme Olstrup
Da Jack erhvervede Faxe Teltudlej-
ning, havde firmaet alene til huse 
på Industrivej 27 i Rønnede. Det gik 
imidlertid rigtig godt, og Jack Øster-
gaard købte for seks-syv år siden en 
29.000 kvadratmeter stor grund med 
et skønt bindings værkshus på adres-
sen Landevejen 64 i Holme Olstrup. 
Her flyttede han til sammen med 
sin familie og opførte en lagerhal på 
600 kvadratmeter, mens huset ved 
virksomheden i Rønnede blev udlejet 
til firmaets førstemand, Michael Kühn. 
Endvidere erhvervede den initiativ-
rige festudlejer Udlejningsgården i 
Næstved. På Industrivej 27 i Rønnede 
har Faxe Teltudlejning 500 kvadratme-
ter lager under tag.

Faxe Teltudlejning råder i dag over 
cirka 12.000 kvadratmeter telte i stør-
relse fra 500 til de to 18 meter maste-
telte på 1500 kvadratmeter. Endvi-
dere har Jack Østergaard 2200 kva-
dratmeter Ikadan-plastgulve og 600 
kvadratmeter trægulve. 
Virksomheden har service til 1000 
personer, 2300 stole, 1400 borde og 
600 borde/bænkesæt.
Til at betjene de mange kunder, 
som hovedsagelig hører hjemme i 
hovedstadsområdet og det øvrige 
Sjælland, er der seks medarbejdere 
inklusive Bettina og Jack. Hertil kom-
mer, at firmaet jævnlig får besøg af 
en kontordame, der varetager 
lønregnskab og bogføring.
Jack Østergaard tager sig 

Et glimt fra Femø Jazz Festival.Et af Faxe Teltudlej-
nings mastetelte.

Krzysztof Rawicz-Kujowski kører 
truck fra lastvogn.

Fortsættes side 12 
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først og fremmest af at lede og forde-
le arbejdet samt maskinkørsel. Hans 
hofter blev ødelagt ved fodbold og 
den kendsgerning, at han i årenes løb  
ikke passede ordentligt på sig selv i 
arbejdssituationen.
Hvis jeg giver efter for fristelsen til 
at tage for hårdt fat med fysisk hårdt 
arbejde, hævner det sig dagen efter. 
Så kan jeg næsten ikke gå, beretter 
den sjællandske festudlejer. Derfor 
er det godt, at jeg har nogle dygtige 
folk ansat, herunder ikke mindst min 
førstemand gennem de sidste syv år, 
Michael. Også min søn Simon på 20, 
der er i lære som smed, giver af og til 
en hjælpende hånd i virksomheden.

Faxe-festudlejerne vil
have telefonfri madro
Faxe Teltudlejning har nok at se til, 
og der lyder ingen beklagelser fra 
indehaveren.
Før finanskrisen havde vi nogle rigtig 
gode år, og det er som om der blæ-
ser mildere vinde igen. Jeg er glad 
fort at være festudlejer og skal ikke 

beklage mig, fastslår Jack Østergaard. 
Udlejningen fordeler sig cirka fifty-
fifty mellem erhvervsvirksomheder og 
private. Faxe Teltudlejnings største 
arrangement er den årlige DLH-stafet 
i Fælledparken.
Mens Jack Østergaard i første række 
tager sig af teltudlejningen, står hans 
bedre halvdel, Bettina Jepsen, for 
serviceafdelingen.
At drive en biks som Faxe Teltud-
lejning er nærmest en livsform. Hvis 
det er et otte til 16-job, der står på 
ønskesedlen, skal man ikke gå ind 
i festudlejningsbranchen, pointerer 
den 43-årige festudlejer. 
På et tidspunkt vil Bettina Jepsen og 
Jack Østergaard ikke lade sig for-
styrre. 
Vi vil have madro. Derfor er der ikke 
noget med mobiltelefonen, når vi 
spiser. Det gælder både Bettina, mig 
og vore sammenbragte børn Nicoline 
på seks, Julie på 12, Joakim på 13, 
Signe på 14 og Simon på 20, når han 
er hjemme. Vi skal have en oase midt 
i travlheden, slutter Jack Østergaard.

 Fortsat fra side 11 

Jack Østergaard og Bettina 
Jepsen foran en af festud-
lejningsvirksomhedens store 
lastvogne.

Der gøres klar til aflæsning af truck.

Der vaskes teltdug.



Frygter at 
drukne i 
papirnusseri 
Indehaveren af Faxe Teltudlej-
ning Jack Østergaard frygter, 
at den nye certificeringsord-
ning ender med at give telt-
udlejerne en masse papirar-
bejde.
Jeg kan naturligvis godt se, at 
certificeringen er at foretræk-
ke som alternativ til at skulle 
have en byggetilladelse, hver 
gang et telt lejes ud, siger Jack 
Østergaard. Teltene bør være 
certificerede, når de sælges. 
Hvad angår de eksisterende 
telte må der også være mulig-
hed for en samlet certificering 
af en række telte, fordi de 
fleste i bund og grund ligner 
hinanden.
Jack Østergaard har været 
medlem af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere cirka 12 
år, efter at han blev opfordret 
til det af daværende formand 
John Steen Nielsen og davæ-
rende kasserer Gert Jensen.
Festudlejeren fra Holme Ol-
strup er glad for at være med-
lem af foreningen og håber, at 
der kan ske en koordinering 
af certificeringsarbejdet, så 
medlemmerne ikke drukner 
i papirnusseri.

Jack Østergaard, Faxe Teltudlej-
ning.

Faxe Teltudlejning har med stor 
succes indført en slags selvbetje-
ningsprincip i forbindelse med virk-
somhedens serviceudlejning. Ved  
firmaets afdeling på Landevejen 64 
i Holme Olstrup er der opstillet en 
container.

Her kan kunderne hente og aflevere det 
lejede service.
Selvbetjeningscontaineren er årsag til, 
at vi ikke skal stå til rådighed døgnet 
rundt, betoner 38-årige Bettina Jepsen, 
der har hovedansvaret for serviceud-
lejningen. Vi har anbragt en vejledning 
på containeren og  en følgeseddel 
ved pakkerne med service. Så kan vore 
kunder selv være med til at hente og 
bringe det lejede service.
Ordningen fungerer rigtig godt, og alle 
parter er godt tilfreds med den. 
Bettina har tidligere arbejdet som 
pædagogmedhjælper, men fik smag 
for festudlejningsbranchen, da hun 
slog pjalterne sammen med Jack 
Østergaard.

Selv om der er mange arbejdstimer i 
festudlejningen, er det et dejligt job 
med frihed under ansvar. Det er rart 
selv at bestemme farten. Derfor har 
jeg i sommer kvittet mit faste job som 
pædagogmedhjælper og er gået ind 
i Faxe Teltudlejning på fuld tid. Det er 
jeg meget glad for, fastslår den 38-årige 
Bettina Jepsen.
Containeren er placeret nær det hyg-
gelige stråtækte hus, som Bettina og 
Jack beboer. 

 Faxe Teltudlejning har succes
med selv-

betjenings-
container

Bettina transporte-
rer service til selvbe-
tjeningscontaineren.

Bettina ved opvaskemaskinen i 
hallen ved Holme Olstrup.

af certificeringsarbejdet, så 
medlemmerne ikke drukner 
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Start Den gode Fest med en hen

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

.dk.dk
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Den 3. juli 2014 udstedte Energisty-
relsen – hvad der på bureaukrat-sprog 
hedder – ”Bekendtgørelse om certifice-
ringsordning for transportable telte og 
konstruktioner”.

Bekendtgørelsen er først i september 
fulgt op af ”Vejledning om certifice-
ringsordning og byggesagsbehandling 
af transportable telte og konstruktio-
ner”. Bekendtgørelsen og vejledningen 
udmønter Folketingsbeslutningen fra 
30. maj om ændring af byggeloven. 
Målet er, at reglerne om byggetilla-
delse ved opsætning og brug af telte 
og andre transportable konstruktioner 
forenkles.
Da de nye muligheder har stor betyd-
ning for danske festudlejere, bringer vi 
følgende en række informationer om 
de nye regler fra formand Svenning 
Kjær Pedersen og næstformand Heine 
Pedersen.

2015 
Nye teltregler

Festudlejer.dk

Lovgivningen for certificeringsordningen 
er nu på plads, og udfordringen om at 
efterleve den ligger lige til højrebenet. 
Opgaven er nu en professionel tilgang til 
at løse tingene på. 

Vi skal være dem, der varetager brugernes 
interesse på en sådan måde, at det er over-
kommeligt for dem at være eventmager. 
De skal ikke bruge deres energi på, om 
telte er stillet rigtigt op. Det har de profes-
sionelle udlejere fra Brancheforeningen 
Danske Festudlejere til.
Vi skal hurtigst muligt på banen med infor-
mation om den nye lovgivning. Bakke op 
med en samling af de informationer, der 
lovmæssigt skal gives. Vi skal tænke nyt og 
tilføje oplysninger, som øger sikkerheden 
i teltene og vise, at vi gør den forskel, at 
de skal vælge os som de foretrukne leve-
randører.
Vi er kendt for seriøst og veldokumenteret 
materiale. Vi er kommet langt, men kan nå 
endnu længere.
Et indgående kendskab til gældende reg-

ler omfattende 52 standarder kræver sin 
mand. Derfor skal vi have tilrettet indholdet 
i vores to grundlæggende AMU-kurser, 
så de dækker alle de punkter, der indgår 
i certificeringsordningen. Der skal ske en 
fornyelse og tilrettelse af undervisningsma-
terialerne.Det skal være klar til efterårets 
kurser, så alle deltagerne heri er optimalt 
forberedte til de nye krav.
Der skal udvikles et materiale, som gør bru-
gerne trygge i form af, at her har de fået de 
oplysninger og det materiale, der skal til for 
at sikre sig som festarrangør.
Vi skal samarbejde med certificeringsvirk-
somheden om at få lavet så smidige og 
økonomisk rimelige ordninger som muligt. 
Vi skal have den administrative del mini-
meret så meget, som vi kan og samtidig 
bevare seriøsiteten. Det er den store udfor-
dring.
Se positivt på udfordringerne og glem at 
bruge øv-øv hornet. Med et smil lykkes 
tingene og vores nye verden med certifice-
ringsordningen kan blive et positivt vende-
punkt inden for teltbranchen.

Brancheforeningen 
skal være ti skridt foran

Professionelle festudlejere garanterer 
lovlige og sikre teltopstillinger

Alle telte på over 50 kvadratmeter vil fra 
nytår skulle certificeres eller have en byg-
getilladelse for at måtte opstilles lovligt 
til private og offentlige fester. Samtidig 
bliver der en række krav til informatio-
ner, som ejere/udlejere af telte vil skulle 
give til brugeren. Vigtige oplysninger, om 
teltet er certificeret eller der skal søges 
byggetilladelse til det. Informationer om 
belastningsberegninger og mange andre 
ting. Viser det sig, at teltet ikke opfylder 
reglerne i bygningsreglementet, kan der 
udstedes kraftige bøder, og arrangementer 
kan lukkes omgående.

Det bliver ikke et problem at overholde de 
nye regler.  Regler er et vigtigt skridt frem 
mod at opnå sikkerhed for publikum, som 
bruger teltene eller færdes i og omkring 
dem og ikke mindst for det personale, 
der forestår opstilling og nedtagning af 
teltene.

Vi er nogle professionelle festudlejere i 
Danmark, som gennem nogen tid har 
forberedt os på nye og strammere regler 
for opstilling af telte. Folk, der er til fest i 
telt, skal sidde trygt og vide, at det telt, de 
sidder i, lever op til bygningsreglementets 
krav, at det er brandhæmmende duge, 
som teltet er lavet af, og at det er uddan-
nede teltmontører, der har forestået opstil-
lingen. Det efter de regler, som den nye 
certificeringsordning afsætter. Som med-
lem af Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere skal vi som de eneste i Danmark 
leve op til flere uddannelseskrav. Det får 
vore kunder stor glæde af, idet vi gør alt, 
hvad der er muligt for at leve op til den nye 
lovgivning.
Cirkus Arenas telt, der kollapsede i Kalund-
borg med omkring 500 personer i teltet, 
har sat fart over bestræbelserne på en aktiv 
indsats inden for sikkerheden ved opstil-
ling af telte. Menneskelige fejl med for lidt 
kendskab til fastgørelse af telte er mange 
gange årsagen til teltkollapser.  
Med de sidste års tiltag af nye vinde med 
store kræfter, er det vigtigt, af fastgørelsen 
af teltene er optimal. Hvordan det gøres og 
hvad festarrangørerne skal være klar over 
af tiltag er fremover vigtigt. Der bliver krav 
om en lang række informationer, bereg-
ninger, tiltag ved forskellige vejrforhold 
m.v., som ejer/udlejer af telte skal infor-
mere brugerne om. Brancheforeningen 
Danske Festudlejere er i fuld gang med at 
lave et bredt informationsmateriale, som vi 
stiller til rådighed for arrangører.
– Vi vil gerne være med på første række 
med henblik på at give en professionel 
vejledning om kravene til teltene, om hvad 
man skal være opmærksomme på, få alle 
de beregninger og offentlige papirer, der 
skal til for en lovlig opstilling af teltene. 
Sammen med en række andre kompetente 
festudlejere fra hele Danmark, er Branche-
foreningen Danske Festudlejere i fuld gang 
med udarbejdelse af et sådant materiale. 
Vores kunder skal være sikre på en lovlig 
og sikker fest. Ligeledes kan man vælge 
at få sine telte certificeret,  siger Svenning 
Kjær Pedersen, formand for Branchefor-
eningen Danske Festudlejere.

Tag ud 
og gem



Fætter- og kusinefesten 
er ikke tilladt i et ikke-certificeret telt

Professionelle samarbejdspartnere 
efterspørges i festudlejningsbranchen

Festarrangørerne til få stærkt behov for 
professionelle  samarbejdspartnere, når det 
gælder indlejning, opstilling og nedtagning 
af telte, scener og podier. Opstilles der ikke-
certificeret eller ikke byggesagsbehandlet 
materiel, udløser det betydelige bøder, og 
arrangementerne vil kunne blive stoppet 
omgående.  Det fremgår af den vejledning, 
der er lavet omkring certificeringsordningen 
for transportable konstruktioner.

Samtidig gøres det klart, at det er brugerne, 
som er ansvarlige, hvis de selv har forestået 
opstillingerne eller været leder af dem. Er det 
udlejeren, der forestår opstillingerne,  er det 
dem, der har ansvaret men ikke i forhold til 
afstanden til andre bygninger og konstruk-
tioner. Ligeledes er det brugernes opgave at 
dokumentere, at teltet er godkendt til den 
aktivitet, der er i teltet og søge en byggetil-
ladelse hjem, have den i hånden og betale for 
denne, inden konstruktionen opstilles. 
Brugeren skal af ejeren have udleveret en 
række beregninger og dokumentationer, 
som skal gennemgås og der skal ophænges 
en certificeringsattest på et for publikum 
synligt sted i teltet.
Disse krav til festarrangøren vil være tids-
krævende og mange gange uoverskuelige. 
Derfor er det vigtigt at entrere med en 
professionel udlejer, som har styr på alle de 
informationer, der skal være tilgængelige 
og har et uddannet personale til at forestå 
opstillingerne. Sker det ikke på rette vis, vil 
der blive tale om væsentlige bøder og luk-
ning af arrangementer.

- Det er skrappe krav, der stilles til arrangø-
rerne, men de er ikke uoverkommelige, siger 
formanden for Brancheforeningen Danske 
Festudlejere Svenning Kjær Pedersen.
Vores medlemmer bliver klædt på til at klare 
opgaverne. Det sker via et gennemarbejdet 
materiale, som vil blive udleveret til brugerne, 
og ikke mindst uddannede teltmontører til at 
foretage opstillings-og nedtagningsarbejdet.
Laver brugerne nogle konstruktionsmæssige  
ændringer af de opstillede telte, så påtager 
de sig også ansvaret for teltets stabilitet. 
Ændres der på konstruktionen, gælder certi-
ficeringsreglerne ikke længere, og brugeren 
er så ansvarlig for at indhente og betale for 
en byggesagsbehandling. En sådan sags-
behandlingstid vil gennemsnitlig ligge på 
omkring fire uger, og i den periode må det 
opstillede materiel ikke benyttes.
– Vi vil derfor på det kraftigste anbefale 
brugerne at kontakte professionelle udlejere 
og tjekke, at deres uddannelsesbaggrund er i 
orden samt at telte, scener og tribuner er cer-
tificerede. Er det ikke på plads, vil der kunne 
forventes nogle uventede udgifter, forsinkel-
ser og i værste fald aflysninger af arrange-
menter. Vi kræver af vore medlemmer, at de 
har uddannede medarbejdere og at der om 
et års tid er uddannede teltmontører med 
ved alle opstillinger. Det giver sikkerhed for, 
at brugeren har de rigtige forudsætninger 
for at gå i gang med arrangementet, siger 
Svenning Kjær Pedersen, Brancheforeningen 
Danske Festudlejere.

Mange festudlejere har i den sidste tid oplevet, 
at kommunerne har krævet beregninger på, hvor 
meget kraft forankringerne af teltene skal leve op 
til, og at der har været forskel på de vindstyrker, 
udregningerne ønskes lavet efter. 

Brancheforeningen Danske Festudlejere har taget 
emnet op sammen med en af landets største 
teltproducenter. Gennem firmaets ingeniør og 
samarbejdspartner er der blevet taget fat på sagen. 
Målet er at udfærdige et skema, hvor man hurtig 
kan få overblik over de præcise forankringskrav til 
telte i forskellige størrelser.
– Det kan ikke være rigtigt, at man står usikker 
over for disse beregninger og har svært ved at få 

Kunderne skal fra januar 2015 have stor tillid til, 
at det er professionelle teltmontører, der varetager 
opstilling af telte. Det bliver nemlig udlejeren og 
dennes montører, som forestår opstillingen, der 
har ansvaret for, at alt er forsvarligt lavet. Er det 
ikke tilfældet, vil det i værste fald kunne påtales 
og straffes med bøde.

Det bliver teltmontørens opgave at give brugerne 
en fyldestgørende instruktion i, at den rigtige opstil-
ling er foretaget, hvad teltet må bruges til, under 
hvilke vejrforhold, teltet må benyttes, og hvornår og 
hvordan det skal rømmes. Lejer skal have udleveret 
alle relevante papirer vedrørende teltets certifice-
ring, og en tydelig brugsanvisning på dansk samt 
vide, hvordan den rigtige forankring skal være m.v.

Forankringskrav
i skemaform

Udlejere og teltmontører 
får ansvar!

Lån eller leje af at telte hos naboen, gadefor-
eninger, sports- og idrætsforening og andre 
foreninger, der har egne telte, er et afsluttet 
kapitel fra nytår, hvis ejeren af teltet ikke får 
foretaget en bekostelig certificering af teltet, 
hvis det har en størrelse over 50 m2 eller der 
er givet byggetilladelse. En ny lovgivning, 
der træder i kraft 1. januar 2015, ulovliggør 
nemlig brug af telte til såvel privat-og offent-
lig brug, hvis de ikke er synet og godkendte, 
når størrelsen er over 50 kvadratmeter.

Undtagelsen er alene, hvis man har sit eget 
private telt på under halvtreds kvadratmeter, 
og at der maksimalt er 150 personer, der 
benytter  teltet. Så kræves der ingen certifi-
cering eller byggesagsgodkendelse på teltet 
for at det er lovligt. 
Afholder man en fætter og kusinefest, laver 
en gadefest, et sammenskudsgilde for venner 
og bekendte og teltet er over grænsen på 

50 kvadratmeter, så kræver det uanset del-
tagerantallet, at teltet er certificeret og lever 
op til bygningsreglerne eller at der foreligger 
en byggesagsgodkendelse på teltet, samt at 
der er ophængt en certificeringsattest i teltet.
Er det nødvendigt at sammenbygge to telte 
på hver 40 kvadratmeter, så overtrædes certi-
ficeringsbekendtgørelsen, og det kan udløse 
en bøde i en endnu ukendt størrelse.
Vælger en direktør at holde en fest for sine 
medarbejdere på virksomhedens grund og 
vil bruge et privatejet telt til det, så er det en 
overtrædelse af loven, hvis det ikke er certi-
ficeret af et godkendt akkrediteringsinstitut 
eller har byggetilladelse. Der er i et sådant 
tilfælde ikke tale om en privat fest, og så 
træder reglen i kraft.
– Mange teltkollapser i de sidste år er en af 
årsagerne til de nye bestemmelser. Der er 
tale om en kraftig opstramning med nogle 
klare regler for teltfester. Vore professionelle 

medlemmer i Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere er derfor i fuld gang med at få deres 
telte certificeret, siger brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen.
– Det er en bekostelig affære, efterfulgt af øgede 
administrative opgaver, informationsgivning og 
flere andre ting. Den opgave påtager vi os gerne, 
så vi kan sikre vore kunder en lovlig fest, som 
politiet ikke kommer og lukker. Når et telt er cer-
tificeret, så kan man i fem år opstille det overalt 
i Danmark uden, at der kræves tilladelser til det. 
Blot skal det overholde de afstandskrav og den 
sikkerhedsmæssige indretning, som kræves ved 
teltopstillinger.
– Vi vil give kunderne de bedste forudsætninger 
for sikker-/ og lovlighed. Det gør vi ved at over-
holde de kvalitetskrav, der stilles til telte samt 
opstillingskravene. De ejere af udlejningsfor-
retninger og manges personale har eller tager 
inden næste sæson de teltmontørkurser, som 
AMU-Nordjylland afvikler. Det giver en god pro-
fessionel baggrund for, at alt sker på lovlig vis, 
understreger formand Svenning Kjær Pedersen, 
Brancheforeningen Danske Festudlejere.
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dem lavet. Her vil vi kunne hjælpe vore medlem-
mer med at få lavet et sådant skema, som vi vil 
få tjekket af sammen med de, der fremover skal 
certificere telte. Skemaerne vil så kunne bruges af 
den enkelte teltopstiller og blive et endog særdeles 
vigtigt redskab over for de kommunale byggesags-
behandlingsafdelinger siger formand Svenning 
Kjær Pedersen, Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere.
– Vi har i beregningerne af vores produkter nogle 
oplysninger. De kan laves mere overskuelige, og vi 
ser det som en opgave, vi som et seriøst teltpro-
duktionsfirma skal være med til at løse. Med et 
anerkendt ingeniørfirmas underskrift er jeg sikker 
på, at beregningerne vil blive accepteret. Det vil 
lette et stort behov for såvel udlejere som bygge-
sagsbehandlings-kontorene, understreger sælger 
Carsten Svendsen, Kibæk Presenning.

Der bliver således en række administrative krav 
til udlejere og udlånere af telte. Kravene gælder 
nemlig også de, der udlåner deres eget telt til 
naboens fest.
– Vi har  taget det første skridt for at imødekomme 
kravene, idet vi har lavet en opstillings-og nedtag-
ningsvejledning for rammetelte. Ligeledes er der 
lavet en risikovurdering for de samme procedurer 
med rammeteltene. Der skal arbejdes videre med 
opgaven, da en række andre ting skal beskrives. 
Det er en opgave, som vi er i gang med at se på. 
Vi skal ha’ klædt vores medlemmer på til at vise 
kunderne, at det er den professionelle festudle-
jerdel, de har fat i siger brancheforeningsformand 
Svenning Kjær Pedersen.
– Det koster indsats og penge at leve op til regler-
ne. Min tro er, at vi er klar til at løfte i flok. Det er 
én gang vi skal have opgaven klaret, men mange 
gange at have materialet fremadrettet, understre-
ger Svenning Kjær Pedersen, Brancheforeningen 
Danske Festudlejere.

Forankringskrav
i skemaform

Udlejere og teltmontører 
får ansvar!

Når man ser på den høringsliste, som Ener-
gistyrelsen har rundsendt med høringsud-
kast på bekendtgørelse og vejledning, er 
der ingen af de danske producenter og 
sælgere af telte, der er nævnt.

Af de 41 høringsberettigede, der er på 
listen, har ni af dem en tæt relation til 
teltudlejningsbranchen eller er en del af 
branchen. Blandt de øvrige er der arbejds-
giverforeninger, styrelser og ministerier.
– Det undrer os  meget, at der ikke er 
nogen som helst af de danske producenter 
repræsenteret på listen. Det må være et 
tegn på, at de ikke interesserer sig særlig 
meget for at få indflydelse på resultatet af 
certificeringsordningen eller at de ikke har 
kendskab til, at den kører af stablen. Jeg 
finder, at der er tale om mangel på seriø-

sitet, når de ikke er at finde på listen, siger 
næstformand i Brancheforeningen Danske 
Festudlejere Heine Pedersen, der har fulgt 
certificeringen tæt.
– Jeg han kun opfordre danske producen-
ter og forhandlere til at sætte sig nøje ind 
i de krav, der bliver aktuelle. Chancen for 
at påvirke dem er slut, men der er meget, 
der skal leves op til. Sker det ikke nationalt, 
vil udenlandske producenter let komme 
ind på markedet. De er vant til at levere 
det dokumentationsmateriale, der kræves 
i andre lande, og som kravmæssigt lever 
op til det, som vi nu præsenteres for, siger 
næstformand Heine Pedersen og lægger 
ikke skjul på, at det nu er med at finde 
den rigtige leverandør, som kan leve op 
til de krav, der stilles med certificerings-
ordningen.

Ingen producenter 
var høringsberettigede

Kontrollen holder fri, 
når teltene er stillet op

Eksempler fra dagligdagen på, at anmeldel-
ser til kommunale byggesagsbehandlings-
kontorer  ikke tager sig af henvendelser i 
weekenderne, preller af på Energistyrelsen.

Det er kommunernes opgave at sørge for, 
at der er medarbejdere til at tage sig af 
henvendelser om ulovligt opstillede telte. 
De er således ansvarlige for, at der også i 
weekenderne er disponibelt mandskab til 
at varetage sådanne henvendelser. Det er 
op til den enkelte kommune at bestemme, 
hvordan man vil klare sagen.
Det ulovlige forhold skal af kommunen, der 
er bygningsmyndighed, anmeldes til poli-
tiet. Politiet foretager efterforskningen og 
kan rejse en straffesag, som efterfølgende 
behandles af domstolene.  Resultatet kan 
så blive, at der udstedes en bøde for ulov-
ligheden. Størrelsesordene heraf kendes 
ikke p.t., da lovgivningen ikke er trådt i 
kraft, og der ikke har været nogen sager 
ved domstolene. Energistyrelsen skønner, 
at der vil blive tale om bødestørrelser fra ti 

tusinde kroner og opad afhængig af over-
trædelsens art.
-Det er ikke godt nok. Det er som at 
anmelde en spiritusbilist om fredagen, og 
politiet behandler anmeldelsen engang i 
ugen efter, hvor den berusede er blevet 
ædru igen. Ved overtrædelse af certifice-
ringslovgivningen vil teltet være fjernet, 
og hvor skal politiet finde beviserne for 
ulovlighederne, spørger brancheforenings-
formand Svenning Kjær Pedersen. Han 
tilføjer vigtigheden af, at der bliver et 
tilfredsstillende kontrolberedskab, der kan 
tage sig af ulovlighederne her og nu, hvis 
det skal have nogen effekt.
Brancheforeningen Danske Festudlejere 
har påpeget over for Energistyrelsen og 
Klima-,energi-og bygningsminister Rasmus 
Helveg Petersen, at den kommunale sags-
behandling af telte bør høre under Bered-
skabet, der er på hjul alle døgnet timer 
og dage. Forslaget herom er afvist med 
den begrundelse, at det lovmæssigt ikke 
er muligt.
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Stil leve-
randørkrav

 
Med optakten til de nye certificeringsreg-
lers ikrafttræden kan Brancheforeningen 
Danske Festudlejere kun anbefale medlem-
merne at stille krav til teltleverandørerne. 
Det er dem, der er forpligtet til at doku-
mentere beregninger af konstruktionerne, 
prøv ningsrapporter, montagevejledning 
og alle de andre dokumentationer, som  
kræves til certificering og byggesagsbe-
handling.

– Vores anbefaling til vore medlemmer er, 
at de – før de køber – skal få leverandører-
ne til at få telte og enkeltdele certificeret. 
De nye certificeringsbetingelser åbner for, 
at producenter og leverandører kan få lavet 
certificeringen, så længe varerne ikke er 
solgt, siger næstformand Heine Pedersen. 
Da det er producenten/leverandøren, der 
ejer varerne, indtil de er solgt og betalt 
af en køber, kan de få tingene certifice-
ret. Det er således dem, der skal levere 
de data, som certificeringsmyndigheden 
kræver. Når en certificering er foretaget, vil 
den typisk vare i fem år, og certificerings-
rapport-og attest skal følge teltet.
– Ved at forlange at sælgerne forestår 
certificeringen er man fri for selv at have 
besvær med fremskaffelse af dokumen-
tationer og meget andet. Vil leverandø-
ren ikke forestå sagsbehandlingen, finder 
man bare en anden. Det betyder, at de 
leverandører/producenter, som ikke har 
fået lavet tilfredsstillende beregninger af 
deres materiel og kan dokumentere de 
aktuelle beregninger, skal i gang med at 
fremskaffe dem, siger Brancheforeningen 
Danske Festudlejeres næstformand, Heine 
Pedersen.
– Min opfattelse er klart den, at hvis produ-
cent/leverandør ikke er i stand til at levere 
de fornødne papirer til, at en certificering 
af telte vil kunne gennemføres, så er det 
ikke vedkommende, man skal handle med.  
Det giver bare økonomiske konsekvenser, 
som vi købere ikke skal bøvle med eller 
betale.  Lad jer ikke bare lokke med nogen 
fine beregninger, men I skal sikre jer, at 
de holder ved en certificering. Det mind-
ste bøvl får man ved, at leverandøren får 
foretaget certificeringen, anbefaler næst-
formand Heine Pedersen.

Værdifuld opbakning 
fra 3F og DI

I forhandlingerne op til den politiske 
fastsættelse af certificeringskravene 
har argumenterne været mange til de 
krav, der er blevet fremført. Branchefor-
eningen Danske Festudlejere har fulgt 
proceduren tæt og har indsendt over 
hundrede forslag til rettelser, ændringer, 
 tilføjelser og forslag. Der har været stor 
opbakning fra 3F og DI i forbindelse med 
skrivelser til Energistyrelsen om forslaget.

3F har argumenteret kraftigt for at få 
gennemført uddannelseskrav til teltmon-
tørerne, for krav til materiellet alene øger 
ikke sikkerheden fuldt ud. Uddannelses-
krav er det eneste rigtige, hvis antallet af 
teltkollapser skal reduceres eller fjernes.
DI har bakket Brancheforeningen Danske 
Festudlejere op i kravene ændringer, 
der vil reducere udgifter, merarbejde og 
administrativt besvær for festudlejnings-
branchen.
– Begge organisationers opbakning har 

betydet meget. DI har været med til 
møderne med Energistyrelsen og har en 
betydelig indsigt i det juridiske udvik-
lingsarbejde. De har givet gode råd og 
sendt skrivelser til Energistyrelsen. De 
tiltag er jeg sikke på har gjort, at der er 
blevet lyttet  til vore bemærkninger og 
til, at der er blevet lavet radikale ændrin-
ger i det udkast, der var lavet, siger 
næstformand Heine Pedersen, Branche-
foreningen Danske Festudlejere.
– DI, 3F, AMU-Nordjylland og Servicefa-
genes Udviklings Sekretariat har været 
gode sparingspartnere gennem lang tid. 
De er alle repræsenteret i Reference-
gruppen for Festudlejningsbranchen, der 
har stået for udvikling og opbygning 
af de kursustiltag, der har været inden 
for festudlejningsbranchen. Denne uvur-
derlig opbakning gør, at vi i dag har 
mulighed for udarbejdelse af nye kurser 
og undervisningsmaterialer, siger næst-
formand Heine Pedersen.

Kun få teltopstillinger kan undgå 
certificering eller byggetilladelse

Certificeringsreglerne bliver en over-
raskelse for mange gadeforeninger, 
idræts-og sportsforeninger, borgerfor-
eninger og andre, som har købt et telt på 
over 50 kvadratmeter, som de udlåner 
eller udlejer. Teltene skal nemlig certifi-
ceres, eller der skal søges byggetilladelse 
til dem, når de skal opstilles.

Der åbnes i certificeringsreglerne  for, at 
en privatperson, der har sit eget telt og 
som lever op til byggelovens krav, må 
opstille uden certificering eller byggetil-
ladelse, når det er til egen personlig fest 
og teltet huser maksimalt 150 gæster. 
Er der tale om et sammenskudsgilde, 
hvor flere i familien slår sig sammen, så 
er der ikke tale om en privat fest, og der 
skal foreligge en certificering eller en 

byggetilladelse. Er der tale om en fest, 
hvor der betales entre, så er de samme 
regler gældende. Det gælder også for 
gadefestarrangementer, sportsfester og 
lignende. 

Der er ikke tale om et privatejet telt, hvis 
man som anpartshaver i et telt stiller det 
op. Så er der tale om et fællesejet telt, og 
så bortfalder reglen om privat fest.
Reglen betyder, at det er utrolig få fest-
ligheder, der er private fester, og som 
vil kunne dækkes ind under reglerne for 
privat fest.
Når der stilles telt op på privat grund og 
uanset, om det er et man har lånt eller 
lejet, så skal et telt på over 50 m2 være 
certificeret eller der skal foreligge en 
byggetilladelse.

Festudlejer.dk
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vendelse til www.festudlejer.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 Brancheforeningen Danske Festudlejere 

– Deres garanti for god og faglig service –

.dk.dk
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Brancheforeningen Danske Festudlejeres medlemmer leverer 
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 & 

     effektivt

o

s

-
n 
å!

Voksen gør at 

sejl og duge bliver 

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

SEJL: kun 55,– kr. pr. m2 + moms

HVALSØ TELTVASK – tlf. 46 40 84 10

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
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Medlemmer af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere har nu mulig-
heden for at komme på forkant 
med arbejdsmiljøreglerne via de 
APV-mapper, som næstformand 
Heine Pedersen har udarbejdet 
for foreningen.

Hovedpunkterne inden for de ar -
bejds  miljøkrav, som møder opstiller-
ne af telte, tribuner m.v., er afdækket 
i APV-mapperne. Her er der beskri-
velser af faktorer af betydning for det 
psykiske arbejdsmiljø, risikovurdering 
i forbindelse med op- og nedtagning 
af telte m.v., løsningsforslag, ryge-og 
misbrugspolitik, regler for brug af 
værnemidler og meget mere.
– Brancheforeningen Danske Festud-
lejere råder som en af de første i 
Danmark over APV-mapper, der som 
redskab for den enkelte virksomhed 
betyder stor forenkling og masser af 
tidsbesparelser. Det er jo unødven-

digt at opfinde den dybe tallerken 
flere gange, understreger formand 
Svenning Kjær Pedersen. 

Den enkelte virksomhed
skal tilpasse tingene
Formanden betoner, at APV-mapper-
ne naturligvis ikke betyder, at med-
lemsvirksomhederne slipper for alt 
arbejde med arbejdsmiljøet. 
– Den enkelte medlems virksomhed 
skal naturligvis tilpasse tingene og 
sørge for, at medarbejderne modta-
ger informationer og sikkerhedsud-
styr. Det er i den forbindelse vigtigt, 
at de med deres underskrift doku-

menterer, at de har fået den obligato-
riske orientering og det nødvendige 
udstyr, f.eks. sikkerhedshjelme, poin-
terer Svenning Kjær Pedersen.
Indehaveren af Hvalsø Teltudlejning, 
Claus Petersen, har ligesom flere 
andre af foreningens medlemmer 
erhvervet APV-mapperne.
– Med de stigende lovkrav har det 
stor betydning, at vi har styr på tin-
gene og at vi over for Arbejdstilsynet 
kan dokumentere, at vi interesserer os 
for vort arbejdsmiljø og overholder 
det regelsæt, som er vedtaget, siger 
Claus Petersen.
Såvel formanden som Claus Petersen 
opfordrer medlemmerne til at erhver-
ve APV-mapperne hos foreningen.
– Bare en enkelt bøde kan let være 
mindst dobbelt så dyr som de 7.500 
kr., APV-mapperne koster, slut-
ter formand Svenning Kjær 
Pedersen.

Køb APV -mapper og undgå at
opfinde den dybe tallerken igen

Formand Svenning Kjær 
Pedersen med de to 

værdifulde APV –mapper.

Claus Petersen, 
Hvalsø Teltudlej-
ning: Vi skal over-
holde reglerne.
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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,- Dkk
incl 50% vinduer
11111
ininSPECIAL- 

PRIS

78.790,- Dkk

incl 50% buede vinduer

1 stk Röder HTS 
9x18 m PARTY TELT
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1 stk Röder HTS 
         5x5 m PAGODE TELT 

“NIZZA”
inciinciiinc

99x18 m99x18 m

SPECIAL- 

PRIS

VINTERTILBUD:
2014



  
30. oktober -  2. november 2014

  Deltag i efterårsmøde i Norge

ONSDAG, den 29. oktober:
Kl 09.00:  Afgang fra Frederikshavn – uden bil vil billetten 

ca. koste kr. 350,00 per person.
Kl. 18.00: Ankomst til Oslo – overnatning på hotel skal 

påregnes.
TORSDAG, den 30. oktober:
Kl. 08.30:  Seneste mødetid i Aalborg Lufthavn
Kl. 08.00:  Flyafgang fra Aalborg til Oslo med ankomst kl. 

09.10 – billigste pris d. 8.3.2014 kr. 2.102.00 pr. 
person t/rt. med British Airways.

Kl. 07.00: Seneste mødetid i Københavns Lufthavn.
Kl. 08.10:  Flyafgang fra Københavns Lufthavn til Oslo (Gar-

dermoen Lufthavn) med ankomst kl. 09.25 med 
SAS. Billigste pris pr. 8.3.2014 ca. kr. 1.097.00 
per person t/rt.

Kl. 09.45: Vi mødes i ankomsthallen under skiltet med 
teksten: MØDEPUNKT. Der er lige ved siden af 
informationsboden.

Kl. 10.00: Busafgang fra Gardermen Lufthavn til O.B.Wiik.
Kl. 10.30: Rundvisning hos O.B.Wiik.
Kl. 13.00: Busafgang fra O.B.Wiik til Lemonsjø Fjellstue & 

Hyttegrend, Valdresfly-veien,Vågå. 
www.lemonsjoe.no Afstand ca. 360 km

Kl. 18.30: Indkvartering Lemonsjø Fjelstue & Hyttegrend.
Kl. 19.30: Middag. Aftenen er til egen disposition. Drikke-

varer er for egen regning.

FREDAG, den 31. oktober:
Kl. 07.00-9.00:  Morgenmad
Kl. 09.30: Besøg med rundvisning hos Vågå Arrangement 

Service v/ Stein Ålstedt, Industrivegen 31, 2684 
Vågå.

Kl. 12.00: Besøg på Vågå rådhus med modtagelse og vel-
komst af borgmester Iselin Jonassen.

Kl. 13.00:  Lunch på Vågå hotel. Vågå Arrangement Service 
er vært for traktementet.

Kl. 14.30: Sightseeing i byen og omegn med guiderne 
Stein Ålstedt og hans bestyrelsesformand 
Harald Sandbú.

Kl. 17.00: Busankomst til Lemonsjø Fjellstue & Hyttegrend.
Kl. 19.00: Middag.

LØRDAG, den 1. november:
Kl. 10.00: Efterårsmøde med oplæg fra brancheforenings-

formand Svenning Kjær Pedersen. Orientering 
om indholdet af de nye certificeringsregler og 
brancheforeningens tiltag.

Kl. 12.00: Lunch på hotellet. Drikkevarer er for egen reg-
ning.

Kl. 14.00: Sightseeing i Vågå’s naturparker med guiderne 
Stein Ålstedt og Harald Sandbú.

Kl. 17.30: Busankomst til Lemonsjø Fjellstue & Hyttegrend.
Kl. 19.00: Festmiddag.

SØNDAG, den 2. november:
Kl. 07.00-09.00:  Morgenmad.
Kl. 09.00:  Busafgang fra Lemonsjø Fjellstue & Hyttegrend  

til Gardermoen Lufthavn, Oslo.
Kl. ca. 15.00:  Forventet ankomst til Oslo (Gardermoen 

Lufthavn).
Kl. 17.15: Flyafgang fra Gardermoen Lufthavn til Køben-

havn med ankomst til København kl. 18.25.
Kl. 18.20:  Afgang fra Gardermoen Lufthavn til Aalborg 

med ankomst kl.19.20.
Kl. 19.00:  Færgeafgang fra Oslo.
 
MANDAG, den 3. november:
Kl. 07.00: Færgeankomst til Frederikshavn.

PROGRAM:

GRATIS 

parkering

Deltag i efterårsmøde i Norge
Tilmeld til 

heine@ranum-teltudlejning.dk 

senest 10. oktober 2014

VIGTIGT – VIGTIGT –  VIGTIGT – VIGTIGT 
–   
Tilmelding til turen: heine@ranum-teltudlejning.dk 
Seneste fredag den 10. oktober 2014.

Transport:
Vi afhentes af bus i Gardermoen Lufthavn. 

Deltagerpris:
Deltagerprisen er dækkende fra Gardermoen Lufthavn 
og tilbage til samme sted.
Deltagerprisen vil udgøre dk. kr. 4.500.00 ,som ind-
betales på Brancheforeningen Danske Festudlejere’s 
registreringsnr.-/konto: 0146 – 59 07 37 06 25 ved til-
meldingen. Fravalg efter tilmeldingen godkendes ikke, 
og indbetalt deltagerpris tilbagebetales ikke.
Enkeltværelsestillæg er kr. 500.00 pr. person.

Dette rammeprogram er basseret på minimum 22 
deltagere. Hvis antallet skulle blive lavere,vil der ske 
en tilpasning af programmet. De nævnte rejsetids-
punkter vil blive fastholdt.

Det er op 

til den enkelte 

selv at bestille 

fly-/ og færge-

billetter

deltagere. Hvis antallet skulle blive lavere,vil der ske 
en tilpasning af programmet. De nævnte rejsetids-
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Den norske kok blev teltudlejer 
og knyttede bånd til danske kolleger

Hotelsouschef Stein Ålstedt 
var en hotelgæst svar skyldig, 
da han for tyve år siden blev 
spurgt om, hvor man kunne 
leje et telt. Nu råder han selv 
i Vågå Arrangement Service 
over 3.500 kvadratmeter ram-
metelte, inventar, service, 
food-maskiner og meget andet 
og er en af Norges største 
festudlejere. Med teltmontør-
uddannelsesbeviser og med-
lemsdiplom som støttemed-
lem i Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejere gør han en 
forskel, som nordmændene er 
meget opmærksomme på.

Af Heine 
Pedersen

Her Kestutis Babarskas, Sýn-
nøve Kongs haug, bestyrel-
sesformand Harald Sand bú, 
Stein Ålstedt, og Tadas Ru-
kas. Fire litauiske medarbej-
dere var hjemme på ferie.

Med ar bej der ne Kestutis 
Babarskas og Tadas Rukas 
aftørrer dug til den transpor-
table scene.

Stein med lille gavepakke, som sendes til lejerne i 
ugen op til arrangementet.

Stein Ålstedt og firmaets deltidssekretær, Sýnnøve 
Kongshaug.
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Den nu 62 årige Stein Ålstedt er en 
sindig nordmand, der undersøger 
tingene, før han springer ud i det. 
Jobbet som uddannet kok og arbej-
de inden for hotel-og restaurations-
branchen blev ikke bare lige skiftet 
ud. Først efter halvandet års research 
blev beslutningen om springet ud i 
udlejningsbranchen taget. Fire pop-
up telte på 6x3 m. blev indkøbt i 
1994, og året efter blev det til et 6x21 
meter telt. En blid start med en inve-
steringsstrategi, hvor det, der købes 
ind betales kontant. 

Ordsproget ”Bliv stor, men bliv det 
langsomt” er også yndet i Norge. Tra-
ditionerne for teltudlejning er meget 
nyere end i Danmark og vi har langt 
fra nået det antal udlejninger, som 
i danskere kender. Men vi tilpasser 
tingene efter udviklingen og går ikke 
ind i noget investeringshysteri, hvor vi 
pludselig står med en masse materiel, 
som vi ikke har brug for, siger Stein 
Ålstedt, Vågå Arrangement Service.

Den norske kok blev teltudlejer 
og knyttede bånd til danske kolleger

Tak til danske kolleger
For åbenhed og inspiration
Stein Ålsted er danske udlejere tak-
nemmelig for den hjælp han gennem 
årene har fået. 
Mit første møde var med Heine 
Pedersen, Ranum Teltudlejning, for 
ca. 18 år siden. Her fik jeg masser 
af ideer og gode råd. Disse er siden 
blevet suppleret med erfaringer fra 
en række andre danske udlejere, hvor 
jeg har mødt en fantastisk åbenhed 
om udlejning og erfaringer.
Den norske udlejer har lavet mange 

investeringer i sit liv. En af de bedste 
har efter hans opfattelse været telt-
montørkurserne i Danmark. 
– Her lærte jeg meget, som er ble-
vet kørt ind i min udlejning i Norge.  
Reglerne er væsentligt skrappere i 
Danmark. Erfaringen viser, at når der 
er regler i Danmark for noget, så varer 
det ikke mange år, før de kommer 
til Norge. Jeg har derfor indført sik-
kerhedsmæssige tiltag, som kun få 
festudlejere i Norge og afviser at 
stille mine telte op ved siden af ikke-
godkendte telte. Denne professionel 
holdning gør, at flere festivaler har 
bestemt, at det kun er kvalitetstelte, 
der må opstilles på pladserne. Det 
øger min udlejning, men også i høj 
grad sikkerheden, siger Stein Ålstedt, 
Vågå Arrangement Service.

Kvalitetsudlejning bevirker,
at vi får mange stamkunder
– Vi går ikke på kompromis med kva-
liteten og det giver respekt og lysten 
til at komme igen. Når folk oplever, 

Fortsættes side 22 

At servicere andre festudlejere 
og medvirke til at starte nye op 
har været en af de udfordrin-
ger, som Stein Ålstedt, Vågå 
Arrangement Service, har taget 
fat på gennem årene. 

Først solgte Stein Ålstedt som 
repræsentant for Kibæk Presen-
ning tusindvis af kvadratmeter telte 
til udlejere i Norge. En brat slutning 
satte punktum for dette samar-
bejde, og et nyt startede op.

Leverandør til Norske teltudlejere
Stein Ålstedt er nu forhandler af 
Lund Telte og har genvundet den 
succes, han tidligere havde.
– Når jeg som nordmand siger god 
for en vare og garanterer tilfreds-
hed, så tror man mere på mig end 
en anden nationalitet. Når det så 
viser sig, at kvaliteten er som lovet 
og prisen er rigtig, så er døren 
åben for nye leverancer siger Stein 
Ålstedt, Vågå Arrangement Ser-
vice, der har rejst Norge tyndt 
for at servicere de øvrige 
udlejere.

Den norske festudlejer foran et telt, der 
bruges som ekstra overnatningsplads 
ved et fjeldhotel.
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at noget er i orden og ser, hvad man 
kan bruge telte til, så får man lyst til 
at prøve. Det gør, at vi ved mange 
opstillinger til f.eks. bryllupper får nye 
bestillinger med hjem. Hertil kom-
mer, at kunderne er trofaste, og når 
vi bryder ned efter en fest, så får vi 
næste års bestillinger med os hjem. 
Det gør, at vi tidligt har en fornem-
melse af den kommende sæsons 
udfordringer. Men vi kender også de 
mange, der kommer sent og bestiller 
grej til deres fest.

– En god ven sagde ved opstarten 
til mig: ”Det, du først bliver rig på, er 
arbejdstimer”. Åh! Hvor har han dog 
ret. At være teltudlejer er en livsstil, 
som jeg og min kone, der underviser 
på ungdomsskolen, har fået til at gå 
op i en højere enhed. Der er mange 
fælles oplevelser, som vi er gået glip 
af, for arbejdet har haft en høj priori-
tet, slutter Stein, der kan se tilbage på 
knap 20 års erfaring i branchen.

 Fortsat fra side 21

– Danske festudlejere er nogle 
fantastiske mennesker og Bran-
cheforeningen Danske Festud-
lejere noget unikt. I har forstået 
at lave en organiseret forening, 
som tager fat om de udfor-
dringer, der viser sig inden for 
branchen – ikke mindst udfor-
dringerne omkring certificerings-
ordningen, som snart træder i 
kraft, pointerer Stein Ålstedt.

Den norske festudlejer fremhæver 
foreningens mange positive resul-
tater og professionelle holdning.  
Han har siden 2010 været et trofast 
støttemedlem af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere.
– Jeg har taget turen til Danmark 

mange gange og er blevet beriget 
af de erfaringer, jeg har høstet til 
for- og efterårsmøderne. I mødes 
og snakker om tingene, giver hinan-
den gode råd og opfordrer til sam-
arbejde. Kulturen med en branche-
forening er ikke nået op til os, så jeg 
forstår godt, at flere og flere norske 
udlejere melder sig som støttemed-
lemmer i Brancheforeningen Danske 
Festudlejere.
Stein Ålstedt opfordrer de norske 
festudlejere til at blive medlem og 
deltage i de danske uddannelsesfor-
løb og foreningens arrangementer. 
– Foruden det store faglige udbytte 
kommer fællesskabet, som er fan-
tastisk og som giver et godt input 
til det at være festudlejer, fastslår 
 Stein Ålstedt.

Skynd jer at komme med
i brancheforeningen

Bliv støttemedlem af bran-
cheforeningen, siger Stein 
Ålstedt. Her ses han med 
sit støttemedlemsbevis.

Kestius Babarkas er glad for at arbejde for Vågå Ar-
rangement Service.

En af Stein Ålstedts store fritidsinteresser er mo-
delfly.
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Glemsomhed eller fejl koster 
dyrt. Det har Stein Ålstedt, Vågå 
Arrangement Service, erfaret og 
han gør alt for, at undgå det. Et 
gennemtænkt og godt logistikar-
bejde er lavet med en mærkning 
af alt på lageret, så fejl ikke bør 
kunne ske. Målet er at spare irrita-
tion, arbejdstimer og ikke mindst 
penge.

Hvert lagerlokale, reoler og hylder har 
sit nummer. Trækkene på trailerne har 
forskellige farver. De samme farver 
har låsen og nøglen til trailerne, så 
misforståelser og fejlleveringer bliver 
minimeret.
Med fem litauere som ansatte vil 
der være al mulig grundlag for kom-
munikations-fejl. Det har vi forebyg-
get med den grundige mærkning 
af materiel, kasser, reoler, hylder og 
træk på trailerne. 
– Turen til kunderne er lang og 
besværlig med smalle veje, mange 
sving og store højder. Det betyder 
lang transporttid, hvis vi har glemt 

noget, for her i Norge er det ikke 
sådan, at man bare låner af hinanden. 
Afstanden til nærmeste kollega er 
omkring tre hundrede kilometer, så 
det at have alt med sig er vigtigt, siger 
Stein Ålstedt på baggrund af sine 
knap tyve års erfaring som festudlejer 
i Norge. 

At der er styr på hver enkelt enhed i 
virksomheden, er man ikke i tvivl om, 
når man har besøgt stedet. En fanta-
stisk orden og logistik kendetegner 
firmaet, som er en af Norges største 
udlejningsvirksomheder.

System og logistik
er i orden i Vågå

Stein har styr på sine glas.

Tadas Rukas i ga ng med kontrol og 
aftørring af teltduge.

Der er styr på tingene i Vågå Arran-
gement Service. Her lægger Kestutis 
Babarskas teltben på plads.

Plastbakkerne er gode og hygiejniske til  
transport- og opbevaring.

Her Stein Ålstedt med en simpel opfindelse, som bevirker, at materialet ikke 
spændes i stykker. God ide, som sparer penge.
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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

Scan denne QR 
kode og læs mer.

2300 måtte 
evakueres, 
da Norge blev 
ramt af orkan

Medlemsnyt

Festivalområdet mindede om en krigszone med for-
vredne stålkonstruktioner, iturevne telte og flere 100 
kg tunge betonklodser, efter at en orkan lørdag den 9. 
august havde hærget Randaberg, Viste og Lydbølger-
festivalen på Bore i det sydlige Norge

Det var højdramatisk, da den tropisk storm fejede hen over 
landskabet med en voldsom kraft. Løse genstande fløj 
gennem luften. Uvejret satte et brat punktum for den igang-
værende sommerkoncert, og Politiet måtte evakuere 2300.
Heldigvis kom ingen alvorligt til skade. Tre blev kørt til syge-
huset med lettere skader.
Derimod skete der – som omtalt – stor materiel skade. Fest–
ivaldeltagerne fik sig en grim forskrækkelse – nøjagtig som 
de danskere, der var i nærheden af de voldsomme begi-
venheder, da det gik ud over telte flere steder i Danmarks i 
sommeren 2013.



Medlemsnyt

FACTS OG INFORMATIONSMØDER
for foreningens medlemmer

18 FACTS OM CERTIFICERING AF TELTE

1.  Certificering af telte kan vælges i stedet for byg-
getilladelse.

2.  Telte, der ikke er til privat brug, men på 50m2 og 
større, skal enten certificeres eller have byggetil-
ladelse.

3.  Telte, der ikke er til privat brug og er på 50m2 
og derunder, kræver ikke certificering eller byg-
getilladelse.

4.  Telte kun til privat brug – i eget telt – der benyt-
tes af op til 150 personer kræver ikke certifice-
ring eller byggetilladelse. Det gælder ikke for 
lånte eller lejede telte som skal  være certifice-
rede eller have  byggetilladelse. Telte på over 
50m2 skal leve op til kravene for certificering. 
Telte, der opstilles med en afstand på mindre 
end fem meter, beregnes som værende ét telt.

5.  Telte kun til privat brug, som anvendes af flere 
end 150 personer, kræver enten certificering 
eller byggetilladelse.

6.  Alle telte i mere end en etage kræver enten 
retificering eller byggetilladelse.

7.  Telte opstillet i mere end seks uger det samme 
sted skal have byggetilladelse.

8.  Certificeringen gælder i max. fem år og kan 
fornyes tre gange – og altså være gælden-
de op til 20 år. Herefter vil den fremad-
rettet skulle leve op til de krav, der er gældende 
på certificeringstidspunktet.

9.  Udlejeren har pligt til at udlevere en tydelig 
brugsanvisning på dansk.

10.  Udlejeren har ansvaret for, at teltet lever op til 
de tekniske bestemmelser, som var gældende, 
da teltet blev certificeret.

11.  Brugeren har ansvar for, at der indhentes bygge-
tilladelse hos kommunen, hvis ejeren/udlejeren 
ikke har fået teltet certificeret, og betale for den.

12.  Ansvaret for opsætningen/nedtagningen, for-
ankringen og placeringen af teltet påhviler kun 
ejeren/udlejeren, hvis vedkommende har fore-
stået opstillingen/haft ledelsen af opstillingen af 
teltet.

13.  Brugeren skal sikre sig, at en række forhold er i 
orden, f.eks. adgangsforhold, tilgængelighed, 
stabilitet og brandsikringsforhold/flugtveje.

14.  Ved certificering udstedes et inspektionscerfi-
kat, som oplyser: 

 a) Teltets kapacitet
 b) Hvad teltet må bruges til
 c) Certificeringens udløbsdato
 d) Særlige forhold om opsætning, ned-

 tagning og forankring
 e) Placering i forhold til andre telte, byg-

    ninger m.v.

15.  Det er brugerens ansvar, at teltet bruges i 
overensstemmelse med certificering/byggetil-
ladelse.

16.  Kommunen er byggemyndighed.

17.  Certificeringen varetages af en til certificeringen 
godkendt virksomhed.

18.  Valgmuligheden mellem certificering og byg-
getilladelse træder i kraft 1. januar 2015.

KOM TIL MEDLEMSMØDE 
om certificeringsordningen

Medlemmer af Brancheforeningen Danske 
Festudlejere indbydes til informationmøder om 

certificeringsordningen

VEST
Laasby Telt & Serviceudlejning, 

Ole Rømers Vej 20, 8670 Laasby, 
tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 16.00 

Tilmelding: lone@hjortshoejs.dk / tlf. 75 25 17 29 
seneste den 21. oktober 2014

ØST
Hvalsø Teltudlejning, Tjørneager 6, 4330 Hvalsø, 

mandag den 10. november kl.15.00 
Tilmelding: info@htu.dk / tlf. 46 40 84 10 

senest den 3. november 2014
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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.

pr. stk. kr. 349,-

Min. 20 stk, 183x74 cm, 

pr. stk. kr. 79,-

Min. 50 stk. 

Max. belastning pr. bord 350 kg. & bænk 400 kg.

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,-

kr. 32.900,-

kr. 39.900,-

ZOWN by

O.B.Wiik

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

Quick-Up telt
Enkel montering på 5 minutter.

Priser fra

kr. 1.998,-

BORD/BÆNK SÆT kr. 990,-

Min. 15 sæt, 67x220 cm, vægt pr. sæt 46 kg.

3x3 meter kr. 9.900,-

5x5 meter kr. 14.900,-



Medlemsnyt

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

Køb/salg

Brancheforeningen Danske Festudlejere 
er inde i en god udvikling.

Derfor vil vi gerne servicere vore medlemmer endnu 
bedre.

Bestyrelsen har på den baggrund vedtaget at styrke for-
eningens indsats ved at ansætte en halvtids sekretariats-

medarbejder.

Sekretariatsmedarbejderen får til opgave at bistå besty-
relsen i det daglige arbejde, herunder at servicere med-

lemmerne og være redaktør af medlemsbladet Festud-
lejer.dk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes hos 
formanden, tlf. 75 26 14 86.

Ansøgning skal være formanden, 
Svenning Kjær Pedersen, Stilbjergvej 37, 6800 Varde, 

tsudlejning@tsudlejning.dk 
i hænde seneste den 15. oktober 2014.

 
Brancheforeningen Danske Festudlejere, Bestyrelsen

Sæt i kalende-
ren  alledere nu
Brancheforeningen Danske 
Fest udlejere holder general-
forsamling, minimesse og virk-
somhedsbesøg  fredag den 
7.- søndag den 9. marts 2015.

Arrangementet afvikles i ho -
ved stadsområdet. Vi besøger 
Brønnum fredag den 7. marts.
Nærmere om sted, dagsorden 
m.v. i næste udgave af Festudle-
jer.dk. Bestyrelsen

Halvtids 
sekretariats-
medarbejder

SØGES

Undertegnede ønsker nærmere oplysninger om
Brancheforeningen Danske Festudlejere

Firmanavn  _____________________________________________________________________________________________   Adresse  ___________________________________________________________________________________________________  

Postnr./by  _____________________________________________________________________________________________   CVR  ______________________________________________________________________________________________________________  

Telefon  ___________________________________________________________________________________________________   E-mail  ________________________________________________________________________________________________________  

Hjemmeside  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vi udlejer: (sæt X)

■ Borde ■ Stole ■ Service ■ Telte ■ Festudstyr ■ Legeredskaber ■ Andet

■ Vil gerne kontaktes Underskrift   _________________________________________________________________________________________________________  

Kuponen afleveres eller sendes til: 

Brancheforeningen Danske Festudlejere ved formanden, 
Svenning Kjær Pedersen • Stilbjergvej 37 • 6800 Varde • Tlf. 75 26 14 86 

E-mail: tsudlejning@tsudlejning.dk

✂Foreningen tilbyder:
• Fælles professionelt 
 forum
•  Trygge rammer via 
 uddannelse og certifi-
 cering
•  Påvirkning af områdets 
 lovgivning
•  Forebyggelse af konkur-
 renceforvridning.

Bliv medlem af din brancheforening
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Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11 98 62 30 78 

Formandens måtte med flotte logoer
Ingen, som træder ind i kontoret hos 
Tinghøj Service Udlejning, kan være 
i tvivl om festudlejningens navn og 
tilhørsforholdet til foreningen. Sven-
ning Kjær Pedersen har nemlig ladet 
fremstille en måtte med såvel udlej-
ningsforretningens som Branchefor-

Generationsskifte 
markeret hos 
Schlüntz Festudlejning
Schlüntz Festudlejning marke-
rede den 11. september gene-
rationsskifte.

Kasper Kennedy har siden 1. juli 
2014 fungeret som administre-
rende direktør og partner.
Helle og Ken Kennedy fortsæt-
ter i virksomheden og har stadig 
opgaver i det daglige. Samtidig 
fungerer de som partnere og en 
del af direktionen.
Mange benyttede lejligheden til 
deltage i generationsskifte-recep-
tionen. Schlüntz Festudlejning 
havde rejst et telt i lageret, hvor 
v enner af huset, leverandører og 
samarbejdspartnere hyggede sig.
Flere medlemmer af Branchefor-
eningen Danske Festudlejere del-
tog i arrangementet. Claus Peter-
sen, Hvalsø Teltudlejning, over-
rakte  på foreningens vegne en 
gave til virksomheden i anledning 
af generationsskiftet.
Schlüntz Festudlejning blev stiftet 
i 1933. Ken Kennedy startede i 
firmaet i 1980. I 1998 erhver-
vede Schlüntz Festudlejning Fre-
deriksberg Udlejning og flyttede 

aktiviteten herfra til Brøndby, hvor 
domicilet for den hæderkronede 
udlejningsforretning i forvejen lå.
Vi havde en hyggelig dag, hvor 
gæsterne oplevede virksomheden 
bag facaden. Der var DJ og mange 
glade mennesker, slutter Kasper Ken-
nedy.

eningen Danske Festudlejeres 
logoer på. 
Måske kan formandens gode 
ide være til inspiration for 
andre af foreningens medlem-
mer til noget lignende. Hvem 
ved?

Kasper, Helle og Ken Kennedy markerede generationsskiftet.


