
www.festudlejer.dk

start Den gode Fest med en hen

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

vendelse til www.festudlejer.dk

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

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

Bjerringbro 
ABC Telte 
Tlf. 86 68 63 10 

Børkop 
Trekantens Oliefyrservice ApS 
Tlf. 75 93 05 27

Flemming 
Festgården 
Tlf. 76 90 66 00

Fredericia 
Festmesteren 
Tlf. 75 92 44 11

Føvling 
Rosenhøj Festudlejning 
Tlf. 21 42 83 69

galten 
Byens Festudlejning 
Tlf. 70 26 56 56

hjørring 
Hjørring Telt- og Serviceudlejning 
Tlf. 61 66 56 60

hobro 
EventBasen 
Tlf. 98 55 77 48

horsens 
Bisgaard-Sørensen Teltudlejning 
Tlf. 75 64 10 77

Karup 
Karup Teltudlejning 
Tlf. 40 18 61 16 

Kolding 
HKTELTE, Kolding 
Tlf. 28 83 30 28

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

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

nykøbing M. 
Nykøbing Serviceudlejning 
Tlf. 23 45 59 33

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

ranum 
Ranum Teltudlejning 
Tlf. 98 67 68 39

ribe 
Ribe Fest Udlejning 
Tlf. 75 41 18 18

roslev 
Salling Teltudlejning 
Tlf. 97 57 24 00

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

tarm 
Ådum Serviceudlejning 
Tlf. 97 37 41 13

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

thisted 
Thisted Seviceudlejning 
Tlf. 97 92 11 12

tylstrup 
Tommy Telt ApS 
Tlf. 70 22 83 88

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

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

Fyn
odense 
A-udlejning 
Tlf. 66 12 29 27

odense 
Bar-Odense.dk 
Tlf. 6018 0418/3031 1410

odense 
Fyns Serviceudlejning 
Tlf. 66 11 11 99

ringe 
Event Fyn ApS 
Tlf. 72 48 88 12

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

helsingør 
Brødr. Olsens Teltudlejning 
Tlf. 20 33 53 54

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

holmegaard 
UC festcenter 
Tlf. 55 72 44 16

hvalsø 
Hvalsø Teltudlejning 
Tlf. 46 40 84 10

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

Køge/tureby 
Køge Serviceudlejning 
Tlf. 27 51 76 66

Maribo 
Sydhavsfest.dk 
Tlf. 54 75 55 05

næstved 
Faxe Teltudlejning 
Tlf. 56 71 24 25

slagelse 
ShowTech 
Tlf. 58 50 61 51

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

st. Merløse 
Hede Serviceudlejning  
St. Merløse 
Tlf. 28 71 02 77

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

vordingborg 
Vi-er-til-fest 
Tlf. 21 72 37 23

vordingborg 
Hold da helt fest 
Tlf. 55 34 12 10

vordingborg 
Party-Line Teltudlejning 
40 19 55 82

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

norske 
medlemmer

Agder 
Agder Teltutleie 

Tlf. +47 90 71 74 00

Bergen 
Eventtjenester 

Tlf. +47 99 500003

oslo 
Rent a Tent 

Tlf. +47 906 79 053

randaberg 
PS Selskapsutleie 

Tlf. +47 92 04 21 34

vågå 
Våga Arrangement Service 

Tlf. +47 59 431 132
Agder

oslo
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

Erik Skyum
Forsikringsmægler

E-mail :  erik.skyum@defrie.net
Mobil +45 30 16 17 80

Jernbanegade 19,3 - Løgstør
Telefon +45 70 25 80 40
Telefax +45 70 27 77 40

www.defrie.net















De mange tekniske ord har gjort det svært for mange festudlejere 
at sætte sig optimalt ind i, hvordan vindberegningerne håndteres.

Uddannelse er en vigtig del 
af sikkerheden

Telte der har været opstillet i Danmark 
har ikke været sikre nok og det har 
været godt med det tjek af konstruk
tionerne, som certificeringslovgivnin
gen har udløst, mener civilingeniør 
og vindekspert Svend Ole Hansen. 
Han har været Energistyrelsens kon
sulent ved udarbejdelse af vindlast 
beregningerne af telte.  En beregning 
der har gjort vindpåvirkningen 20 % 
mindre og dermed reduceret kravene 
til teltets styrke og forankringen på 
grund af teltets eftergivelighed.

Væsentligt større krav
– Der må ikke være tvivl om, at sikker
heden i et telt skal være den samme 
som i en fast bygning, hvis der er 
risiko for personskade. Derfor skal 
kravene til såvel konstruktion som for
ankring sikre, at der ikke kan ske uheld 
for personer. Derfor er der nu lavet 
helt præcise krav for dimensionering 
af teltene, og krav til evakuering og 
teltenes forankring som gør, at de kan 
stå sikkert. Hermed stilles væsentligt 
større krav end dem, som mange 
teltopstillinger tidligere har været 
opstillet efter, siger civilingeniør og 
vindekspert Svend Ole Hansen.

Uddannelse er et vigtigt led 
mod sikkerhed
– Første skridt med certificeringslov
givningens mål om større sikkerhed 
og smidighed i godkendelsesproces
sen er ved at være på plads. Næste 
skridt mod den optimale sikkerhed 
er en opfyldelse af, at kravene over
holdes. I relation til en forståelse af 
vigtigheden af kravenes overholdelse, 
definition af reglerne og en forståelse 
for, hvordan de udføres i det daglige 
arbejde, vil det være fint, hvis Bran
cheforeningen Danske Festudlejeres 

kurser til teltmontører gennemføres.
De nye regler er omfattende og læres 
ikke bare ved sidemandsoplæring. 

Svagheder vejen til forbedringer
– Med vores gennemgang af teltkon
struktionerne er vi stødt på svagheder 
i konstruktioner. Dem har vi påpeget 
over for producenterne, som så har 
mulighed for at gøre dem bedre og 
dermed sikre teltene til større vind
belastninger, siger civilingeniør og 
vindekspert Svend Ole Hansen.

Det var en stuvende fyldt sal med festudlejere, der var samlet til forårsmødet for at høre civilingeniør Svend Ole Hansens oplæg 
omkring de nye vindberegninger.
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telte til priser som 
kineserne ikke kan købe til
En udgift på halv anden million kro
ner, 2.500 A4 siders bilag i form at 
tegninger, beregninger, opstillingsog 
vedligeholdelses vejledninger samt 
en række andre dokumenter er, hvad 
den nye certificeringslovgivning har 
kostet teltproducent Zederkof, Fre
dericia. En samlet indsats der har 
gjort, at deres teltkonstruktioner er 
de bedst beskrevne og fleksible i 
Danmark.

Tilpasning til vindstyrker
Tre certifikater på samme teltbredde 
gør det muligt at tilpasse konstruktio
nerne, således at hvis der er let vind, 
så er forankringskravene minimeret. 
Ved en middelvind kan certifikatet 
skiftes ud og teltkonstruktionernes for
ankring øges, så det lever op til den 
højere vindstyrke. Bliver der strid vind, 

Salgsdirektør Torben Borg ses sammen med Jan Zederkof foran 
en af de certificerede teltkonstruktioner.

En medarbejder står konstant og laver stålwirer til kryds i telte
nes top og sider. Efterspørgslen har været kolossal efter, at de 
nye certificeringsregler er trådt i kraft.

Jan Zederkof viser her en del af de 
2.500 A4 ark, som er blevet produceret 
for at kunne få teltene certificeret.

Der samles teltkonstruktioner i stride 
strømme hos Zederkof, Fredericia, som 
har landets mest omfattende og mest 
fleksible beregnede konstruktioner.

så kan der hænges et nyt certifikat op 
og forankringerne og dele optimeres, 
således at der er mulighed for at til
passe opstillingerne til vejrforholdene.

Snebelastning er med
– Det kan ikke være rigtigt, at I telteje
re skal forankre jeres telte til krav om 
orkanstyrke hver gang et telt sættes 
op. Det vil tilfældet være, hvis vi kun 
havde lavet beregningerne efter den 
højeste vindstyrke. Vi har snebelast
ning med i flere af vore certifikater, så 
der ingen tvivl er om, at de også vil 
kunne bruges om vinteren, understre
ger direktør Jan Zederkof, Fredericia.

Nytænkning
– Det er dyrt at gå foran. Men på sigt 
er jeg overbevist om, at interessen for 
vores produkter vil øges. Vi var de 
første, der fik certifikaterne på vore 
telte. Vi er de første med orienteren
de møder over for vore kunder. Vi har 
lavet tabeller over krav til forankringer 
i de forskellige vindklasser. Har lavet 
en række nytænkninger, som gør det 
simpelt at forstærke tidligere teltpro
duktioner til krævende vindstyrker.

Leasing til lave renter
– Ved køb af telte kan certifikatet 
fra Teknologisk Institut udstedes via 

os, så som kunde er der ikke noget 
at betænke sig på. Vi tilbyder vores 
kunder leasing salg til uhørt lave ren
ter, der gør det økonomisk overskue
ligt at købe nyt materiel. Det skal være 
nemt og billigt at købe de optimale 
produkter hos os.

Billigere end i Kina
– Vi har alle vore produkter på lager 
og kan levere de ønskede dele i løbet 
af få dage. Service over for kunderne 
er nøgleordet. Når der er behov for 
hjælp, så er vi klar til at yde den. Væl
ger man os som leverandør, så finder 
vi altid den rigtige pris og giver tre års 
garanti på alle vore varer. Hertil kom
mer, at vi sælger vore teltprodukter 
til priser, som ikke engang kineserne 
kan købe telte til, siger Jan Zederkof, 
Fredericia.



Zederkof udvider 
med storkøkkenafdeling
En storkøkkenafdeling med 20.000 
varenummer bliver inden for de 
næste par måneder en del af virk
somheden Zederkof i Fredericia. 
En afdeling der satser på at dække 
behovet inden for professionelle 
udlejere, restauranter, kantiner og 
meget andet. En række nytænkninger 
inden for området kommer til at gøre 
en forskel, lover Thomas Pedersen, 
der får ansvaret for afdelingen.

Høj kvalitet til små priser
– Vi vil gerne være sparingspartner 
med vore kunder om nye produkter. 
Det for at sikre dem kvalitetsvarer, 
favorable priser, hurtig levering og 
den høje service, som vi er kendt for. 
Det skal være muligt for udlejere at 
vælge os som leverandører over en 
bred kam. Det betyder, at vi vil kunne 
sikre dem priser, som ikke tidligere 
er set i Danmark og være deres spa
ringspartner, når det gælder indkøb, 
siger Thomas Pedersen, Zederkof, 
ansvarlig for storkøkken og service.

Kort responstid
– Der opbygges for tiden et sorti
ment, som indeholder alle de 20.000 
varenumre. Det på en måde så vi 
har en leveringstid på mellem 3  5 
dage. Det gør, at akutte lejeønsker til 
udlejerne vil kunne honoreres straks 
og medvirke til en omsætningsfor
øgelse. Vi kender branchen og ved, 
hvilke forhold man som udlejer lever 
under med en kort responstid mel
lem bestillinger og leveringer. Er den 
helt gal, så åbner vi gerne dørene for 
afhentning af varer uden for vores 
normale åbningstid.

Optimal sparing 
– Vores 3 års garantiordning er unik 
i forhold til andre leverandører, hvor 
den typisk kun er på et år. Vi vil kunne 
hjælpe vore kunder med en leasing 
ordning på køb af maskiner og ser
vice og er der noget, vi ikke har og 
som kunden vil have, så vil vi i mange 
tilfælde kunne skaffe det. Med os 
som leverandører vil kunderne få den 

optimale sparing og de helt rigtige 
priser, understreger Thomas Peder
sen (ansvarlig for storkøkken og ser
vice), Zederkof, Fredericia.

Vaskeanlægsløsninger
I Zederkofs sortiment vil der blandt 
andet indgå vaskeanlægsløsning og 
plastbakker. Produkter som vil revolu
tionere inden for udlejningsbranchen 
og som firmaet har store forventnin
ger til.

Ansvarlig for storkøkken afdelingen Thomas Pedersen 
ses her i gang med at indrette det showroom, som 
Zederkof åbner om kort tid.

Ansvarlig for service og storkøkken;  
Thomas Pedersen garanterer høj kva
litet og lave priser på alt i Storkøkken 
afdelingen.

Hurtig betjening og forsendelse på 
mellem 3 og 5 dage er konceptet hos 
Zederkof, Fredericia.

Indkøber Hanne Larsen har store 
udfordringer i at få mange 
dele af storkøkken konceptet 
på plads.
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Kør privatkørsel lovligt 
Kør privatkørsel lovligt i gulpladebil
Det er blevet en succes med, at man kan købe dags
beviser til kørsel i gulpladebiler med en totalvægt 
på op til fire tons, til privatkørsel. En gulpladebil må 
alene benyttes til virksomhedsbrug, men for et beløb 
på kr. 225.00 kan man købe rettigheden til at benytte 
bilen til privat formål. Et bevis der gælder fra kl. 
00.00 til 23.59 på dagen.

Mindst en time før privatkørsel
I alt kan der købes op til 20 dagsbeviser pr. bil i et 
kalenderår. Alle kan med ejerens/lejerens tilladelse 
købe sig et dagsbevis gennem sit nemid. Dagsbe
viset skal købes mindst en time før man begynder at 
køre privat i bilen og dagsbeviset skal medbringes i 
bilen, dvs. kvitteringen skal printes eller medbringes 
elektronisk.

Frit slaw
Når man har dagsbeviset med sig, er der ingen 
grænser for, hvad bilen må benyttes til af private 
opgaver. 

Skattepligtigt eller ej?
Betaler en arbejdsgiver for dagsbevis til en medar
bejders benyttelse af bilen er det et skattepligtigt 
personalegode. Betaler medarbejderen selv, er det 
ikke skattepligtigt.

spørgsmål og svar

Kan man afskedige en medar- 
bejder for indtagelse af spiritus?

Spørgsmål:
Kan man afskedige en 
medarbejder for for
modet indtagelse af 
spiritus på arbejds
pladsen, hvis der er 
en klar regel om, at det 
ikke må ske?

Svar:
Ja, hvis det kan bevi
ses, at der var tale om 
overtrædelse af en klar 
regel, som medarbej
deren er gjort bekendt 
med.

spørgsmål og svar

har en medarbejder pligt 
til at reagere?

Spørgsmål:
Har en medarbejder pligt til at reagere, hvis han på 
sin lønseddel konstaterer, at han har fået udbetalt en 
for stor løn?

Svar:
Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren har ansvaret 
for, at der udbetales den rigtige løn. Udbetales der 
for meget, kan det for meget udbetalte kun kræves 
tilbagebetalt, hvis det kan bevises/sandsynliggøres, 
at medarbejderen har modtaget det for meget 
udbetalte i ond tro, altså at han ved eller burde vide, 
at der er udbetalt for meget.  

spørgsmål og svar

hvor mange ugentlige timer må en 
medarbejder arbejde?

Spørgsmål:
Hvor mange ugentlige timer må en medarbejder med 
eller uden overenskomst arbejde i, og i henhold til 
hvilke regler? Hvis timetallet overstiges, hvad så?

Svar:
Overenskomst: Det almindelige er 37 timer med 
mulighed for overarbejde i spidsbelastningssitua
tioner. Typisk vil en overenskomst ikke angive, hvor 
mange timer der maksimalt kan arbejdes om ugen. 
Reglerne herom findes i direktiver, som dog kan 
være implementeret i overenskomsterne og arbejds
miljølovgivningen. Efter arbejdstidsloven må der 
maksimalt arbejdes i gennemsnit 48 timer pr. uge 
regnet over en 16 ugers periode. Herudover er der 
regler om hviletid og fridøgn i arbejdsmiljøloven.



Studie- og messerejse til USA 
i efteråret 2016?
Der var på forårsmødet stor inte
resse for det oplæg, bestyrelsen for 
Brancheforeningen havde fremlagt 
omkring en messeog studierejse til 
USA i november 2016. Et besøg i mil
lionbyen New York, verdens største 
forlystelsesmesse i Orlando, og kon
ference og faglige møder i Clearwater 
er på programmet. Et utroligt spæn
dende og fagligt indholdsrigt pro
gram er efter brancheformand Sven
ning Kjær Pedersen lagt på bordet.

Sidste nyt fra hele verden
– Vi har haft henvendelse fra flere 
medlemmer, som har forespurgt om 
IAAPA’s messe i Orlando. En kæmpe 
messe med over tusinde udstillere fra 
hele verden. Et sted hvor man finder 
fra de mindste ting til de største kar

ruseller. Her er telte, forlystelser og alt 
muligt andet materiel, som vil passe 
ind i manges udlejningssortiment og 
det i det sidst nye look på markedet. 
Det må siges at være et sandt Eldo
rado for branchen.

Virksomhedsbesøg og 
konference
– Med virksomhedsbesøg hos kolle
gaer i Clearwater vil vi kunne få ideer 
til nye tiltag inden for branchen. Der 
vil kunne hentes inspiration for dan
ske kollegaer ved, at vi indbygger en 
konference i programmet. Det for her 
at få lejlighed til at tale om den udvik
ling, der har været inden for bran
chen siden certificeringslovgivningen 
blev indført og hvordan vi følger den 
op, siger brancheforeningesformand 
Svenning Kjær Pedersen.

studietur/messerejse 
til UsA efteråret 2016

Udfordringerne på IAAPA messen i Orlando er uendelige. Her udstiller over tusind producenter de nyeste forlystelser.

Varighed og pris kan tilpasses
– Jeg ser frem til tilbagemeldinger 
om interessen for turen. Er der tyve 
medlemmer der vil med, så går vi i 
gang med forberedelserne. Jeg vil 
ikke udelukke, at der sker en tilpas
ning af programmet, så turen laves 
kortere og dermed også billigere. 
Sker det, vil det ikke gå ud over de 
fire messedage i Orlando, men der vil 
kunne ske en tilpasning af program
met før og efter messen. Når vi har 
fået tilbagemeldinger om interessen 
for turen, vil vi lave det endelige pro
gram for turen, slutter Svenning Kjær 
Pedersen, Brancheforeningen Danske 
Festudlejere.
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Imponerende muligheder hos Brønnum
Forårsmødet i Brancheforeningen 
Danske Festudlejere fik et yderst fag
ligt indhold, da en stor gruppe af 
medlemmerne besøgte Danmarks 
ældste specialleverandører af køk
keninventar, porcelæn, bestik og et 
utal af andre varer, nemlig Brønnum 
i Herlev.

Et informativt besøg hvor forbløffel
sen var stor over virksomhedens store 
sortiment, servicemuligheder og 
lagerfaciliteter. Teamet af medarbej
dere imponerede sammen med den 
service der blev givet deltagerne.

Spændende historie
Direktør Oluf Brønnum, der er indeha
ver af det familieejede firma, og som 
er oldebarn af stifteren, gav en histo

I alt 30 medlemmer af Brancheforeningen Danske Festudlejere var mødt op til 
et udbytterigt virksomhedsbesøg hos Brønnum i Herlev.

Jens og Lone 
Hjortshøj, 
Hjortshøj Par
tyservice, taler  
om udvidelse 
af deres vare
sortiment.

Kirsten, Claus 
og Henrik Pe
tersen, Hvalsø 
Teltudlejning, 
får kyndig vej
ledning fra sæl
gere om køb af 
kaffemaskine.

Jesper Christiansen og Flemming Andersen, Karup & Thisted 
Serviceudlejning, får her  vejledning af en af Brønnums sælgere.

Opmærksomheden var stor da direktør Oluf Brønnum viste 
rundt og fortalte om virksomhedens kompetencer.



Direktør Oluf Brønnum t.h. ses her i gang med rundvisningen i de store 
lagerfaciliteter, som udgør Brønnum.
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Imponerende muligheder hos Brønnum
risk redegørelse for virksomhedens 
opstart og udvikling. En spændende 
fortælling om et stædigt og målrettet 
arbejde fra lidt og op til impone
rende resultater inden for branchen.

Sidste nyt
Efter at være blevet trakteret med mad 
og drikkevarer, var der mulighed for at 
stifte bekendtskab med det sidste nye 
inden for branchen. Det i grosfirmaets 
kæmpe showroom og assisteret af 
firmaets professionelle sælgere.

Salg og udvikling
Efter besigtigelse af de mange nyhe
der,  der var på hylderne, var der 
rundvisning i firmaets lagerfacilite
ter. En imponerende oplevelse, hvor 
medlemmerne fik klar fornemmelse 

af en kæmpe som Brønnum er på 
markedet i Danmark, Europa og den 
øvrige del af verden. Det med såvel 
salg som udvikling af nyheder inden 
for en lang række områder.

Spørgsmål og svar
En rundvisning hvor direktør Oluf 
Brønnum på en spændende måde 
fortalte om udvikling, salg, service i 
virksomheden og hvor der var rig lej
lighed til at stille spørgsmål og få svar.

Øjenåbner for nye muligheder
– Det var et imponerende besøg, 
som vore medlemmer fik rigtig meget 
ud af. Der var inspiration og  kyndig 
vejledning fra sælgerne. Et besøg 
der var en øjenåbner for mange nye 
muligheder og tiltag i branchen, siger 

brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen.

Medspiller og sponsor
Brønnum var også aktiv medspiller, da 
der senere på formårsmødet var Mini
messe og ved sponsering af en ræk
kepræmier til lotteriet lørdag aften.

Inge og Hans Iversen, Låsby Telt & Serviceudlejning, studerer her sam
men med Mette Sandberg, Dantelt, service i showroomet.

Rene og Lisa Frederiksen, Sæby Festservice, bliver her inspireret 
af nogle af de mange muligheder der er  inden for porcelæn.

Stein Ålstedt, Vågå, og Kirsten Petersen, Hvalsø, 
får sig en snak om et rigtigt valg af service.

Kageeksperten Bettina Damgaard og 
æresmedlem Gert Jensen studerer her 
bryllupkagestativ.
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Röder HTS Höcker GmbH - Hinter der Schlagmühle 1 - D-63699 Kefenrod - Tyskland
Tel: +49 6049 95100 - Fax: +49 6049 9510 20 - Email: verkauf@roeder-hts.de 

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

 13.990,- Dkk
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         5x5 m Pagode TelT 
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VinTeRTilbud:
2015

Kurser for festudlejningsbranchen 2015

Teltopstillere 

Sofievej 61  l  9000 Aalborg  | tlf. 9633 2211

aalborg@amunordjylland.dk  |  www.amunordjylland.dk

Kursusbetegnelse Opstarts-
dato

Varighed 
(dage)

AMU-
mål

Montering og indretning af rammetelte 19/1
9/3

5 40583

Koordinering af teltmontage 26/1
16/3

5 40581

Hygiejne certifikat + 
Hygiejnisk håndtering af service i 
festudlejningsbranchen

2/2 3
2

45780
40692

Opstilling og montering af 
børneforlystelser

2/3 5 46947

Planlægning af teltopstilling og indretning 13/4 5 40584

Uddannelsessted
Vesterled 46, 9681 Ranum. 

Tilmelding
www.efteruddannelse.dk

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

Efteråret 2015:
19. – 23. oktober – AMU-mål: 46947 
       Opstilling og montering af børneforlystelser

26. – 30. oktober – AMU-mål: 40583 
       Montering og indretning af rammetelte – 1

2. – 6. november – AMU-mål: 40581 
       Koordinering af teltmontage – 2

9. – 13. november – AMU-mål: 40584 
       Planlægning af teltopstilling og indretning - 3
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Konsulentjobbet i Brancheforeningen 
Danske Festudlejere er så tidskræ
vende, at Heine Pedersen, Ranum 
Teltudlejning, har valgt at drosle ned 
på udlejningsområdet og i høj grad 
koncentrere sig om bl.a. arbejdet 
som konsulent.

Den 17. marts 2015 sluttede tre online 
auktioner med knap 700 numre hos 
Damonline auktioner, hvilket betød 
en betydelig reduktion af det udlej
ningsmateriel, som Ranum Teltudlej
ning er kendt for at have.

Nye intentioner
– Vi har været blandt Danmarks stør
ste festudlejere. Har haft rigtig mange 
store events i ind og udland og haft 
førertrøjen på inden for branchen. 
Intentionerne er fremadrettet nogle 
helt andre. Vi beholder et begrænset 
udvalg af telte og børneforlystelser, 
så vi har det materiel der skal til for, at 
kunne afvikle AMU kurserne inden for 
områderne. Når det ikke bruges her, 

vil vi fortsat udleje det til festligheder 
i et begrænset omfang, siger indeha
veren Heine Pedersen.

Brænder for Brancheforeningen
– Jeg brænder for de udfordringer 
der er i at være konsulent fra Bran
cheforeningen Danske Festudlejere. 
Et tidskrævende job der gør, at jeg 
ikke har tid til at tage min tørn med 
udlejningerne. Et arbejde som min 
kone Anette tager sig af og for hende 
er der også kommet nye udfordringer 
i form af kontorarbejde for vores søns 
automatfirmaer.

Knokkelarbejdet forsvinder
– Vi har solgt noget af vores mate
riel til kollegaer, som overtager vores 
indgåede lejekontrakter. Vi samar
bejder med andre kollegaer om nye 
aftaler, der indgås. Derved er det i 
langt højere grad det administrative 
arbejde, der er en del af hverdagen. 
Knokkelarbejdet med opstilling og 
nedtagning af telte begrænses og 

kræfter gives fri til andre opgaver, 
siger Heine Pedersen, Ranum Teltud
lejning.

35 år i festudlejningsbranchen
– Opgaverne som konsulent i en 
professionel Brancheforening er 
mange og udfordrende. Der skal bru
ges mange kræfter til opgaven og 
jeg vil ikke brænde mit lys i begge 
ender. Derfor satser jeg kræfterne på 
at bidrage til en så stærk Branchefor
ening som mulig. Et job som jeg vil 
udføre uden at være medlemmernes 
konkurrent, men samarbejdspartner. 
Næste år kan vi fejre 35 års jubilæum 
i festudlejningsbranchen. Jeg føler 
derfor, at jeg har gjort min del af den 
fysiske indsats, men brænder for det 
organisatoriske arbejde, siger Heine 
Pedersen

ranum teltudlejning 
skruer ned for blusset

Heine Pedersen ses her sam
men med sin kone Anette 
Gammelholm. De har sam
men været med i toppen 
af festudlejningsbranchen. 
De drosler nu tempoet ned 
og frigiver kræfter til andre 
indsatser.
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Tlf. 70 20 34 75
obw@obwiik.dk
www.obwiik.dk

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

O.B.Wiik festtelt

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

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

Kraftigt plast bord 
183x74 cm. 
Vægt pr. stk. 15 kg.
Max. belastning 315 kg.

Klapstole 
Vogn til 50 stole 

Klapstol-stof 
Krom eller grå ramme

Vogn til 15 stole 

Planet 160 bord
Vægt pr. stk. 24 kg. Max. belastning 315 kg

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.

Priser fra

kr. 1.998,-

ZOWN



Regeringen har foretaget en stramning 
af hvidvaskloven som skal gøre det 
sværere at hvidvaske sorte penge 
samt at udføre sort arbejde. 

Mindst kr. 10.000,00 i bøde
Kr. 50.000,00 er det største beløb 
man som erhvervsdrivende må mod
tage kontant for varer eller tjene
steydelser. Modtager man mere er 
bøden på 25% af det beløb, der 
overskrides med – dog mindst kr. 
10.000.00.

Øverst ansvarlige kan straffes
Den øverst ansvarlige i virksomheden 
kan også straffes personligt. Typisk er 
bøden på 10% af det beløb, som 
virksomheden/selskabet skal betale.

Skattemæssigt fradrag forsvinder
Betales der kontant  for varer eller 
ydelser fra en virksomhed så vil der 
ikke kunne får skattemæssigt fradrag 
for et køb på mere end kr. 10.000,00 
inkl. moms. Det gælder uanset om 
beløbet måske betales i rater. Det 
samlede beløb må ikke overstige 
nævnte beløb.

Digital betaling 
Hvis det samlede beløb på årsbasis 
overstiger kr. 10.000,00 inkl. moms, 
skal virksomheden betale digitalt.

Er beløbet større, risikerer virksom
heden at skulle betale, hvis sælgeren 
snyder med skat og moms.

Indberetning til skat
Overstiger en kontant betaling mere 
end kr. 10.000,00 inkl. moms, kan 
dette beløb indberettes digitalt til 
SKAT – senest 14 dage efter beta
lingen og senest en måned efter at 
fakturaen er modtaget.

Her skal man indberette oplysninger 
omkring købet, herunder fakturaop
lysninger, så leverandøren kan iden
tificeres.

Fri for hæftelser
Indberettes købet, hæfter man ikke 
som køber, hvis sælger snyder med 
skat og moms.

Kilde: Advokat Mogens Kjær, Kjær 
Advokat, Løgstør. Tlf. 98 67 17 88.

Kontante penge kan koste dyrt

 Festudlejer.dk 37

Kr. 38.829,00 
i byggesagsbehandling

Det nyindkøbte telt på 40 x 80 meter ses 
her opstillet ved Hejse Kro ved Frederi
cia, hvor det står opstillet i tre måneder.

Det kom som et chok for Mark Mik
kelsen, Trekantens Oliefyrservice Aps, 
Børkop, da han fik regningen for byg
gesagsbehandling af hans nyindkøb
te telt på 40 x 80 meter. Regningen 
lød på kr. 38.829,00 svarende til 
48 timers sagsbehandlingstid af kr. 
795.00. Forventningerne til prisen for 
byggesagsbehandlingen var et beløb 
på ca. 5 – 8.000.00 kroner, da Frede
ricia Kommune havde oplyst, at de 
forventede et tidsforbrug på 2 – 3 
timer ved en første gangs byggesags
behandling.

Byggesags tilladelse dagen før 
arrangement
– Det er helt hen i vejret med en så 
stor afvigelse på det, der blev meldt 
ud og det der nu er krav om at skulle 
betale. Et beløb som jeg ikke betaler 
uden at tage kampen op med Frede
ricia Kommune. Det om et sagsforløb 
med mange forhindringer, så der ikke 
forelå de beregninger, der skal til for 
at opnå certificering af teltet. Først 
dagen før at det første arrangement 
blev afviklet i det 3.200 kvadratmeter 
store telt, forelå byggetilladelsen.

Kommunen er inkompetente
– Efter de oplevelser sagsbehand
lingen har givet, finder jeg kommu
nen inkompetent til sagsbehandling 
af telte. To andre telte har jeg fået 
godkendt efter EN 13782. Kravene i 
denne norm til statiske beregninger 
ville de ikke godkende til det nye telt 
og først ved hjælp fra Energistyrelsen 
blev der fundet en lem til at give en 
dispensation. En mærkværdig hold
ning at have, understreger Mark Mik
kelsen, Trekantens Oliefyrservice Aps, 
Børkop, som er blevet lovet et møde 
med Fredericia Kommune.
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Kontakt os:
KEN storkøkken a/s
Runetoften 15-17
DK-8210 Aarhus V

Salg: 86 24 84 00
Service: 70 10 20 91
Fax: 86 24 83 00
www.kenstorkoekken.dk

Giv dine kunder en ekstra god 
oplevelse med poleret bestik
Poleret bestik er en service, som dine kunder 
med garanti vil påskønne
Efter en grundig polering syner bestikket af langt mere, men det tager lang tid at 
polere alt bestik manuelt. Med denne polermaskine til bestik er det nemt og effektivt.

Polermaskine til bestik - til skånsom polering af bestik
Opståede aflejringer poleres nænsomt væk                         
- Kapacitet 3000-3500 stk. bestik pr. time         
- Udstyret med UV-lys          
Normalpris kr. 24.990,- 
Tilbud kr. 18.995,-*
Varenr.: 630120
*Tilbuddet er gældende til og med juni 2015   

  

Polerer op til
3500 stk. bestik

pr. time
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thisted & Karup 
serviceudlejning
Royale leverandører fra Jylland
Der er fuld gang i Thisted & Karup Serviceudlejning. 
Der er sket et opkøb af Frederiks Teltudlejning til 
overtagelse i juli i år.

Sæsonen blev startet royalt op ved, at der blev 
leveret servicetelt til H.K.H. Dronning Margrethes 
75 års fødselsdag på Fredensborg Slot. Her kunne 
gæsterne nyde morgenmaden og senere stå i læ 
under fyrværkeriet.

Thisted Serviceudlejning leverede i forbindelse med 
H.K.H. Prins Joachim og H.K.H. Prinsesse Maries bryl
lup for år tilbage telt, inventar, belysning og meget 
andet til deres bryllup på Schackenborg Slot i Søn
derjylland.

Alt til festen.dk A/S,  der ejes af Michael Paulsen 
og Lars Andreasen, Randers, er gået sammen med 
Eventbasen ApS.
 
Fra 1. jan. 2015 ejes Eventbasen.dk A/S, herefter af 
Alttilfesten.dk A/S og med Michael Madsen, som 
medejer.
 
Eventbasen.dk A/S fortsætter som en selvstændig 
enhed men med Michael Paulsen, Randers som 
direktør, og Michael Madsen som afdelings ansvarlig.

hotelovernatning 
for to
Præmie til hotel overnatning
Hans og Inge Iversen, Låsby Telt & Serviceudlejning, 
blev de heldige vindere af Ikadans lodtrækning på 
Mini Messen. Alle der købte over 50 m2 plastikgulv 
ved sælger Preben Thomsen på messen, deltog i 
lodtrækningen.

Hans og Inge Iversen har ikke bestemt sig for, hvor de 
skal spise og overnatte og venter med at bestemme 
dato og sted til efter sæsonen.

Alt til festen.dk A/s og 
eventbasen er fusioneret

Hans og Inge Iversen 
for her overrakt gaven 
af Preben Thomsen, 
Ikadan.

nyt navn til låsby
Låsby Telt & Serviceudlejning skifter navn og kommer til at 
hedde Jysk Festudlejning. Et professionelt reklamebureau 
har stået for en omlægning af hjemmeside, logo og meget 
mere, så navnet bliver så markant som muligt.

oprulning lettes 
af surringsbånd
 
Der venter en revolutionerende nyskabelse til oprulning af 
surringsbånd. I stedet for at rulle bånd op i timevis kan det 
med en håndholdt maskine klares på få minutter. Konsulent 
Heine Peder
sen har fået 
demonstreret 
maskinen og 
har store for
ventninger til 
den. Den for
ventes dog 
først i produk
tion til næste 
år.

Indehaver af Thisted & Karup Serviceudlejning Jesper 
Christensen ses her foran showroom og kontor i virk
somheden som fordobles i løbet af sommeren.
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Ansøgning om certificering
Der udfyldes et ansøgningsskema til TI, hvori der oplyses 
firmanavn, indehaver, adresse, by, kontaktperson, telefon
nummer, inspektionssted, beskrivelse af fabrikat, type, 
bredde, antal spær/sektioner m.v.

Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til:
TI, att.: Tina Brændekilde – tlf. 72 20 17 20.
TI på mail: tbc@teknologisk.dk
Brancheforeningen Danske Festudlejere att.: Heine på mail: 
heine@festudlejer.dk
Brancheforeningen Danske Festudlejeres hjemmeside: 
festudlejer.dk

Det udfyldte ansøgningsskema fremsendes til TI på mail: 
TBC@teknologisk.dk 
Den enkelte ansøger vil herefter blive kontaktet vedr. tids
punkt for certificering.

sådan certificeres et rammetelt
Ifølge samarbejdsaftale mellem Brancheforeningen Danske 
Festudlejere og Teknologisk Institut (TI), der ved udfærdi
gelsen af denne pjece er et af to akkrediterede certifice
ringsorganer i Danmark, som kan certificere telte og trans
portable konstruktioner, er der aftalt følgende procedure 
ved certificering af rammetelte:

RABAT:
Dert er indgået rabataftale med Teknologisk Institut 
til stor fordel for medlemmerne. Der ydes alle Bran
cheforeningen Danske Festudlejeres medlemmer en 
rabat på 10%.

DOKUMENTATION
Ejeren af et rammetelt skal fremskaffe fornøden dokumen
tation fra producenten i form af beregninger der opfylder 
Euro Code En1993 vedligeholdelses og opstillingsvejled
ning, godkendelse af teltdugen. 
Er den fornødne dokumentation ikke til stede, vil en certifi
cering ikke kunne ske.
Det er ejerens opgave at fremskaffe alle relevante tegninger, 
beregninger, vedligeholdelses og opstillingsvejledninger. 
Kravene til certificeringsdokumenter er de samme som til 
byggesagsbehandling.

Service for medlemmer af 
Brancheforeningen Danske Festudlejere
Fra flere producenter er der givet tilladelse til, at TI må bruge 
deres beregninger m.v. til dokumentation m.v. certificering 
af telte for medlemmer af Brancheforeningen Danske Fest
udlejere. Det betyder, at det ikke er nødvendigt for den 
enkelte ejer af produkter, fra disse producenter, at anskaffe 
sig det pågældende materiale. Det gælder p.t. for telte fra  
Zederkof og Kibæk Pressing.

Før certificering
I opfordres til at samle delene til de teltbredder, I har. Er der 
materiale fra flere producenter eller egne fremstillede dele, 
skal de holdes skarpt adskilte.
Defekte dele skal destrueres eller repareres i henhold til de 
vedligeholdelsesprocedurer, der er oplyst fra producen
tens side.
Tæl op, hvor mange spær I har i hver enkelt bredde.
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Efter certificeringen
Når inspektøren har foretaget de påkrævede opmålinger 
og optællinger m.v., sluttes inspektionen hos udlejeren.

På TI foretages der efterfølgende kontrol af, at det inspi
cerede materiel lever op til kravene i beregningerne for 
de enkelte telte.

Er det tilfældet, udstedes der et certifikat for den telt
bredde/længde, som der er foretaget inspektion af.

Et certifikat pr. bredde og fabrikat, da delene fra to for
skellige producenter ikke må benyttes til et telt.

Der udfærdiges en inspektionsrapport. En rapport der 
udtømmende skal beskrive alle de byggetekniske for
hold ved konstruktionen, samt hvilke farlige forhold, der 
skal iagttages ved opstilling og brug af konstruktionen. 
En vigtig del af certificeringen, som indeholder mange 
oplysninger.

Inspektionsorganet skriver certifikater ud efter de 
beregninger og valg som producenterne har fået 
lavet og godkendt.

Under inspektionen sker følgende:
1. Inspektøren sikrer sig, at alle dokumentationer er 

til stede.
2. Foretager opmåling af spær/knæk m.v.
3. Måler metaldelenes dimensioner. 
4. Kontrollerer at stålwirer/barduner/transportbånd 

til kryds m.v. har den brudstyrke der kræves i 
beregningerne.

5. Kontrol af evt. brud, beskadigelser.
6. Optælling af delene til teltene.
7. Stikprøvekontrol af materiellet for at sikre at alt 

overholder lovens krav.
8. Alle mål og observationer noteres op til en rap

port for certificeringsforløbet. En rapport som er 
en vigtig dokumentation over for DANAK, der er 
det styrende kontrolorgan.

Notaterne bruges efterfølgende til at kontrollere, at det 
inspicerede materiel lever op til de beskrivelser, der er 
i beregningerne for de enkelte telte, samt hvilke vind
styrker de kan tillades opstillet i – ved hvilken vindstyrke 
teltet skal rømmes.

sådan certificeres et rammetelt
INSPEKTION
Op til inspektion fra TI foreslår Brancheforeningen Danske 
Festudlejere følgende:

•	 At der findes et komplet spær/sektion fra 
hver type/bredde bestående af:

1. Ben

2. Knæ

3. Spær

4. Kipstykke

5. Nødvendige bolte og splitter i de dimen
sioner der fremgår af beregningerne.

•	 Bardun til hver teltbredde der svarer til den 
trækstyrke der kræves.

•	 Pløk i den længde/diameter der kræves til 
det enkelte telt. Det til montering i benene 
samt til barduner. Husk at kravene til pløk
kerne er væsentligt større end dem i benene.

•	 En tagdug med mærkning af, at det er en 
godkendt dug.

•	 En sidedug med mærkning af, at det er en 
godkendt dug.

•	 Opstillingsvejledning/manual til hver type 
telt.

•	 Dokumentation for evt. fornyet brandim
prægnering af dug/e.

•	 Stålwirer/transportbånd til kryds i teltet hvis 
det kan bygges i over 30 m’s længde.

•	 Øje til montering på ben/spær til brug for 
vindkryds.

Ud over de nævnte dele skal alle ens dele af det forskellige 
materiel være sorteret og være tilgængelig for optælling og 
stikprøvekontrol.

Lav en klar aftale med inspektionsorganet om hvad der skal 
kigges på.

Er det ikke tilfældet og inspektøren skal bruge ekstra tid til 
at finde frem til delene, vil der ske et pristillæg i forhold til 
forbrugt mertid.

Lav før inspektørens ankomst en lagerliste, som præcist 
viser, hvilke antal spær m.v., som I har til de enkelte telt
bredder/fabrikater.

Vær selv til stede under inspektionen og vær inspektøren 
behjælpelig med at besvare evt. spørgsmål og medvirk 
med anvisninger ved stikprøvekontroller.

Fortsættes side 43 
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Bred Fane, Amalie 

Tallerken  15 cm. 5010139  v/6 stk.  kr.   6,50 
Tallerken  17 cm. 5010140  v/6 stk.  kr.   6,75 
Tallerken   21 cm. 5010141  v/6 stk.  kr.   9,25 
Tallerken  24 cm.  5010142  v/6 stk.  kr. 10,50 
Tallerken  26,5 cm.  5010143  v/6 stk.  kr. 14,75 
Tallerken  30,5 cm. 5010145  v/6 stk.  kr. 19,25 
Tallerken, Dyb  24 cm.  5010144  v/6 stk.  kr. 10,50 
Overkop  18 cl. 5010125  v/6 stk.  kr. 10,25 
Underkop  14,5 cm.  5010126  v/6 stk.  kr.   5,25 
Ymerskål  16 cm. 5010160  v/6 stk.  kr.   8,75 
Salatskål  23 cm.  5010162  v/6 stk.  kr. 19,50 
Asiet, Oval  17 cm. 5010107  v/6 stk.  kr. 16,75 
Asiet, Oval   24 cm.   5010105  v/6 stk.  kr. 18,75 
Fad, Oval  30 cm. 5010172  v/6 stk.  kr. 21,00 
Fad, Oval  38 cm. 5010174  v/6 stk.  kr. 39,00 
Flødekande  15 cl. 5010135  v/6 stk.  kr. 18,25 
Sukkerskål  20 cl. 5010136  v/6 stk.  kr. 29,75 
Sauceskål  40 cl. 5010151  v/6 stk.  kr. 28,50 
 

 

  
Mådevej 20 * 6700 Esbjerg * haahr@haahr-co.dk * www.haahr-co.dk * Tlf: 7512 8000 * Fax: 7512 2719 * 

Amalie

Serien med over 50 forskellige dele lige fra  
tallerkner med både smal og bred fane, til salt/pebersæt, fade, skåle, vaser mv. 

 
Udover porcelæn har vi også stort udvalg fra ARCOROC i glas, i bl.a. Elegance og Princesa serien. 
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og meget meget mere
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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
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Vær først 
i feltet!

kontakt@boostingbusiness.dk

 
 
 
 
 
 
 
Hos DFM møder du 14 engagerede og 
kompetente medarbejdere, der altid 
tager udgangspunkt i dit behov. 
 
Hos DFM har vi specialiseret os i Telt- 
og service udlejningsbranchen, derfor 
vil vi være i stand til at yde dig den 
optimale rådgivning. 
 
Kontakt person: Carsten Hartlev 

Tlf.: 73 40 41 42 
Email: erhverv@danskforsikring.dk 

Den tidligere grænse på 50 km i kørehviletidsreglerne 
om, hvor håndværkere med værktøj og materialer 
????????, er nu ændret til 100 km. 

Fra 50 til 100 kilometer
Grænsen i kørehviletidsreglerne om at håndværkere 
må køre 50 km væk fra ens virksomhedsadresse og ud 
til kunderne med varer uden at der skal være instal
leret fartskriver i bilen, er nu ændret til 100 km for de 
virksomheder, der falder ind under håndværkerundta
gelsen.

Lettelse eller merudgift
Den nye regel er med til at gøre det lettere for nogle 
virksomheder, men andre vil stadig opleve en mer
udgift. For selv om grænsen er udvidet, så vil virk
somheder med arbejdsopgaver mere end 100 km fra 
virksomhedens adresse, fortsat skulle  have installeret 
en fartskriver. Det uanset hvor mange eller få gange, 
kilometergrænsen overskrides.

Valget mellem ja eller nej
Det er her at man skal gøre op med sig selv, om man vil 
tage en ordre uden for en radius på 100 km eller takke 
nej til kunden.

Køre-hviletidsreglerne lempes
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Certifikat og inspektionsrapport til hvad?
Certifikatet og inspektionsrapporten er vigtige papirer til 
at dokumentere over for kunder og myndigheder, at et 
telt er certificeret og godkendt.
Et kopi af certifikatet skal ophænges i alle telte på over 
50 kvadratmeter på et for publikum synligt sted.

Et certifikat for en teltlængde kan benyttes til et telt op 
til den maksimum længde der står på certifikatet og 
nedad. Det dækker ikke opstillinger, der er længere end 
det anførte certificerede materiel.
Er en teltbredde certificeret til fx max. 150 m, kan certifi
katet benyttes til fx tre telte af 50 m, eller andre størrelser 
som sammenlagt er op til max. 150 m. Overstiges antal 
meter, så skal der et nyt certifikat til.

Inspektionsrapporten skal bruges til information over for 
kunden og myndighederne. Den vil indeholde en række 
vigtige informationer, som kunderne skal informeres om 
og som myndighederne kan forlange forevist for at se, 
hvad der er certificeret til brug til, hvornår det skal gen
certificeres m.v.
Et certificeret telt må opstilles uden forudgående byg
getilladelse overalt i Danmark.

Certificeringen gælder i op til fem år, hvorefter en gen
certificering skal finde sted.

sådan certif iceres et rammetelt
 Fortsat fra side 41

PRIS
Førstegangs certificering af en type/model rammetelt kr. 
13.500,00. Ved flere typer/modeller gives der et tilbud.

For telte med beregninger fra Zederkof, Kibæk Pressenning 
og Sækko Solutions, som af dem er stillet til rådighed for TI, 
betales der ikke for en første gangs certificering.

Ved certificering af et stk. rammetelt – op til 35 spær (105 
m.) er prisen for første teltbredde kr. 5.800,00. Efterføl
gende teltbredder af rammetelte vil op til 35 spær (10 m.) 
koste kr. 4.250,00, når det sker ved samme inspektion.

Tillægspris for certificering af yderligere/mere end 35 spær 
(105 m.) ved samme certificering vil koste kr. 1.300,00.

Udstedelse af nyt certifikat ved navneændring og/eller 
ændring af omfang, inkl. opretholdelse af registreringsarkiv 
koster kr. 750,00 pr. stk.

Priserne dækker alene for certificering af rammetelte fra 
producenter, der har givet tilladelse til brug af deres bereg
ninger.
Ved ekstra tidsforbrug som følge af nødvendig ekstra 
inspektion og/eller at konstruktionen ikke er klargjort til 
inspektion på det aftalte tidspunkt, beregnes der tillæg for 
timeforbruget.

Der vil være et tillæg for ydelser som følge af ændringer 
i standarder, lovgivning eller andre forhold, som ikke var 
kendt ved samarbejdsaftalens indgåelse.

De anførte priser regnes pr. certifikat og er inkl. gennemgang 
af dokumentation, transport, inspektion og udstedelse af 
inspektionsrapport og certifikat.

Det tilstræbes fra TI at kunne lave inspektioner hos flere 
medlemmer i samme område, så transporttiden mini
meres.

Alle priser er ekskl. moms.
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Professionelle teltmontører er 
kundernes foretrukne
Interessen for at tilbyde medarbej
derne et kursusforløb vedr. en pro
fessionel opstilling og nedtagning af 
rammetelte er voksende og en god 
investering for de teltudlejere der 
sender medarbejderne på kursus. 
Den nye certificeringslovgivning kræ
ver mere end nogensinde, at med
arbejderne er uddannede til at sikre 
den rigtige opstilling af teltene. Sker 
det ikke vil de og deres arbejdsgiver 
kunne stilles til regnskab for eventu
elle fejl der laves, hvis uheldet er ude.

Ansvar for opstilling og 
informationer
De nye certificeringsregler understre
ger, at det altid er de, der har opstil
let teltet, der har ansvaret. Ligeledes 
er det dem, der skal give kunden 
er grundig vejledning mundtlig eller 
skriftlig i, hvordan de sikrer sig at 
opstillingen er rigtig gennemført og 
hvilke ting kunden skal foretage sig, 
hvis der skulle blive hård vind.

Professionalisme er teori og 
praktik
– AMU kurserne for teltmontører er 
vigtigt for en virksomheds sikkerhed, 
og for at man kan udgive sig for at 
være et professionelt udlejningsfir
ma, siger brancheforeningesformand 
Svenning Kjær Pedersen og tilføjer.

– Den professionelle teltopstilling er 
ikke noget man får ved sidemandsop
læring. Det er et håndværk man skal 
lære gennem tilegnelse af teoretisk 
viden og praktiske øvelser. Det er det 
AMUkurserne indeholder. Et indhold 
der hele tiden opjusteres og senest 
har fået indbygget de krav der er i 
certificeringslovgivningen.

Uddannelseskrav til teltmontører 
er en mangel
– Her er sikkerheden omkring opstil
lingerne et vigtigt punkt og det gæl
der såvel teltenes konstruktion som 
fastgørelsen af denne. Udregninger 
af vindforholdenes betydning for tel
tenes fastgørelse, beregninger af de 
forankringer der skal laves og jord
bundsforholdenes betydning er ikke 
kendt af ret mange. Det er derfor 
utroligt, at man fra Folketingets side 
ikke har indført et lovkrav om uddan
nelse af de teltmontører, der arbejder 
med teltopstillinger og nedtagninger.

Ikke optimal sikkerhed
– Vi i brancheforeningen vil arbejde 
frem imod en sådan lovgivning. Når 
vi har fået certificeringslovgivningen 
på plads, er det vigtigt at vi kommer 
videre med ønsket om en uddan
nelseslovgivning. Certificerings lov
givningen er lavet for at nedsætte 
antallet at teltulykker og øge sikkerhe
den for de, der opholder sig i eller 

En lille fejl kan være med til, at et 
telt kollapser. Derfor er det vig-
tigt, at teltkonstruktørerne ved, 
hvad der skal være i orden.

Faglærer Michael Friis følger alle 
teltopstillinger og giver gode råd 
under det praktiske arbejde.

God planlægning og arbejdsfor-
deling kræver møder, hvor in-
formationer gives, så alle kender 
deres opgaver.

Teltmontørkurserne er med til at give deltagerne over-
blik over opstilling af små som store telte.

Der er mange funktioner ved teltopstillinger, som telt-
montørerne skal være inde i og som man ikke uddannes 
optimalt i ved sidemandsoplæring.

teltkonstruktør kurser



 Festudlejer.dk 45

Det kræver teknik og kræfter 
at trække de store tagduge 
på som her, hvor det er 
et 18 m bredt telt, der 
monteres tagduge på.

omkring opstillede telte. Det gør man 
ikke bare ved at stille krav til teltenes 
konstruktioner. Uddannelseskrav er 
nødvendige for at sikre en optimal 
teltopstilling, siger brancheforenings
formand Svenning Kjær Pedersen.

En uddannet teltmontør ved hver 
opstilling
– Vi er som Brancheforeningen af 
professionelle teltudlejere der vil 
gøre en forskel, 
gået et skridt 
foran alle andre. 
Vi kræver, at der 
nu skal være en 
uddannet telt
montør i hvert 
medlemsfi rma. 
Til næste år skal 
der være mindst 
en uddannet telt
montør ved hver 
teltopstilling. Det 
for at sikre den 
optimale opstil
ling og sikkerhedsarbejde under såvel 
opstilling som nedtagning.

Teltmontørkurser til efteråret
– Kursusdeltagelse har været så stor, 
at vi får lavet nye kurser til efteråret. 
Det for at vore medlemsforretnin
ger kan være klar til, at de nye krav 
træder i kraft i henhold til Bran
cheforeningens strategi og at vi har 
så professionelt mandskab at kunne 
sende i marken til næste år, siger 
brancheforeningsformand Svenning 
Kjær Pedersen.

Vindkryds i teltene er en vigtig 
forudsætning for at give den op-
timale sikkerhed i opstillingen.

Monteringsarbejdet af tagduge 
kan være svært, hvis man ikke 
er så høj. Det er derfor vigtigt at 
have noget sikkert og let hånd-
terligt at stå på.

Det kræver samarbejde at lave 
en sikker teltopstilling.

Store teltkonstruktioner med mange hundrede kilos vægt 
vinder frem i Danmark, men der er ingen krav til uddan-
nelse af teltmontørerne.

Et godt team samarbejde er en forudsætning for, at en 
teltopstilling sker effektivt.

Ergonomisk rigtigt udført håndtering af teltmateriellet er en 
forudsætning for at undgå nedslidning af teltmontørerne.

teltkonstruktør kurser
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Fra slagter og butikschef 
til telte og brugskunst
For Elin og Allan Knappe, Nykøbing 
Serviceudlejning, har vejen til fest
udlejningsbranchen været en spæn
dende tilgang. Som udlært slagter/
blikkenslager/handymand så Allan 
Knappe muligheden for at etablere 
sig inden for festudlejningen. Det 
ved i 2005 at købe Nykøbing Ser
viceudlejning og to år senere Morsø 
Festudlejning. Et miks, som nu hed
der Nykøbing Serviceudlejning.

Elins butik
Elin Knappe var efter afslutning af en 
stilling som butikschef i Tøj og Sko 

ikke i tvivl om, at festbranchen også 
havde hendes interesse og startede 
Elins Butik. Herfra sælges bordkort, 
lys, servietter, bordpynt m. v. i mange 
afskygninger. Ligeledes er brugskunst 
en del af forretningskonceptet.

10 års jubilæum
I denne sæson kan der således fejres 
10 års jubilæum i Nykøbing Service
udlejning, hvor udlejningskonceptet 
er bredt. Alt fra service til telte og 
inventar, foodmaskiner og mange 
andre dele udlejes her.

Allan og Elin Knappe, Nykøbing 
Serviceudlejning, er nye medlem
mer af Brancheforeningen Danske 
Festudlejere.

velkommen 
til Party-line 
teltudlejning
Party-Line Teltudlejning 
bliver mere synlige
Teltlejen var for dyr, da Den
nis og Helle Høglund, Vor
dingborg, for over tyve år 
siden skulle leje et telt. De 
købte i stedet et og annonce
rede om udlejning. Efter fjor
ten dage købte de et mere 
og sådan har tingene udviklet 
sig. Nu er de i fuld gang med 
at etablere et nyt stort sho
wroom på Københavnsvej i 
Vordingborg.

Udlejningen er bare kørt 
derud ad. Teltmængden har 
rundet 2.500 m2 og service
delen rækker til et par tusin
de mennesker. Hertil kommer 
alt det, der findes i mange 
andre festudlejningsfirmaer. 

Helle Høglund er til daglig 
chef for serviceudlejnings
delen, mens Dennis Høglund 
tager sig af teltafdelingen og 
hvad der hører til her.

– Vi har den størrelse, som vi 
gerne vil have. En stor kreds 
af faste kunder på Sjælland, 
Lolland Falster og Møn bak
ker os op og har gjort det i 
mange år. Med de nye faci
liteter, ny hjemmeside og 
meget mere bliver vi meget 
mere synlige end før. Det 
skulle gerne give nogle nye 
kunder, understreger Dennis 
Høglund, PartyLine Teltudlej
ning, Vordingborg.



 Festudlejer.dk 47

For 77årige Gert Jensen, der er 
grundlægger af udlejningsfirmaet 
Bord Dæk Dig, var deltagelsen i For
årsmødet et glædeligt gensyn med 
Brancheforeningen Danske Festudle
jere. I 25 år har han været kasserer i 
foreningen, men valgte at stoppe sit 
tillidsmandsjob for fire år siden og 
give plads til nye kræfter i bestyrel
sen.

Har savnet at være med
– Nogle års sygdom har gjort, at jeg 

Det var et glad og stolt æresmedlem Gert Jensen, Bord dæk Dig, Vallensbæk, der sammen med sin kone Tove deltog i branchefor
eningens generalforsamling.

ikke har kunnet deltage i Branchefor
eningens aktiviteter. Det har været 
træls og jeg har savnet at være med. 
Men nu er jeg på toppen igen og 
møder op til de fremtidige arran
gementer. Jeg har deltaget i utallige 
forårs og efterårsmøder og ser frem 
til at være med til mange flere, siger 
Gert Jensen, Bord dæk Dig, Vallens
bæk.

Flot!
Det er spændende at følge Branche

foreningens udvikling. Jeg var med fra 
da foreningen hed Madam Blå og var 
en selskabelig forening med to fester 
om året. Festlighederne er fastholdt, 
men de faglige aktiviteter er i høj grad 
blevet aktuelle. Flot at bestyrelsen 
kan følge med i alle de områder der 
arbejdes med og glædeligt er det at 
se den store medlemstilgang der er til 
Brancheforeningen, slutter Branche
foreningen Danske Festudlejeres ene
ste æresmedlem Gert Jensen, Bord 
dæk Dig, Vallensbæk.

rart at være med igen

Medlemstilgangen fortsætter
Det er glædeligt at kunne konstatere, 
at den massive indsats som Branche
foreningen Danske Festudlejere har 
lavet over for medlemmerne værd
sættes og trækker nye medlemmer 
til, siger Brancheforeningens formand 
Svenning Kjær Pedersen. Det med 
henvisning til, at der er ikke kommet 
mindre end 10 nye medlemmer og 
støttemedlemmer. 

Den store tilgang af nye medlemmer 
har betydet en omkring 50% tilgang 
til Brancheforeningen Danske Fest
udlejere. 

En tilgang der i høj grad skyldes 
erkendelsen af, at det er vigtigt at 
være medlem af et branchefælles
skab, som vil og kan tage fat om de 
udfordringer, der er på området.

Siden sidste udgave af Festudlejer.dk 
er følgende blevet medlem:
•	 Nykøbing Serviceudlejning,  
 Nykøbing M.
•	 Salling Teltudlejning, Roslev
•	 Viertilfest, Vordingborg
•	 HKTELTE, Kolding 
•	 UC Festcenter

•	 Hede Service, St. Merløse
•	 ABC Telteudlejning, Bjerringbro
•	 PartyLine Teltudlejning, 
 Vordingborg

Støttemedlemmer:
•	 Kibæk Presenning
•	 Sækko Solutions 

Vi byder de nye medlemmer vel
kommen i Brancheforeningen Danske 
Festudlejere.



Den 6.- 8. nov. 2015

 EftErårsmøDE 

på Hotel faaborg fjord

Program:
Fredag, den 6. november:

Kl. 12.00: Indkvartering.

Kl. 13.00: Frokost

Kl. 14.00: Nej tak til kr. 100.000,00 i bøde 

for småtiNg. Oplæg ved Arbejds-

miljø ansvarlig i DI, Kåre Sørensen, 

om ArbejdsPladsVurdering. Herun-

der APV-lovgivningen, krav, hvad 

der skal være i orden, hvad der bli-

ver lagt mærke til, hvad man skal 

lave sammen med medarbejderne, 

hvilken informationspligt man har 

m.v.. Små ting kan udløse store 

bøder og rammer let krav på  kr. 

100.000.00 

Kl. 19.00: Middag – 2 retter mad.

 Kaffe, kage og socialt samvær

Lørdag, den 7. november: Kl. 10.00: Hvordan har vi oplevet den første sæson med de nye certificerings-regler? Godt og mindre godt. For-slag til tiltag, der bør laves.Kl. 13.00 Frokost
Kl. 14.00: VirksomhedsbesøgKl. 19.00: Festmiddag

Søndag, den 8. november:

Kl. 08.00: Morgenmad

 Herefter hjemrejse.

Brancheforeningen Danske Festudlejere
Professionelle udlejere der gør en forskel  

Reserver 
allerede 

weekenden 
nu!

Pris i bdværelse:

Fredag – lørdag kr. 1.320,-

Lørdag – søndag kr. 1.650,-

Fredag – søndag kr. 2.970,-

Tillæg for enkeltværelser

Priserne er ekskl. moms.

tilmelding: 

heine@festudlejer.dk 

senest torsdag, 

d. 8. oktober 2015

Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11


