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Alle virksomheder, små som store, 
kan blive udsat for hackerangreb. Det 
er derfor vigtigt, at man sikrer sig og 
får lavet back up med hyppige inter-
valler og når man lukker ned for sin 
maskine. Det vigtige er at være kritisk 
og påpasselig med at åbne filer, der 
er sendt til en. Mange er fra hackere 
der ofte sidder et eller andet sted i 
udlandet. Det kan koste tusindvis af 
kroner at åbne en forkert fil og det 
giver en masse ærgrelser, fortæller 
teltudlejer Tom Rasmussen, Roskilde 
Teltudlejning, som selv har prøvet 
turen og nu er ambassadør for Sikker 
Digital.

Valget var at 
lukke ned eller betale
– Hackerne krævede en løsesum 
for at ville etablere forbindelserne 
igen. Det kostede dyrt, men var 
absolut nødvendigt. Jeg stod midt i 
en hovedsæson med 20 medarbej-
dere, havde 750 kunder, der skulle 
leveres materiel til. Havde jeg ikke 

betalt, så havde jeg måttet opgi-
ve festudlejningen eller starte op 
forfra. Derfor er min opfordring 
til alle erhvervsdrivende, at de 
skal sikre sig alt det de kan, siger 
Tom Rasmussen, Roskilde Teltud-
lejning. Selv får han nu lavet back 
up hver tolvte time og hver gang 
han lukker systemet ned.

Alt gik i sort
– Vær åben og ærlig, hvis du 
ender i ”fedtefadet” og kommer til 
at åbne en forkert fil. Fortæl det til 
andre, så de kan nå at sikre sig. Jeg 
åbnede en mail fra Post Nord og et 
splitsekund efter var alt frosset fast. 
Jeg kunne intet og fik en IT-ekspert 
til at tjekke computeren. Efter to 
timeres indsats på at redde data-
ene var svaret umuligt. Betal og se 
glad ud, men husk at få sikret dit 
system fremadrettet.

Efter indbetaling af det krævede 
beløb blev forbindelsen straks 
genetableret.

Hackerangreb 
koster dyrt 
og giver 
ærgrelser

Tom Rasmussen, Roskilde 
Teltudlejning, blev ramt 
af et hackerangreb, som 
kostede ham dyrt. Han 
opfordrer til  åbenhed 
og ærlighed, hvis man er 
uheldig.
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» 45 mm tyk HDPE-bordplade. 
» 100% ren PE-materiale som sikrer:

Maksimal styrke!
Minimum rengøring!

» Stærkt pulverlakeret kvalitetsstålstel Ø28 
mm, med 1,2mm godstykkelse!

» 24 stk. fastgørelsespunkter mellem 
ramme og bordplade!

» 4 stk. fastgørelsespunkter på midten af 
bordet!

» Med stabelspor som sikrer bordene ved 
vandret stabling!

Vi introducerer det nye HD183 Heavy Duty bord

Et yderst robust og solidt letvægtsbord beregnet til hårdt professionelt brug.

Måske markedets stærkeste!

For information og bestilling 
kontakt Per Goller

pg@your-brand.dk

www.your-brand.dk

+45 4010 0578

1090

A2 PLAKATER
1 stk. 100 kr. - 2 stk. 150 kr.Priserne er ekskl. moms og levering.

Vi printer naturligvis i flere formater.
Har du brug for hjælp til grafisk opsætning, klarer vore grafikere også det!

Kontakt os på

20 30 65 43eller kontakt@boostingbusiness.dk

MESSEPLAKATER
Skal vi printe plakater til din stand?

eller kontakt@boostingbusiness.dk

Himmerlandsgade 150 • AARS
www.boostingbusiness.dk

Like os på FACEBOOK
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Det sidste kvartal i 2019 blev en 
hektisk tid. Pludseligt fik ordningen 
med certificerede brandrådgivere 
stor aktualitet. Ved Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens udmelding i hørings-
runden kom det frem, at certificerede 
brandrådgivere skulle overtage kom-
munernes opgave med godkendelse 
af teltopstilling og indretning af loka-
liteter til brug af over 150 personer. 

Det ville betyde millionudgifter, som 
i høj grad ville minimere aktiviteterne 
med by-, sports-, idrætsfester. Festi-
valer ville lide et stort økonomisk 
knæk og landets idrætshaller, skoler 
m.v. ville blive pålagt store udgifter 
ved afholdelse af arrangementer med 
over 150 personer.

Et forslag hvor vi sammen med By- og 
Markedsfester satte hælene i. Sva-
rede på høringsudkastet og sagde fra 
over for de ændringer, der var lagt 
op til. Takket være en stor indsats fra 
folketingsmedlem Bjarne Laustsen fik 
vi ændret de krav, som ville betyde 
millioner af kroner for de mange frivil-
lige arrangører af festligheder. 

Et stærkt samarbejde med opbak-
ning fra mange hovedorganisationer, 
festivaler, idræts-og sportsforeninger 
m.v. gjorde, at ændringen af certifi-
ceringsreglerne blev trukket tilbage.

Et tiltag der har gjort, at vi har haft 
armene højt i vejret. For at tilfredshe-
den er helt i top mangler vi besked 
om, at det også gælder private fester 
og virksomheders brug af telte.

Armene i strækhøjde var der også, 
da Mikkel Ebbesen, KOMBIT, kunne 
oplyse at første trin i raketten om at 
nå en fuldendt ”En fest – en ansøg-
ning” var klar til første affyring. Et stort 
oplæg til brug af landets kommuner 
er klar i starten af dette år. Andet trin 
er KOMBIT klar til at arbejde videre 

med. Målet er bekæmpe det bureau-
krati, som festarrangører har arbejdet 
med i mange år. Op til 45 ansøgnin-
ger kræver det let at arrangere en 
byfest. Urimeligt og dræbende? Ja!

Men udfordringerne er ikke forbi. Vi 
er blevet gjort bekendt med, at der 
kan forventes en ny evaluering af Vej-
ledningen om certificeringsordnin-
gen for telte og flytbare konstruktio-
ner og at den vil blive sendt til høring 
i foråret 2020. En høring som kan 
medføre betydelige ændringer, da 
et stort evaluerings materiale ligger til 
grund. Vi er klar til at påvirke høringen 
ud fra den faglige ekspertise, vi har.

I øresneglen er vi også blevet 
bekendt med, at der er en revision 
af Bekendtgørelsen af offentlige for-
lystelser på vej. Vi har uden held 
henvendt os til Justitsministeriet for 
at høre nyt herom. Det har vi p.t. 
ikke fået noget ud af, men ser frem 
til nye udfordringer. Det ikke mindst 
omkring kravene til brug af forlystel-
ser men også omkring placeringen af 
offentlige fester m.v.

Erfaringerne viser, at det er vigtigt at 
alle i festbranchen står sammen. Jo 
flere vi er, jo mere bliver vi hørt. Det 
er derfor mit håb, at der bliver en stor 
opbakning bag vores Festmesse, som 
afvikles lørdag, den 7. marts 2020 på 
Comwell Middelfart. Alle interes-
serede er velkomne.

Claus Petersen

Jo flere vi står sammen, 
jo stærkere bliver vi

Brancheforenings-
formand 

Claus Petersen
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Tekst og fotos: Heine Pedersen

Et ihærdigt arbejde fra Sammenslut-
ningen af By- og Markedsfester, Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere 
og ikke mindst folketingsmedlem-
merne Bjarne Laustsen og Eva Kjer 
Hansen har passeret startstregen. Fra 
nytår blev nogle af de bureaukratiske 
regler gjort lettere at håndtere i de 
kommuner, der tilslutter sig portalen, 
som udvikler Mikkel Ebbesen, KOM-
BIT, Kommunernes it-fællesskab har 
udviklet.

Uoverskuelig og unødvendigt
– Tematillægget i Festudlejer.dk i 
oktober 2017 satte gang i tankerne 
om afbureaukratisering af ansøgnings 
kravene. Kravene og procedurerne 
blev erkendt værende for tunge. At 
der skal udfærdiges op til 40 ansøg-
ninger for at afholde en byfest, er 
uoverskuelig og unødvendigt. 

Et stærkt samarbejde har 
banet vejen
Efter et møde på Haderslev Kom-
mune med deltagelse af Sammen-
slutningen af By- og Markedsfester og 
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere, folketingsmedelemmerne Bjarne 
Laustsen og Eva Kjer Hansen, hvor 
problemstillingen blev belyst, tog vi 
fat på udfordringen. Første etape 
af bevillingsplatformen Arena er nu 
klar til brug, fortæller udvikler Mikkel 
Ebbesen, KOMPIT.

Sagsbehandlingstiden 
reduceres
– Bevillingsplatform er udarbejdet i 
samarbejde med en række kommu-
ner og skal gøre det lettere for bor-
gere, foreninger og virksomheder at 
ansøge om afholdelse af lokale arran-
gementer. Det værende sig byfester, 
torvedage, markeder, idrætsarrange-

menter og meget andet. Et andet led 
er, at det skal medvirke til at reducere 
den kommunale sagsbehandlingstid i 
forbindelse hermed.

Målet er nået 
inden for fire år
– Vi har i tredje kvartal 2019 præsen-
teret Arena bevillingsplatformen for 
alle kommuner i Danmark. Det med 
henblik på at de vil kunne tilslutte sig 
løsningen. Her er det samarbejdet 
mellem kommuner, politi og brand, 
der er dækket ind. Bliver tilmeldin-
gerne til brug af platformen tilstræk-
kelige, så vil vi arbejde videre med 
en udbygning, så langt flere myndig-
heders krav om ansøgninger kommer 
med. Målet er inden for en fire års 
periode at vi har nået målet med ”Én 
fest – én ansøgning”, siger udvikler 
Mikkel Ebbesen, KOMPIT.

Én FESt – Én AnSøgning 
har passeret startstregen

Det store smil er 
fremme hos folke-

tingsmedlem Bjarne 
Laustsen, Otto Skak, 
By- og Markedsfester 

og udvikler Mikkel  
Ebbesen, KOMBIT.
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Alle kommuner 
skal være med
– Godt begyndt er at komme nær-
mere målet, siger folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen. Han ser først målet 
er nået, når alle landets kommuner 
er tilsluttet platformen. Det kan kun 
ske hurtigst muligt og jeg har der-
for haft samlet en gruppe folketings-
medlemmer her på Christiansborg. 
Det sammen med repræsentanter for 
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere, Sammenslutningen af By- og 
Markedsfester og Mikkel Ebbesen, 
KOMPIT. 

Folketingsmedlemmer 
og praktikere samlet
Det for at de, der er tættest på 
problemstillingerne, kan høre hvad 
de betyder for kulturelle aktiviteter i 
lokalsamfundet, siger folketingsmed-
lem Bjarne Laustsen. Han understre-

ger, at han først ser målet nået, når 
det er implementeret i alle kommu-
ner. Det skal være lettere at være ide-
og foregangsmand for lokale festlig-
heder. Tiltag som vi har brug for i en 
tid, hvor digitalisering fastholder alt 
for mange mennesker i deres hjem.

Svært at få armene ned
Formændene fra Brancheforeningen 
Danske Festudlejere og Sammenslut-
ningen af By- og Markedsfester Claus 
Petersen og Otto Skak, har svært 
ved at få armene ned. Det af glæde 
over, at det er lykkedes at komme så 
langt og at målet med ”Én fest – én 
ansøgning” er inden for rækkevide. Et 
vedholdende arbejde fra de to for-
eninger, som har kostet sved og tårer. 
Men vi fortsætter indsatsen ind til det 
fulde mål er nået, understreger de.

Mange mindre festligheder bliver skrin-
lagt, hvis der ikke laves om på ansøg-
ningskravene.

Disse vedholdende personer har været 
stærkt medvirkende til, at ”Én fest – én 
ansøgning er kommet over startstregen. 
Fra v. ses Mogens Lorentzen, By- og 
Markedsfester, folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen, Otto Skak, By- 
og Markedsfester og Heine 
Pedersen, Brancheforeningen 
Danske Festudlejere.
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*ALLE PRISER ER EXCL. MOMS – AB LAGER

Kasper & Co. ApS
Bakkegårdsvej 310A
3050 Humlebæk

Tlf.: 45 76 44 96
Fax: 45 76 44 92
www.kasperco.net
kontakt@kasperco.dk

KONTAKT OS

KSC S930 
1 taphane - bordmodel
Kapacitet 40-45 liter pr. time
Vejl. pris: 39.995,-
 
Tilbud kr. 29.950,-

KSC S110 
1 taphane - bordmodel
Kapacitet 20-25 liter pr. time
Vejl. pris: kr. 32.995,- 

Tilbud kr. 22.995,-

ALLE VARIANTER
1 liters dunk Slush Ice koncentrat
 
Tilbud kr. 17,-

SOFTICE MASKINER

KONCENTRAT

excl. moms - Ab lager excl. moms - Ab lager

SLUSH ICE MASKINER

GHZ 228 
2 beholdere á 12 liter 
Vejl. pris: kr. 17.750,-

Tilbud kr. 10.500,-

SPM I-PRO 2 
2 beholdere á 12 liter 
Vejl. pris: kr. 17.750,-

Tilbud kr. 10.500,-

NYHEDER & TILBUD HOS KASPER & CO.

Kurser for festudlejningsbranchen

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

Den 27. - 31. januar:
  – AMU mål: 40583
 Montering og indretning af rammetelte – 1

Den 3. - 7. februar:
  – AMU mål: 40581
 Koordinering af teltmontage – 2

Tilmelding 
 Tlf. 9633 2215
 www.efteruddannelse.dk 
 E-mail: tih@amunordjylland.dk

Foråret 2020

2020



Spørgsmål
Kan man straffes for ikke at overholde 

regler og krav?
 
Svar:
Ja! Hvis man som ejer af en transportabel konstruk-
tion ikke overholder de regler og krav til transpor-
table konstruktioner, som fremgår af byggeloven, 
bygningsreglementet og bekendtgørelsen om cer-
tificeringsordningen for transportable telte og kon-
struktioner, kan du blive straffet med bøde.
 
Det ulovlige forhold skal af bygningsmyndigheden 
anmeldes til politiet. Politiet foretager efterforskning 
og kan rejse en straffesag. En straffesag er en rets-
sag ved domstolene. Retssagen kan resultere i 
bødestraf.
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Spørgsmål
Må private opstille eget telt til egen fest 
uden at det er certificeret og der ikke er 

ansøgt om byggetilladelse?

Svar:
Ja! Hvis man ejer det telt der opstilles, og der er tale 
om en privat fest.
 
Reglen gælder kun hvis teltets ejes af den privat per-
son, som også skal bruge teltet til sit arrangement. 
Reglen gælder altså ikke for udlejningstelte, og 
reglen gæler heller ikke, hvis teltet udlejes/udlånes.
 
Teltet skal leve op til kravene i bygningsreglementet. 
En fest til over 150 personer skal anmeldes til kom-
munen.

Dansk transport 
Emballage A/S 
byder inden for
Tekst og fotos: Heine Pedersen

Der bydes på mange spændende 
nyheder, når der i forbindelse med 
forårsmødet inviteres til rundvisning 
på Dansk Transport Emballage A/S, 
Oksbølvej 97, Hammelev, Vojens. En 
virksomhed der har stået bag udvik-
lingen af mange af de plast transport 
varer, der bruges i festudlejningen.

Hele tiden 
udvikles der nye varer
En virksomhed der dækker alle behov 
for transport af levnedsmiddels varer 

Sælger Brian Jacobsen viser her nogle 
af de specialkasser med ruminddeling, 
som er lavet til glas, kopper og meget 
andet.

Adm. direktør  
Michael Gabelgaard 

Minke og sælger 
Brian Jacobsen er 

klar til at tage imod 
besøgende og vise 
deres kæmpe lager 

frem.

Administrerende 
direktør Michael 
Gabelgaard Minke 
viser her nogle af 
de fødevare god-
kendte plastkasser 
frem.

og som hele tiden er med i udvikling 
af nye produkter.

Se muligheder 
i det imponerende varelager
Vi inviteres til at besøge deres kæmpe 
lagerhal, som blev indviet sidste år. 
Her venter et kæmpe udvalg af alt fra 
plast bøtter, store dunke og meget 
andet på at blive beundret.

tilmelding er nødvendig
Virksomhedsbesøget er fredag, den 
6. marts 2020 kl. 12.00. Tilmelding er 
åben for alle medlemmer af Branche-
foreningen Danske Festudlejere og 
skal ske til: 

Konsulent Heine Pedersen
heine@festudlejer.dk
mobil 21 42 68 39
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HTS tentiQ - Hinter der Schlagmühle 1 - D-63699 Kefenrod - Tyskland
Tel: +49 6049 95100 - Fax: +49 6049 9510 20 - Email: salesSKAN@hts-tentiq.com 

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

KontaKt os
for nærmere infor- 
mation og andre 

gode tilbud

“london”

Flexibel fordel:  
Dette telt kan ved tilkøb  
af spærforlængninger  
udvides til 15x30 m

190.000,- Dkk 
Teltene opfylder de danske  
samt europæiske krav og er klargjort til certificering

Vi har fået nye ejere 
og nyt naVn

2020
derfor har vi disse fantastiske 

“nyt naVn-tilbuD”nyheD
2-i-1 Party telt: 
1 stk. 12x30 m

specialpris
1 stk  5x5 m Pagode telt :

19.200,- Dkk
med panorama sider hele vejen rundt

 
 
 
 
 
 
 
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 



Det er vigtigt med aktiviteter der 
engagerer folk.

En tur i karussellen er altid en op-
levelse.
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Tekst og fotos: Heine Pedersen

Den danske tivolipark er minimeret 
til nogle få omrejsende tivolier. Bran-
chen er i afvikling og ikke i udvikling, 
mener tivolidirektør Mie Hollæn-
der Svendsen, Mies Tivoli. Der skal 
nytænkning til og festarrangørerne 
skal ikke forvente, at vi kan dække 
de behov, der er. Der skal en række 
gratis tilbud til at trække gæsterne. 
De vil underholdes for begrænsede 
penge. Det kan vi tivolier ikke tilbyde, 
men i et samarbejde med arrangø-
rerne er jeg sikker på, at tingene vil 
kunne lykkes.

Udgifterne 
skal hentes hjem
– Vi i tivoliverdenen har store udgif-
ter på vedligeholdelse af vort mate-
riel. Vi skal investere i nye aktiviteter, 
transportere karusseller, radiobiler, 
skydevogne og meget andet materiel 
rundt i landet. Vi skal sørge for, at der 
er et engageret personale, at der er 
åbent hele aftenen og noget af nat-
ten med. Vi skal sørge for, at der er 
en god stemning på festpladsen og 

det koster. Derfor skal vi have penge 
hjem, siger Mie Hollænder Svend-
sen, Mies Tivoli.

Folk får lyst til at komme 
og blive
– Men med en kombination af gratis 
forlystelser som byfestarrangørerne 
står for og vores base af forlystelser, 
så tror jeg på en fælles fremtid.

Vort mål er, at byfestarrangørerne 
tjener penge. Gør de det, så gør vi 
også. Kan vi skabe en fælles inspire-
rende atmosfære på festpladserne, 
så får folk lyst til at komme og blive 
der. Vi ved, at forældrenes skræk er 
at det koster penge at prøve vores 
forlystelser. Børnene bruger en del 
på deres leg og morskab, men kunne 
det blandes med nogle gratis tilbud, 
så når vi målet. Det behøver ikke at 
være omkostningskrævende aktivi-
teter, men noget der fastholder folk.

Tjener arrangørerne penge, 
så gør vi også
– Vi har set det flere steder på fest-

pladserne. Når der er noget, der 
interesserer børnene, så er de ikke til 
at slæbe hjem. Forældrene bliver der 
og det øger omsætningen i madbo-
der, omsætning af drikkevarer med 
videre. Det skæpper i kassen hos 
festarrangørerne og det drypper på 
os tivolifolk. Det giver en helhed der 
er til at have med at gøre, siger Mie 
Hollænder Svendsen.

Fælles udfordringer 
giver pote
– Gør vi ikke en fælles indsats, så 
får vi ikke det rigtige miljø op at stå. 
Tivolierne forsvinder og byfesterne 
dør. Vi bør derfor se de fælles udfor-
dringer der er for at bevare de mange 
slags festligheder, der afholdes i Dan-
mark. Vi har erkendt behovet og det 
er vigtigt, at festarrangørerne også gør 
det, slutter Mie Hollænder Svend-
sen, Mies Tivoli. Hun tilføjer at på 
den måde kan afvikling ændres til 
udvikling.

tivolier er i AFViKling 
i stedet for UDViKling 

Albert Hansen og Mie Hollænder Svendsen er 
kendt på mange festpladser hvor de gennem 
mange år har drevet Mies Tivoli.

Boldkast hører tivoli til og har været 
der i mange år.

Mie Hollænder Svendsen går meget op 
i, at alle har det godt på festpladserne.
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Det tåbeligste 
ændringsforslag 
jeg har set 
i Folketinget
Tekst og fotos: Heine Pedersen

Det ville være kvæletag over for de 
frivilliges indsats med at lave by- og 
markedsfester og meget mere, hvis 
den ændring af bekendtgørelsen for 
telte og flytbare konstruktioner kom 
igennem. 

Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen hav-
de i en høring lagt op til, at det 
fra 1. januar 2020 var certificerede 
brandrådgivere, der i stedet for kom-
munerne, skulle forestå al sagsbe-
handling af telte og flytbare konstruk-
tioner, skolers sale, idrætshaller og 
andre steder, hvor der opholder sig 
over 150 personer. Et tiltag der ville 
koste det frivillige idrætsliv millioner 
af kroner uden at det ville få nogen 
sikkerhedsmæssig effekt, siger folke-
tingsmedlem Bjarne Laustsen.

Det rene kvæletag
– Det vil være over mit lig, hvis en så 
urimelig ændring af bekendtgørelsen 
blev gennemført. Det ville være det 
rene kvæletag for de mange frivillige 
organisationer, der er livsnerven i de 
mange lokale festligheder, der afhol-
des. Det økonomiske overskud vil 
blive udhulet og mange vil ikke tage 
initiativer til nyskabelser eller fortsæt-
telse af de festligheder, der er i gang. 
Bureaukratiet vil med de foreslåede 
ændringer tage et sådan omfang, at 
det vil minimere den frodighed vi har 
af lokale fester, festivaler og meget 
mere. 

Urimelighederne blev stoppet
– Sagen blev rejst over for boligmini-
ster Kaare Dybvad Bek og efter en sej 
kamp med opbakning fra andre fol-
ketingsmedlemmer fik vi sagen rejst 
til ny politisk vurdering. Resultatet er 
blevet, at Trafik-, Bygge- og Boligsty-
relsen har besluttet, at det fortsat skal 
være muligt for markeder, byfester, 
festivaler og lignende arrangementer 
at få teknisk byggesagsbehandling 
hos kommunerne, som det er tilfæl-
det i dag, fortæller folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen.

Sparede penge 
for mange klubkasser
– En U-vending som betyder mange 
sparede millioner i de slunkne klub-
kasser. Sparede penge der vil komme 

Praktikerne var med til møde på Chri-
stiansborg, da folketingsmedlemmerne 
Bjarne Laustsen og Eva Kjer Hansen 
debatterede by- og kræmmermarke-
dernes forhold.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen me-
ner at det oplæg, som Trafik-, Bygge- 
og Boligstyrelsen havde med tvungen 
brug  af certificerede brandrådgivere 
på festpladserne, var et kvælertag der 
ville koste millioner og ikke give for-
bedringer.

Frivillige beredskabsfolk er mange ste-
der i landet med til at sikre festplad-
serne mod brand.



det frivillige arbejde til gode i stedet 
for at ende i hænderne på certifice-
rede brandrådgivere. Det for mildest 
talt ingenting. Sikkerheden i telte og 
forsamlingslokaler vil ikke blive for-
bedret. Der var blot tale om en priva-
tisering af et arbejde som kommuner-
ne udfører i dag. Sidstnævnte i nogle 
kommuner helt uden beregning.

Faste lokaler kan også få sags-
behandling i kommunerne
– Fælleslokaliteter i skoler, haller, 
uddannelsesinstitutioner osv. vil også 
fortsat kunne få lokalerne godkendt 
til den personbelastning de har til-
ladelse til. Ønsker de hjælp, kan de 
fortsat få den byggetekniske sagsbe-
handling i kommunerne. Også her er 
der sparet millioner af unødvendige 
sagsomkostninger.

Stor opbakning 
fra mange frivillige
– TAK til ikke mindst Sammenslutnin-
gen af By- og Markedsfester, Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere, 
DBU, Dansk Idrætsforbund, Dansk 
Ungdomsfællesråd og mange andre 
aktive foreninger. Det har været en 
utrolig opbakning, I har ydet. Det i en 
vigtig kamp for at få retfærdigheden 
til at råde og festlighederne til at 
køre videre, slutter folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen.

Det bliver ikke en udgift for festarrangø-
rer på kr. 50.000-75.000 at få godkendt 
en festplads.

Byfester og markeder er populære aktiviteter overalt i Danmark og skal bevares.

Det er helt ude i hegnet hvis der vil skulle betales mellem kr. 3.500 og kr. 7.000, når det 
mange steder er gratis.

Landets festivaler ville blive hårdt ramt hvis ændringerne i byggereglementet 
var blevet vedtaget.
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Spørgsmål
Er certificerings- 
vejledningen for  

telte- og transportable 
konstruktioner  
en kravtekst?

Svar:
Nej! Det er ikke en kravtekst, 
men den giver fortolknings-
bidrag til reglerne i bygnings-
reglementet som eksempler 
på, hvordan reglerne i byg-
ningsreglementet kan opfyl-
des.

Kilde: 
Notat om teltopstilling af 2.8.2018 fra 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Spørgsmål
Kan du være den  

fagmand, der afgør om 
afstandsreglerne er 

overholdt  
ved telt opstillinger?

Svar:
Ja! Der står ikke beskrevet, 
hvilke kvalifikationer fagman-
den skal være i besiddelse af. 
Din erfaring fra teltbranchen 
giver en kvalificeret baggrund. 

Spørgsmål
Hvor længe må et telt 
opstilles på et sted?

Svar:
I op til 6 uger. Skal det stå i 
længere tid, skal der ansø-
ges om en byggetilladelse. 
Nogle forlænger opstillingsti-
den ved, at de nedtager teltet 
og genopstiller der igen efter 
nogle dage. Derved opnås en 
ny seks ugers periode.

Spørgsmål
Hvem har ansvaret for, 

at et telt er  
korrekt opstillet?

Svar:
Den der har opstillet teltet. Er 
det brugeren, der har lejet tel-
tet til selvopstilling, så ligger 
ansvaret her. Er det udlejeren 
eller dennes personale, så lig-
ger ansvaret her. Hvis bru-
ger har foretaget ændringer 
på den leverede konstruk-
tion, frafaldes ansvaret fra 
udlejers side.

Spørgsmål
Skal stiger der bruges 
ved opstilling af telte 

godkendes?

Svar:
Nej! De skal have mindst et 12 
måneders eftersyn for mangler/
defekter m.v. Eftersynet kan du 
selv lave. Er der sket skade på 
en stige, skal skaden udbedres 
eller stigen kasseres. Det er ikke 
tilladt at benytte defekte stiger. 
En stige bør være CE-mærket.

Spørgsmål
Hvornår skal et telt  
gen-certificeres?

Svar:
Efter den dato der fremgår af 
teltets certifikat. Normalt er 
det fem år. De, der udsteder 
certificeringerne, vil kunne 
vurdere, at der kan være tale 
om en kortere periode.

Spørgsmål
Kan en  

pladsfordelingsplan 
godkendes for flere år?

Svar:
Ja hvis du får den godkendt 
hos Teknologisk Institut. Det 
skal ske sammen med god-
kendelse af en udarbejdet og 
lovlig pladsfordelingsplan. Er 
behovet i pladsfordelingspla-
nen i flere frem år det samme, 
vil den kunne godkendes i 
op til fem år. Hos kommuner/
Beredskabet gælder godken-
delsen af en pladsfordelings-
plan for et år.

Spørgsmål
Hvem har ansvaret, 

hvis du låner naboen 
en boremaskine 

og han kommer til 
skade grundet  

overgang i maskinen?

Svar:
Det har du som ejer! Du har 
ansvaret for at dit materiel 
er sikkerhedsmæssigt i orden. 
Det uanset om du bruger det 
selv, at personalet bruger det 
eller det udlånes.

Spørgsmål
Er det lovpligtigt,  

at et telt skal være  
certificeret?

Svar:
Nej! Det er op til den, der 
ejer teltet. Er et telt over 50 
kvadratmeter, skal det enten 
være certificeret eller der skal 
ved hver opstilling udstedes 
en byggetilladelse. Det er leje-
ren af teltet, der skal ansøge og 
betale for byggetilladelsen.
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Tekst og fotos: Heine Pedersen

Kulturmødet på Mors giver den gas. 
En event der på syv år har vokser sig 
stor og som er kendt for sit ekspe-
rimenterende indhold. En festival, 
som er et besøg værd for landets 
festudlejere, som gerne vil med-
virke til at præge udviklingen. Der 
eksperimenteres med telt modeller, 
sceneformer, det at skabe hygge, i 
lokaliteter, som man ikke lige tiltæn-
ker forsamlinger. Paletten af udbud 
under Kulturmødet er bredfavnende 
og henvender sig til hele familien.

Fra koncert 
til opvisning af gøglere
Fra Lars Lilholt på scenen med fortæl-
ling om hans liv og den musikalske 
udvikling, derfra er der kun få skridt 
til cirkusmanegen. Her underholdes 
med trylleri, jonglering, og andre til-
tag inden for gøglerverdenen. Her 
optræder en teenager med forskel-
lige figurer på sin hest.

Tiltag som tiltrækker børnefamilier, 
som er meget bedre repræsenteret 
her end ved Folkemødet på Born-
holm.

Samler og udvikler
Alle steder på Kulturmødets areal er 
der debatter om forskellige emner. 
Kendte kunstnere, kulturinstitutioner, 
politikere, mediefolk, fonde og bor-
gere deltager på lige fod i debat-
terne. Oplæg der samler og udvikler 
deltagernes oplevelse af den samme 
verden, set fra forskellig side. Et miljø 
som har arealer til nye tilbud uden at 
det bliver trangt.

inspiration indsamles
Kulturmødet i Nykøbing Mors er en 
hyggelig samling af et utal at mulig-
heder. Her har man med held forsøgt 
at samle et bredt udvalg af, hvad 
der sker i den kulturelle verden. Det 
i nogle rammer der gør spænden-
de og ligetil at deltage i. Garager, 
lagerlokaler, kirken, opstillede telte 
og andre lokaliteter er indrettet som 
debatsteder. Steder som observeres 
flittigt af en række kulturelt engage-
rede personer fra andre kommuner i 
det ganske land. Her hentes viden og 
inspiration til andre og nye Folkemø-
der, der skyder op i Danmark. En ten-
dens der er voksende som pendant 
til Folkemødet i Allinge på Bornholm. 

Alle dele af byen er med
Det der er med til at gøre Kulturmø-
det spændende er bredden og ind-
holdet. Byens faciliteter udnyttes og 
gøres eksperimenterende. I havnen 
er et teaterskib klar med fremvisnin-
ger. På strandarealet ved siden af er 
der en fantastisk stemning med lejr, 

Fremtiden kræver 
            nytænKning 
– mulighederne er der nu!

De lokale restauranter præsenterede 
deres gastronomiske evner.

En vigtig del af kulturen er 
en kop kaffe og en kage.

Der blev talt og  
hygget, mens  

musikken  
spillede.
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Fremtiden kræver 
            nytænKning 
– mulighederne er der nu!

Ja! Kultur 
er mange ting.

opført af tipier. I Folkemødets del 
af byen er der et utal af tilbud og 
muligheder. 

nyt kulturmøde i 2020
Byen summer af aktiviteter og efter tre 
dages hektisk aktivitet trækkes stikket. 
Der lades op til et nyt Kulturmøde til 
2020. Der tænkes nye tanker, findes 
nyt tema og tiltag, som kan medvirke 
til at fortsætte udviklingen og øge 
deltagerantallet. 

Hop med på vognen 
Som festudlejer er det med at hoppe 
med på vognen og medvirke til at 
udvikle den trend, der viser pilen 
fremad. Det er på Kulturmødet, man 
kan se tiltag, der kan arbejdes videre 
med. Det hvor man som udlejer får en 
dialog med eventmagerne og kan til-
føre dem nyheder, så har man måske 
vundet deres hjerte og bliver en del 
af et kreativt team. Gør man ingenting, 
bliver man let overhalet indenom og 
henvist til at gøre det, man altid har 
gjort.

Med simple  
materialet kan 

der laves kultur, 
der dur.

Det er en 
del af kul-
turen at 
prøve af, 
hvad man 
formår.
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Det var en træls besked, Tom Rasmussen, Roskilde Telt-
udlejning, fik fra Rockwool Fonden, som var ejer af hans 
lagerhal og kontorfaciliteter. Kort før sommerferien i 2019 fik 
han skriftlig besked om, at lejemålet var opsagt pr. 1. januar 
2020 og at bygningerne da skulle være tømte. En dato der 
efter forhandlinger blev ændret til 1. april 2020. 

Bygger ny lagerhal i Roskilde
”Hold op hvor er det surt at stå uden at have en lagerhal og 
kontorfaciliteter. Men! Det er bare med at tage det som en 
udfordring. Det har jeg gjort og har næsten slidt en telefon 
og en lommeregner op. Det for at finde ledige lager lokaler 

til den rigtige pris, hvilket har været umuligt. Den økonomi-
ske del har været en vigtig faktor. Beslutningen er blevet, at 
vi bygger ny hal i Roskilde Kommune”. 

Hårdt arbejde venter forude
Arbejdet bliver igangsat straks efter at jeg har de nødvendi-
ge godkendelser og underskriften er sat på købskontrakten. 
Jeg håber på, at vi vil kunne flytte i de ny lokaler i april. Det 
bliver hårdt at få alt materiellet flyttet og få det installeret i 
de nye lokaler. Det samtidig med at en travl sæson starter 
op, siger Tom Rasmussen, Roskilde Teltudlejning.

Buddet var der og erhvervsgrund blev solgt
Det har ligget og ulmet igennem længere tid, at Bord 
Dæk Dig var i gang med at sælge deres erhvervs-
ejendom og indehaveren Morten Jensens bopæl på 
Liselund vej 6, Vallensbæk.
Nu er det ikke bare snak, men den skinbarlige sandhed. 
1. april 2020 skal bygningerne være rømmede og der 
skal bygges et lejlighedskompleks på stedet.

Beholder alt udlejnings materiellet
– Ja! Vi skal forlade vores lokaliteter gennem en del år. 
Vi skal ud og finde et andet sted til vort materiel, hvor vi 

beholder alt udlejnings-materiel. Jeg er en ”ung” mand, 
som er klar til mange år endnu. Jeg elsker mit arbejde og 
laver det, jer er god til. Min far Gert Jensen er klar hver 
morgen til at hjælpe mig, så det skal nok gå.

Har ikke besluttet sig for ny lagerplads
Hvor vi lander på landkortet, ved jeg ikke endnu. Jeg har 
ikke villet købe noget nyt, inden salget var helt på plads. 
Jeg har kigget på muligheder, men har ikke besluttet mig 
til noget endeligt, siger Morten Jensen, Bord Dæk Dig, 
Vallensbæk.

Morten Jensen er en ”ung mand” 
med gå på mod og ser sig som 
leverandør til festbranchen i mange 
år fremover.

Det er en kæmpe opgave at få pakket, flyttet og genetableret det store lager.

Sat på gaden 
– bygger nu ny lagerhal Tom Rasmussen ses 

her under en rundvisning i sine nuvæ-
rende lagerfaciliteter i Hedehusene.

Gert Jensen ses har ved noget af det 
sølvtøj, firmaet er i besiddelse af og 
som ikke andre udlejere i Danmark kan 
levere.

Morten Jensen, Charlotte Dron-
ningaard og Gert Jensen ses her på 
den erhvervsgrund, de snart forla-
der for at alt efterfølgende bliver 
jævnet med jorden.



Lokal servering giver gode kontakter og samvær.
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Hvad skal der til 
for at samle folk?

Optog er en 
overvindelse for 

dem, der er med og 
en oplevelse for de, 

der ser det.

Basketball er en sjov aktivitet.

Lokale klubber kan lave deres egen 
indtægtsgivende aktivitet.

Tekst og fotos: Heine Pedersen

Festlighederne i Danmark står over 
for en forandring og er en udfordring 
for de mange frivillige, som står for 
arrangementerne. Mange års traditio-
ner med at et tivoli kommer til byen 
og man bygger festlighederne op 
omkring det, er passé. Antallet af 
tivolier er for nedadgående og et kig 
i glaskuglen siger, at det ikke ændrer 
sig. Det grundet betydelige investe-

ringer i de store forlystelses appara-
ter, der kræves i dag. Flytte udgifter-
ne er betydelige. Det samme gælder 
personale lønningerne. En sum fra 
tivolierne til festernes afholdelse er 
derfor passé for mange fester.

Masser af muligheder
Et kig i bakspejlet kan give inspiration 
til hvad det er, der kan sætte gang i 
en byfest, et marked eller noget helt 
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Ansigtsmaling giver sjove ansigter.

andet. Det kunne være en tovtræk-
nings konkurrence. Byens stærkeste 
mand. Hvem kan sidde længst tid på 
en pæl. Bage den bedste kage. Trak-
tortræk med havetraktorer. Optræde 
i en revy. Deltage i et optog. Spille 
gadefodbold. Være chauffør i bil-
boksnings konkurrence. En ”stærk 
mands prøve” hvor borgmesteren 
udfordrer øvrige medlemmer af byrå-
det.  Et by-orienteringsløb. En mode 
opvisning med byens borgere. Ski-
gang. Ægge- eller sækkevædeløb. 
Hvem kan stable kasser højest. Kravle 
gennem stiger. Mulighederne er uen-
delige og begrænses kun af fantasien. 
Aktiviteter som ikke koster ret meget 
at lave, men som kan blive et sam-
lingspunkt for mange. 

Børnedyreskue 
og cirkusforestilling
– Familierne kan op til de lokale fest-
ligheder opfordres til at deltage i en 
workshop omkring det at lave en cir-
kusforestilling til festen. De kan invite-
res til skattejagt i container, fyldt med 
sand og spændende skatte. Der kan 
laves et boldspil, hvor dåser skydes 
ned. En dart konkurrence. Et skak spil 
med store brikker kan være et tilbud 
på samlingsstedet. Et børnedyrskue 
for børnenes ynglings dyr.
Et marked hvor borgerne inviteres Årets stærkeste mand er altid en succes.

En perlekasse kan lave stor aktivitet og 
mange resultater.

Et fælles kaffebord kan føre til megen 
snak.

Danseopvisning er med til at skabe aktivitet i gaden.

Sækkeløb er billig og underholdende.





Underholdning er en efterspurgt aktivitet.

til at sælge deres brugte ting. Kon-
kurrencer om ”Kan du gætte, hvem  
jer er”.

tilbud til alle aldersgrupper
Der kan arrangeres gratis kaffebord 
med rundstykker fra bageren. Banko-
spil hvor kreative borgere laver gevin-
ster til. Der kan opstilles hoppeborg 
eller andre forlystelser.
Laves trillebør løb. Opvisning fra for-
skellige idrætsgrene. Der kan skydes 
om kap ved point-scorer. Der er 
mulighed for mange andre fælles 
aktiviteter at samle folk omkring. Vig-
tigt er det, at folk har noget at samles 
om og der er nogle trygge rammer for 
afviklingen. 

Festligheder skal være 
et samlingspunkt
En engagering af lokalbefolkningen 
er vigtig. De skal føle et ejerskab for 
festlighederne og for at det bliver en 
succes. De skal vide, at et overskud 
fra festlighederne går til aktiviteter i 
byen og til de lokale ungdomsorga-
nisationer.

Festlighederne er noget man skal se 
frem til som årets samlingspunkt. Et 
sted hvor man kan blive set ved at 
optræde eller hvor man kan få lov til 
at grine af de andre.

Troldmanden Store Kassa er altid et festligt indslag.

Et byfestoptog engagerer dem, der 
deltager og tiltrækker mange gæster.

Ungdommen kan lave deres egen lille 
forretning i det sociale samvær.
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GØR DIN 

FORRETNING 
LIDT FESTLIGERE   DEM
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
Vi har altid gulve på lager.

Køb dansk kvalitet til festen
Vi bruger de bedste råvarer, og sikrer en langtidsholdbar 
kvalitet. Produkterne er designet, udviklet og produceret i 
Danmark.

Undgå de tunge løft
Plastgulve fylder mindre og vejer op til 60 % mindre end 
trægulve. 

Nem at rengøre
Plast er nem at vedligeholde med gængse rengøringsmidler.  

NY hjemmeside: www.ikadanfloor.com

Skinnen løser problemer 
med ekspansion af plast-
gulve på større arealer,  
hvor store temperatur - 
svingninger kan fore-
komme. – Kan også an- 
vendes som kabel bakke.

                     IKAFLEX 
ekspansionsskinne
NYHED:
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goD plAcERing 
giver gode oplevelser

Tekst og fotos: Heine Pedersen

Vi kender alle sammen det at deltage i et 
møde og ikke kan se foredragsholderen. 
Det tager pynten af ”lagkagen” og mindsker 
lysten til fremover at være tilhører. Disse 
problemstillinger havde man arbejdet med 
til Kulturmødet i Nykøbing Mors. En ny kon-
struktion af en foredragssal og tilhørerloge.

Alle kan se alle
Der var et begrænset antal stole på gul-
vet, så de der fulgte oplæg og debatter 
kunne se oplægsholderen. Der var spæn-
dende siddepladser i forskellige niveauer. 

En opbygning i den træbygning, hvor den 
kulturelle aktivitet var beskyttet mod regn 
og sol. Lysindfaldet til ”foredragssalen” var 
tilpasset, så der hele tiden var en god 
belysning.

lille plads med mange muligheder
Den ene gavl var åben og der var udfærdi-
get en tilhørerloge i forskellige niveauer. En 
konstruktion der gav mange mulighed for at 
være deltager i et arrangement på et beske-
dent grundareal. Et tiltag man må ”tage 
hatten af for”, da det åbner muligheder for 
mange til at få et godt udbytte.

Foredrags/debatlokalet hvor 
alle har mulighed for at se 
hinanden og den, der afsen-
der budskabet.

Foredrags/debatlokalet hvor alle har mulighed for at se hinanden og den, der afsender budskabet. Det udendørs 
tilhører afsnit 

med forskud te 
niveauer med 

siddepladser.



22 Festudlejer.dk

Kæmpeoplevelse 
på messe- og 

virksomhedsbesøg
Tekst og fotos: Heine Pedersen

Det var en spændende, informe-
rende og fantastisk tur med gode 
kollegaer, da medlemmer af Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere 
besøgte messen hos teltproducenten 
HTS tentiq og Bill Zelte i Frankfurts 
opland. En oplevelse hvor man lærte, 
at forholdene teltmæssigt er større i 
forhold til mange udlejere i Danmark, 
Sverige og Norge.

Den faglige horisont 
blev udvidet
Det blev tre hektiske dage med mas-

ser af gode oplevelser. Oplevelser 
med mange nye deltagere og et 
engagerende forløb, hvor videns-
banken hos den enkelte fik helt nye 
dimensioner. Den fagliglige horisont 
blev udvidet ved besøg i messeom-
rådet. Her var der opstillet en række 
forskellige telte og udstilling af varer, 
der refererer til festudlejningsbran-
chen.

nyt navn og ny leder
Fredag formiddag blev der aflagt 
besøg hos teltfabrikanten HTS tentiq, 
som var fabrikkens nye navn. Det 

Fhv. virksomhedsleder Heinz Röder ønskede danskerne velkommen og takkede de 
mange fremmødte på hans sidste dag som leder af teltfabrikken.

efter at det i mange år har været 
kendt som Röder Höcker GmbH og 
drevet af den mangeårige ejer Heinz 
Röder. Han havde sin sidste arbejds-
dag på fabrikken på messens sidste 
dag. Men trods stor travlhed med 
afsked med mange kunder fra hele 
verden, så nåede han at ønske de 
danske besøgende velkommen. Et 
besøg der blev afsluttet med et fest-
fyrværkeri af god mad, herlig musik 
og drikkevarer.

teltudlejer i kæmpe 
lagerhaller
Næste dag var der besøg hos en 
af Tysklands store teltudlejninger. Et 
besøg der fik deltagerne til at gabe 
så højt, at de næsten ikke kunne få 
munden lukket igen, da de så firmaets 
faciliteter. Kæmpe lagerhaller med 
en præstation som sjældent ses. Et 
kæmpe lager af fortrinsvis store telte 
i forskellige størrelser og til forskellige 
festlighedstyper. Her var medarbej-
dere i gang med at vaske teltdug i 
en af de helt store vaskemaskiner. 

Sælger Carsten Lidegaard, yderst til 
højre, fortæller her om virksomheden.

Stein Ålstedt og Syn-
nøve, Vågå Alutelt 
Service, Norge, får 
sig her en snak med 
repræsentanter fra 
Ikadan. 

På teltmessen blev 
der vist minimodel-
ler af store festtelte. 
Her kom man tæt på 
de store profiler, der 
bruges til teltene.







24 deltagere fra Norge, Sverige og Danmark deltog i messe- og virksomhedsbesøgene.

Det i en hal der havde de helt ideelle 
muligheder for vask, tørring, repara-
tioner, pakning m.v.

Kontakt på tværs 
af landegrænser
– Det var en fantastisk oplevelsesrig 
tur for alle. Indtrykkene fra messen 
og besøget hos teltudlejningsfirma-
et satte sig nogle store oplevelser. 
Ideer til hvordan man kan indrette 
lagerkapaciteterne og have et rigtigt 
transportgrej, der var lige til at gå til. 
Stemningen i bussen på de to besøg 
var fantastisk. Det gav gode kontakter 
imellem udlejere på tværs af lande-
grænser, da der var udlejere fra såvel 
Norge, Sverige som Danmark blandt 
de 24 deltagere, der var med på 
turen, fortæller brancheforeningsfor-
mand Claus Petersen.

ideer til kurser i Danmark
– På messen fik mange ny inspiration 
og fik gjort sig nogle gode indkøb. Vi 
i brancheforeningen fik også kontak-
ter, som vi vil bygge videre på. Det 
påtænkes således at lave et kursus-
forløb i pep Event, som er et tegne-
program til at lave fx pladsfordelings-
planer med. Der blev skabt kontakt 
til leverandører af opvarmnings-, 
affugtnings- og afkølingsaggregater til 
telte. Der blev ligeledes mulighed 
for at hilse på danske leverandører 
som Ikadan, Danterm og Interno ApS, 
som alle havde en stand på messen, 
fortæller Claus Petersen, Branchefor-
eningen Danske Festudlejere.

Nicolai Zacho og Mark Reimann Kjær, OK 
Service Udlejning, Helsingør, orienteres om 
nyheder fra Interno af Niels Pedersen.

Hos Bill Zelte var der gang i den store vaskemaskine.

Der var mange forskellige for-
slag til belysning i teltene på 
messen.

HTS tentiq præsenterede nogle af de 
mange militærtelte, de har leveret til 
hele verden. 
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Tekst og fotos: Heine Pedersen

To store arrangementer med EM 
i fodbold 2020 i Parken Stadium, 
i dagene 13.-29. juni og Tour de 
France i juli 2021 glimter i øjnene 
på mange festudlejere. To folkefe-
ster med udgangspunkt i København, 
men for Tour de France gælder det 
også start og mål i København, Ros-
kilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg, 
som vil samle tusindvis af mennesker 
fra hele verden. To arrangementer 
som i kort tid vil kræve store telte til 
de følge- arrangementer der bliver. 
Det kan lyde som ”guld” til festud-
lejningsbranchen, men tænk tingene 
godt igennem.

Tænker på ”guld” i kassen
Når puljekampene afvikles i Køben-
havn fra 13.-29. juni 2020, så vil 
tusindvis af roligans fra hovedsage-
lig Belgien, Rusland, Finland indtage 
København. En periode hvor der 
festes efter alle kunstens regler. Det 
giver en folkemængde, som mange 
handlende gerne vil have i tale og 
krav til fælleskapaciteter, som ikke 
normalt er til stede. Det vil kræve et 
behov for telte til tusindvis af menne-
sker, service og bestik i en størrelses-
orden som vi i Danmark ikke er vant til 
at håndtere. Festudlejere tænker på 
guld til såvel det danske landshold 
som i egen kasse. 

Er det klogt at investere?
Tænk jer om, før I indgår kontrakter 
om leveringer til de arrangementer, 
der kommer på banen. Det sker i en 
periode, hvor der er fuld tryk på afvik-
ling af by- og markedsfester, festivaler 
og meget andet. Et tidspunkt hvor 
mange festudlejere har næsten alt 
disponibelt materiel udlejet. Vil det 
være klogt at investere i nyt materiel 
for at dække nye forespørgsler?
Et spørgsmål som kun den enkelte 
festudlejer vil kunne svare på. Det 
afhænger af mange faktorer, som er 
vigtig at få gjort op med. 

Vigtige parametre 
at tænke igennem
Vil nyindkøbt materiel kunne udlejes 
mere end den ene gang? Hvordan 
er udgifter og indtægter i forhold til 
hinanden? Har man lagerplads nok til 
det nye materiel? Har man det per-
sonale, der er nødvendigt for at sikre 
pakning, opstilling og nedtagning? 
Har man det nødvendig transportgrej 
til den miljøzone, som København 
er en del af? Er det til at beregne 
udgifterne til de transporttider, der er 
en del af udgifterne ved disse store 
arrangementer? Er det til at få vikarer 
til opstilling og nedtagning?

Få betalings fristerne på plads
Spørgsmålene er mange, men vigtige 

Hold skråen lige i munden
Fælledparken i København bliver en 
myretue med roligans fra hele Europa 
og med mange arrangementer.

Der bliver behov for mange alternative 
spisesteder for at kunne bespise de 
38.000 tilskuere der forventes til hver 
gruppespil.

Har man det personale der skal til for at 
klare opgaverne?



at få tænkt igennem, før man indgår 
aftaler om leveringer. Tænk jer godt 
om og få klarhed på, hvad der skal 
være på plads før  I underskriver kon-
trakter på lejemål til sådanne enkeltar-
rangementer. Noget der er så stort, at 
arrangørerne vil presse priserne. Hvor 
usikkerheden omkring betalingen kan 
være stor. Hvor betalingsfristerne skal 
præciseres, så du som udlejer ikke 
kommer i klemme. Overvej om det 
ikke vil være relevant at forlange pen-
gene betalt forlods.

Sammen kan man MEgEt mere
Et samarbejde med andre udlejere 
i Brancheforeningen Danske Festud-
lejere vil være en oplagt mulighed. 
Alene kan man meget, men samlet 
kan man MEGET mere. 

Fagfolk som sparingspartnere
Et forslag vil være, at gennemkalku-
lere udlejningerne grundigt. Tag din 
revisor og bankrådgiver med på råd. 
Få alle enkeltheder med ind i bil-
ledet. En øvelse der er svær, fordi 
der hele tiden dukker nye elementer 
op. Et vigtigt forarbejde som mange 
glemmer at lave. Det betyder, at 
mange med et stort smil fortæller, 
at de har fået store arrangementer. 
Mundvigene vender ofte nedad, når 
de fortæller, hvordan resultatet på 
bundlinjen er blevet.

langt imellem 
store arrangementer
Den danske del af Tour de France 
2021 afvikles i starten af juli 2021. 
Her bliver der også brug for meget 
materiel. Men der er desværre langt 
imellem disse store arrangementer og 
placeringen af dem svinger meget. 
Så det er med at holde skråen lige i 
munden, når der påtænkes investe-
ringer og der udregnes priser på de 
enkeltstående udlejninger.

Der bliver folkefest under afviklingen af EM-kampene med masser af aktiviteter.

Der bliver et stort logistik 
arbejde i forbindelse med 
transport af materiellet.

Roligans fra forskellige lande vil følge 
kampene i Parken.
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www.festudlejer.dk

Start festen 
med en henvende lse 
til www.festudlejer.dk

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

Bindslev

Sæby

Helsingør

Svendborg

Ranum

Aabybro

nørresundby

thistedthisted

Her bor vi!

Bjerringbro
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Harlev
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Vojens
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StegeStege

nykøbing M
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odense

Hjørring

Holmegard

Bjæverskov

Vordingborg

Hedehusene BrøndbyRoskilde
Vallensbæk
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VardeVarde

Rønnede
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St. Merløse



www.festudlejer.dk
En god fest er aldrig længere væk end 

en opringning – eller et klik på Jylland
aabybro – 9440 
Aabybro Telt- & Serviceudlejning 
Tlf. 23 24 35 07

bindslev – 9881 
Gorm’s Telt og Serviceudlejning 
Tlf. 40 27 29 77

bjerringbro – 8850 
ABC Telte 
Tlf. 86 68 63 10 

børkop – 7080 
Losona Varme & Teltudlejning 
Tlf. 75 93 05 27

Flemming – 8762 
Festgården 
Tlf. 76 90 66 00

Hobro – 9500 
Festshop.dk 
Tlf. 26 16 16 36

Hjørring – 9800 
Hjørring Telt- og Serviceudlejning 
Tlf. 61 66 56 60

Harlev – 8464 
Bisgaard-Sørensen Teltudlejning 
Tlf. 75 64 10 77

langå – 8870 
Langå Teltudlejning 
Tlf. 20 15 62 45

låsby – 8670 
Jysk Festudlejning 
Tlf. 86 95 16 65

nykøbing m. – 7900 
Nykøbing Serviceudlejning 
Tlf. 23 45 59 33

nørresundby – 9400 
Tommy Telt ApS 
Tlf. 70 22 83 88

Fyn
odense – 5220 
A-udlejning 
Tlf. 66 12 29 27

odense – 5250 
Fyns Serviceudlejning 
Tlf. 66 11 11 99

ringe – 5750 
Event Fyn ApS 
Tlf. 72 48 88 12

svendborg – 5700 
Alletiders Party Service 
Tlf. 62 22 10 33

søndersø – 5471 
Vigerslevlund Udlejning 
Tlf. 64 89 23 30

Pandrup – 9490 
Nordjysk service-  
og teltudlejning 
Tlf. 98 24 56 80 / 20 91 12 07

ranum – 9681 
Ranum Teltudlejning 
Tlf. 98 67 68 39

ribe – 6760 
Ribe Fest Udlejning 
Tlf. 75 41 18 18

sæby – 9300 
Sæby Fest Service 
Tlf. 98 46 38 30

thisted – 7700 
Nord-Vest Telt-  
& Serviceudlejning 
Tlf. 40 44 65 37

thisted – 7700 
Thisted Service-  
og Flytteforretning 
Tlf. 97 92 11 12

varde – 6800 
Hjortshøj Party Service 
Tlf. 75 25 17 29

varde – 6800 
Tinghøj Service Udlejning 
Tlf. 75 26 14 86

vojens – 6500 
Aamand Udlejningscenter 
Tlf. 74 50 64 40

vejen – 6600 
Vejen-Askov Telt  
& Serviceudlejning 
Tlf. 40 72 18 84

ørsted – 8950 
Ørsted Telte A/S 
Tlf. 86 48 89 65

Brancheforeningen Danske Festudlejeres medlemmer  
leverer alt til festen

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

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

Medlemmer pr. 1. januar 2020

norge

Skandinaviske medlemmer

Sverige

bergen 
Eventtjenester 
Tlf. +47 99 500003

tornes 
Underholdningshuset 
Tlf. +47 982 17 146

vågå 
Våga Alutelt Service 
Tlf. +47 90 160800

oslo 
Rent a Tent 
Tlf. +47 906 79 053

randaberg 
PS Selskapsutleie 
Tlf. +47 92 04 21 34

vestfossen
Utleiepartner
+47 90 53 68 20

töllsjö – 51793 
Flying Flerpab 

Tlf. +46 0708 591845

Bergen

tornes

Vågå

oslo

töllsjö

Vestfossen
Randaberg

Holmegaard – 4684 
UC festcenter 
Tlf. 55 72 44 16

Hvalsø – 4330 
Hvalsø Teltudlejning 
Tlf. 46 40 84 10 

kokkedal – 2980 
Service 2000 A/S 
Tlf. 70 20 20 00

maribo – 4930 
Sydhavsfest.dk 
Tlf. 50 88 80 41

næstved – 4700 
UC festcenter 
Tlf. 55 72 44 16

rønnede – 4683 
Faxe Teltudlejning 
Tlf. 56 71 24 25

slagelse – 4200 
ShowTech 
Tlf. 58 50 61 51

stege – 4780 
O.B.Wiik 
Tlf. 70 20 34 75

stege – 4780 
Halgruppen 
Tlf. 70 70 75 95

st. merløse – 4370 
Hede Serviceudlejning  
Tlf. 28 71 02 77

vallensbæk – 2665 
Bord Dæk Dig A/S 
Tlf. 36 30 36 33

vedbæk – 2950 
Charlottenlund Udlejning ApS 
Tlf. 39 64 31 46

vemmelev – 4241 
Vemmelev Festudlejning  
og Festbutik 
Tlf. 57 82 07 19

vordingborg – 4760 
Hold Da Helt Fest 
Tlf. 55 34 12 10

vordingborg – 4760 
Party-Line Teltudlejning 
40 19 55 82

Sjælland og Falster
ballerup – 2750 
Eventudlejning.dk 
Tlf. 22 11 27 27

bjæverskov – 4632 
Ankers Tivoli 
Tlf. 28 45 33 51

brøndby – 2605 
First Party A/S 
Tlf. 43 43 40 80

brøndby – 2605 
Fyns Serviceudlejning 
Tlf. 70 11 11 99

Fredensborg – 3480 
Fest- og Service.dk  
Fredensborg 
Tlf. 26 25 64 30

Hedehusene – 2640 
FløngPartyTelt 
Tlf. 40 33 62 00

Hedehusene – 2640 
Roskilde Teltudlejning ApS 
Tlf. 46 59 34 84

Helsingør – 3000 
OK Serviceudlejning 
Tlf. 20 33 53 54
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Fredag d. 6. marts
HUSMESSE

Zederkof

VI LEVERER OVER 20.000 PRODUKTER

Prins Christians Kvarter 28 • 7000 Fredericia • 89 12 12 00
www.zederkof.dk • info@zederkof.dk

Peter Zederkof
Tlf. 8912 1260
Mail. peter@zederkof.dk

Tlf. 8912 1261
Mail. milla@zederkof.dk

Milla Mendes
Tlf. 8912 1262
Mail. lm@zederkof.dk

Louise L. Justesen

KOM TIL HUSMESSE D. 6. MARTS OG SE NYHEDER OG GODE TILBUD

Event klapstol/polster
Grå, Art.nr. 09229

Teltstativ galvaniseret
Lav, Art.nr. 001830

Event klapstol
Sort, Art.nr. 09224

Banquet steel stol
Sort, Art.nr. 09371

Teltstativ galvaniseret
Høj, Art.nr. 001840

Banquet steel stol
Sort kunstlæd., Art.nr. 09377

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte varer, afgiftsændringer og force majeure. Alle priser er ekskl. moms

Vi er ski’sme 

klar til sæson’20!

- Er I?
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NYHEDER
fra

Lysekrone i sort
Ø40cm, Art.nr. 62016

Ø50cm, Art.nr. 62017

Lysekrone i messing
Ø40cm, Art.nr. 62013

Lysekrone i krom
Ø40cm, Art.nr. 62011

Ø50cm, Art.nr. 62012

Praktisk 
opbevaring 

og 
transport

Zown Paramount 
plisse Ø160 dug
Sort, Art.nr. 12686

Hvid, Art.nr. 12687

Zown Paramount 
plisse Ø120 dug
Sort, Art.nr. 12692

Zown top dug til 
Paramount Ø160 
Hvid, Art.nr. 12688

Zown Paramount 
plisse Ø180 dug
Sort, Art.nr. 12693

Zown Paramount 
plisse buffetcover 
Sort, Art.nr. 12689

Hvid, Art.nr. 12690

Zown Paramount 
plisse XL180 dug
Sort, Art.nr. 12694

Zown Paramount 
buffetdug 
Hvid, Art.nr. 12691

Zown Paramount 
plisse Cocktail80 dug
Sort, Art.nr. 12695
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Tekst og fotos: Heine Pedersen

En lejr af tipier var under Kulturmødet 
på Mors rejst på byens havneområde. 
På afstand lignede det en indianer-
lejr, men på tæt hold var det en ny 
form for hygge omkring musikalske 
og kulturelle aktiviteter. Ved levende 
bål samledes deltagere ved strand-
kanten, hvor det var bingospil, musik, 
debatter og hyggelige restaurantom-
råder, der var trækplasteret.

En herlig akustik 
gav gode oplevelser
Hyggen gennemsydede aktiviteterne 
i tipierne, der var opstillet i forskellige 
størrelser. Nogle enkeltvis og andre 
sammenbygget. Hyggen i disse tipier 
var helt anderledes end i de ramme-
telte, der var opstillet på Kulturmøde 
området. Roen var der. Stilheden 
kunne nydes og den musik der blev 
spillet var helt anderledes at opleve. 
Der var ingen tilbagekast af tonerne 
fra musikudøverne som i pvc telte. 
Her blev tonerne fanget i den stof-
dug, der udgør sejlet på teltene.

nærhed og miljø
Visuelt var det en oplevelse af ople-
ve de kulturelle aktiviteter i teltet. 
Belysningen var afpasset til hygge. 
Publikum kom tæt på de engage-

I aftenskumringen 
var det nogle helt 
specielle lyseffek-
ter, der prægede 
tipi området.

Et bankospil i  
begrænset oplyst 
telt er der kun få, 
der har oplevet. 
Men hyggelig og 
spændende var  
atmosfæren. 

”InDIanErLEJr”    skabte nye kreative rammer
”Indianerlejren” 
var en helt ny og 
anderledes måde. 
Her fandt man  
hyggen og roen.
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rede kunstnere, hvilket gav helt andre 
oplevelser. Debatter afvikledes med 
et tæt kontakt mellem oplægshol-
dere og deltagere. Det i et miljø 
der gav folk lyst til at være en del af 
arrangementet.

gevinsterne var beskedne 
Pludselig stod jeg midt i et bankospil. 
En gruppe unge havde taget plads 
og satte brikker på spillepladerne, 
når deres numre var blevet udtrukket. 
Jublen var stor, når der var en række 
eller en plade fuld. Gevinsterne var 
af begrænset værdi, men det gjorde 
dem ikke til dårlige præmier. En streg-
tegning af motiver fra lokalområdet og 
små pakker med et ukendt indhold var 
præmierne. Præmierne var også det at 
deltage i den hyggelige atmosfære.

certificerede tipier
Var det lovligt opstillede telte? Ja! 
Laminerede certifikater på størrelse 
med et kørekort underskrevet af Midt-
Consult hang i teltene. På trods af, at 
jeg aldrig tidligere har hørt eller set 
certifikater på tipier, så var de der.

Bidrag gjorde en til 
kreativ kunstner
”Indianerlejren” som teltopstillingen 
oplevedes som gav en helt speciel 
oplevelse. Der var telte, hvor man 
kunne søge ly for regnen, spise sig 
noget godt mad, nyde musik og 
debatter og meget andet. Uden for 
var der opstillet simple stole lavet af 
genbrugstræ. Billigt, men effektivt. 
Her kunne man også medvirke til at 
danne en lysskulptur. Alle opfordre-

des til at lave præcis deres del til 
en opstillet skulptur. Her blev den 
monteret med en lysdiode og man 
var pludselig en del af de skabende 
kunstnere, der var mange steder på 
Kulturmødet.

ikke en ny konkurrent! 
og dog!
En oplevelse der gjorde, at tankerne 
omkring nye rammer for teltoplevel-
ser er skabt, men ikke er så meget 
brugt. En konkurrent til rammeteltene 
bliver de aldrig. Opstillings- og ned-
tagningsarbejdet er stort og tungt. At 
tørre dugene efter opstilling i regn 
bliver krævende, men hyggen 
ved at opholde sig i dem 
er der.

Denne tipi gav mulighed for 
ly fra solen og regnen.

En restaurations tipi var også at finde.En bålplads placeret med Limfjorden som baggrund var med til 
at samle folk til et socialt hyggeligt samvær.

”InDIanErLEJr”    skabte nye kreative rammer
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KinESiSK 
KøKKEnUDStyR 
vinder indpas i Danmark
Tekst og fotos: Heine Pedersen

Kvalitets storkøkkenudstyr af bedste 
kvalitet og nyeste udformning produ-
ceres hver dag i det kinesiske firma 
Ticguam i byen Guangzhou. Få hun-
drede meter fra en af byens hoved-
strøg transporteres dagligt hundrede-
vis af plader i rustfrit stål til fabrikken. 
Efter udstansning af kanter, boring 
af huller, tilpasninger, installering af 
udstyr og samling forlader de rust-
frie stålplader igen området. De 200 
ansatte medarbejdere i firmaet har 
omdannet dem til færdigt køkkenin-
ventar i høj kvalitet.

Kunderne kommer igen
En effektiv proces forandrer pladerne 
til alle dele i det komplette køkken-
grej. En forandring der sker i fabriks-
lokaler, som vi ikke standsmæssigt 
kender i Danmark, men i en effek-
tiv proces og med moderne maski-
ner. Medarbejderne kender deres 
arbejdsområde og udfører dem med 
akkuratesse. De føler alle, at det er 
deres produkter, der fremstilles, og 
når det de laver er kvalitet, så kommer 
kunderne igen.

Høj standard
At det netop er tilfældet, vidner 
besøgstallet i showroomet om. Flere 
potentielle kunder bevæger sig rundt 
blandt de mange færdiglavede 
maskiner, der er udstillet. Kunderne 
er kritiske, undersøger delene for at 
se, om svejsninger er i orden, om alt 
fungerer som det skal, om udform-
ningerne af det forskellige materiel 
tiltaler dem. At standarden er høj, 
bevises af de diplomer, som fabrik-
ken er blevet hædret med og som 
pryder væggene.

Hele tiden nyudvikling
At der sker udvikling af det materiel, 
som Ticguam har produceret gennem 
16 år, skal man ikke være i tvivl om. 
Sales manager Nancyer er ikke tilba-
geholdende med at informere om, 
hvilke nyheder der er på vej og om 
muligt, hvornår de er på markedet. 
Priserne oplyser hun også gerne, men 
rabat på disse er vanskelige at opnå. 
De er afstemt med konkurrenternes 
og i en beløbsstørrelse som gør, at vi 
danskere tænker: ”Hvordan kan det 
lade sig gøre”.

Et stort showroom viser de mange elementer, der laves.

Der bliver hele tiden ryddet op i det 
affald, der er på fabrikken.

Samlearbejde af de mange dele, der 
udgør storkøkken produktionen.

Teknisk snilde er en god forudsætning 
at have for medarbejderne.

200 engagerede medarbejdere udfører 
fremstillingsarbejdet på fabrikken.

Alle mulige slags storkøkken produkter er repræsenteret.



 Festudlejer.dk 33

personalet kommer fra 
nær og fjern
Nogle af fabrikkens medarbejdere 
bor i nærområdet. Mange kommer 
fra forskellige steder i Kina og har 
et værelse i nærheden af fabrikken. 
Arbejdsdagen er elleve timer om 
dagen og der holdes to fridage om 
måneden. De spiser på fabrikken, 
middagspausen har en længde der 
gør, at de efter fællesspisningen har 
tid til et kort ophold på deres værel-
se, kan gå en tur i området eller starte 
knallerten op og besøge deres hjem.

Det kinesiske nytår er højtiden
De ser frem til det kinesiske nytår, som 
sidste år faldt i tidsrummet 21. marts til 
21. juni 2019. Her lukker alle virksom-
heder ned for deres produktion. Med-
arbejderne rejser i tusindvis af kilome-
ter for at komme hjem til familien. En 
højtid som er Kinas største og hvor 
man bruger tiden til at være sammen 
med familie, venner og bekendte. Det 
før turen går tilbage til det arbejdssted 
man, lever ved og for. Det for at sikre 
kunderne noget professionelt og bil-
ligt storkøkkeninventar.

Mange storkøkken-
dele produceres 
på fabrikken.

Der er fællesspisning for medarbej-
derne. Mange bor på eller i tæt nær-
hed af fabrikken.

Et storkøkken sørger for 
madlavningen og udle-
veringen af den.

Mange benytter lejligheden til 
spisning uden for fælleslokalet.
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Danmarks største udvalg af slush-ice,
popcorn og candyfloss maskiner
med produkter og tilbehør  der passer til ethvert arrangement, stort som småt.

Markstykkevej 4B
2610 Rødovre
www.pantom-dk

Øst for Storebælt:
Tlf.: 44 91 86 00
Fax: 44 91 84 78
Email: øst@pantom.dk

Vest for Storebælt:
Tlf.: 98 52 30 11
Fax: 98 52 32 11
Email: vest@pantom.dk

Vi udfører reparationer 
på alle fabrikanter!

Bøvl med dit telt?
Få Sækko til at gennemgå din teltdug for reparationer

Gratis afhentning og levering*

*Brofaste øer

www.altitelte.dk

Se vores nye  
profilfilm på:
www.altitelte.dk

Hermesvej 4 • 6330 Padborg · Tlf.: 73 45 26 00  
kundeservice@saekkopresenning.dk · www.saekkopresenning.dk
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At ens tjenestetid er slut på et ple-
jehjem betyder ikke at æraen er slut. 
Den historie kan René Frederiksen, 
Sæby Fest Service, fortælle om sit 
nye opvaske anlæg. Det blev faktisk 
kasseret på et sjællandsk plejehjem, 
da madlavningen på hjemmet blev 
en saga blot. Madlavningen blev flyt-
tet til storkøkkener og lokalerne ryd-
det. 

Klarer alt og mere til
Men der var lys forude for opvaske-
anlægget. Ad omveje landede det 
hos Sæby Fest Service. Et lokale var 
købt til håndtering af servicen men 

ingen opvaskeanlæg var installeret. 
Med nyerhvervelsen blev der lavet et 
totalt renoveret anlæg hvis kapacitet 
kan klare langt mere service end der 
udlejes.

En kæmpe hjælp i hverdagen
– Herligt! Det tog sin tid for at få det 
sat op og til det virkede. Med teknisk 
hjælp er det nu intakt og en kæmpe 
hjælp i hverdagen. Et effektivt anlæg 
til nogle fornuftige penge. En stør 
hjælp i det daglige arbejde. Det 
giver tid til andre opgaver og det har 
vi tit brug for, siger René Frederiksen, 
Sæby Fest Service, der glæder sig 
over indkøbet.

Kasseret på plejehjem 
til glæde for festudlejer

Det brugte opvaske-
anlæg er placeret i en 
egen bygning og 
fungerer uden 
særlige løft.

René Frederiksen, Sæby Fest Service, 
ses her ved opvaskeanlægget der klarer 
alt og mere til.

Med et nyt reolsystem der kan skubbes 
sammen og lukkes op hvor der er brug 
for det, spares der meget plads.

Den ene efter dem anden plastbakke 
køres igennem opvaskeanlægget på 
kort tid. Med el-pallestableren håndterer René Frederiksen nu let servicen i plastkasser.
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Fotos: Heine Pedersen

Det er bemærkelsesværdigt, at 
brandsikkerheden i et midlertidigt 
opstillet telt nu går for at være den 
samme som i et otteetagers hus. 
Det er blandt andet noget af det, 
der arbejdes med at indføre med 
ændringerne i bygningsreglementet 
(BR 18). 

– Vi har stor forståelse for, at de nye 
krav om brug af certificerede brand-
rådgivere, nogle steder rammer hårdt 
og ikke nødvendigvis efter hensig-
ten, som tilfældet med transportable 
telte og konstruktioner, siger bran-
dingeniør Flemming Villads Jørgen-
sen fra det rådgivende ingeniørfirma 
Spangenberg & Madsen. 

tidligere ulige processer 
og priser 
– Udfordringen er først og frem-
mest, at arbejdet med ansøgning 
om brandgodkendelse tidligere 
har været meget forskelligt udført, 
afhængigt af, hvor i landet, man søgte 
om godkendelsen, og derudover har 
man været vant til at få godkendelsen 
udført mere eller mindre gratis, igen 
afhængigt af kommune. En ensartet-
hed, dét var det, der var meningen 
med overgangen til den nye ordning 
– både økonomisk og med hensyn til 
at højne sikkerheden på steder, hvor 
mange mennesker færdes samtidigt, 
uanset hvilken type ”bygning” brand-
godkendelsen omfatter. Med de nye 
krav flyttes opgaven fra kommunerne 
ud til private rådgivere og dermed 
bliver godkendelsesprocessen og 

prisen for godkendelsen mere ensar-
tet, siger Flemming Villads Jørgensen.

Intentionen var, at man kunne opføre 
det samme byggeri i forskellige kom-
muner til den samme byggesagsbe-
handling. Det har man fra myndighe-
dernes side ønsket at få bedre styr 
på. 

Laves af en, 
tjekkes af en anden 
og godkendes af en tredje
–  Generelt giver det god mening, at 
sikkerheden skal være i orden, når 
man samler mange mennesker til et 
arrangement, uanset om det er på 
en markedsplads eller i en stationær 
bygning og brandrådgivning er et 
meget komplekst rådgivningsområ-
de, fordi der er modsatrettede inte-

Reglerne om brug af 
certificerede brandrådgivere 
rammer skævt

Behold det gamle system, tilråder brancheforeningsformand Claus Petersen. Brandrådgiverne Carsten Pahl Jensen og Flemming Villads 
Jørgensen fra Spangenberg & Madsen, mener det giver mening at se på, om reglerne kan justeres.
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resser og mange faktorer, der spiller 
ind, fx risikovurdering, brandstrategi, 
evakuerings- og flugtvejsplan. Derfor 
stilles der store krav til rådgivernes 
kompetencer og uddannelsesniveau. 
Med den nye proces, vil der komme 
situationer, hvor kontrolplaner udfø-
res af én, kontrolleres af en anden og 
godkendes af en tredje rådgiver – når 
der er tale om en vis størrelse og et 
vist antal mennesker. Og når der er 
flere rådgivere ind over, påvirker det 
naturligvis prisen, og det kan være 
belastende, siger Flemming Villads 
Jørgensen.

– Omvendt er det også vigtigt for mig 
at få sagt, at mange arrangementer 
kan nøjes med få timers rådgivning, 
så det behøver ikke vælte et budget. 
Tværtimod kan en rådgiver måske 

hjælpe festarrangøren med rådgiv-
ning om  tilretninger, der kan placere 
arrangementet i en lavere brandklasse 
og dermed gøre godkendelsespro-
ceduren billigere, fortæller Flemming 
Villads Jørgensen.

overvej en anden 
arbejdsgang for telte
– Når man indfører nye regler og 
stramninger, vil der ofte være græn-
setilfælde, hvor reglerne ikke rammer 
efter hensigten eller faktisk rammer 
hårdere end tiltænkt. Det er åbenlyst, 
at der i det tilfælde her er nogle, der 
ryger i den kategori. Derfor vil det 
give god mening at se på, hvordan 
man kan undgå, at et midlertidigt telt 
skal betegnes som en bygning – der 
er brug for fleksibilitet, der er til at 
leve med, for dem, der arbejder med 

transportable telte og lette konstruk-
tioner, siger brandrådgiver Flemming 
Villads Jørgensen.

Skal markeder, 
byfester og festivaller 
fritages?
– Jeg har hørt, at boligminister Kaare 
Dybvad Bek har været ude at medde-
le, at markeder, byfester og festivaler 
mv. fritages for brug af private bran-
drådgivere. Det er interessant! Det 
bliver spændende at følge udviklin-
gen, og også om det så også kommer 
til at omfatte de private, firmaer og 
foreninger, der vælger teltløsninger 
til midlertidige arrangementer.

Brandrådgiver Flemming Villads Jørgen-
sen er enig i, at den nye ordning måske 
ikke rammer helt efter hensigten og 
opfordrer til, at man justerer reglerne.

Der bør satses alt på at fritage tel-
topstillinger og lokaleindretninger for 
brug af private brandrådgivere. Det var 
brancheforeningsformand Claus Peter-
sen, folketingsmedlem Bjarne Laustsen, 
Flemming Villads Jørgensen og for-
mand for By- og Markedsfester Otto 
Skak enige om på By- og Markedsfester-
nes årsmøde.

Frustrationen om de nye krav om certificerede brandrådgivere var stor blandt de 
mange festarrangører, der var mødt op til årsmødet.

Det er kvæletag mod folkelige aktivite-
ter, der er lagt op til, var holdningen på 
By- og Markedsfesternes årsmøde.
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Lovpligtig godkendelse 
af forlystelser

Teknologisk Institut har mere end 30 års erfaring 
med sikkerhedsinspektion af forlystelser.

• Offentlige forlystelser skal synes en gang 
om året 

• Det gælder fx hoppeborge, hoppepuder, 
trampoliner, karuseller, klatrevægge, mini-
tog og rodeotyre

• Nye forlystelser skal godkendes, inden de 
tages i brug, og der skal udstedes tilsyns-
bog og kontrolattest

• Alle forlystelser skal mærkes med en synlig 
kontrolattest, der dokumenterer, at sikker-
heden er i orden.

Teknologisk Institut er godkendt til syn af  
forlystelser -          reg. nr. 9047.

Kontakt - forlystelser
Morten Ulletved
mju@teknologisk Institut
Tlf. 72 20 16 93

Certificeringsordning for  
transportable konstruktioner

Teknologisk Institut hjælper jer igennem 
certificeringsprocessen og certificerer jeres 
transportable konstruktioner.

• Det gælder fx telte, scener, portaler, 
gangbroer og tribuner

• Teknologisk Institut tilbyder endvidere 
certificering og godkendelse af plads- 
fordelingsplaner.

Kontakt - transportable konstruktioner
Rolf Heier
rhe@teknologisk.dk
Tlf. 72 20 18 47

Godkendelse af forlystelser og  
certificering af transportable

konstruktioner
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I forbindelse med re-certificering af 
dit telt tilbyder Teknologisk Institut, 
uden ekstra beregning, at:

• Sammenlægge flere certifikater 
udstedt af Teknologisk Institut 
til et certifikat.

• Om omlægning et certifikat fra 
Midtconsult til Teknologisk In-
stitut.

• Sammenlægge et certifikat fra 
Midtconsult og et certifikat fra 
Teknologisk Institut til et certi-
fikat

Bestil din re-certificering inden 
den 31. november 2019 og få 
10% rabat på listeprisen ved 
re-certificering af det telt i ja-
nuar eller februar 2020*

Undgå ventetid eller at stå uden cer-
tifikat ved at få re-certificeret i god 
tid.

Ring eller fremsend din bestilling på 
re-certificering til Tina Brændekilde. 

Husk at oplyse nummer på dit nu-
værende certifikat, hvis det er fra 
Teknologisk Institut, eller fremsend 
kopi af certifikater hvis, det er fra 
Midtconsult.

*)Dato og tid for synet udmeldes og afta-
les primo december 2019. Der anvendes 
”først-til-mølle-princippet” med forbe-
hold for udsolgte dagen.

Kontakt: Tina Brændekilde
 72 20 17 20
 tbc@teknologisk.dk
 www.teknologisk.dk

TILBUD: Re-certificering af telte for 
Brancheforeningen Danske Festudlejere

Spørgsmål 
& svar
Kan Teknologisk Institut lave 
re-certificering på et telt, 
når det er fra Midtconsult?
Ja, hvis du har et eller flere certifikater 
fra Midtconsult kan Teknologisk Insti-
tut ved re-certificering udstede et nyt 
med 5 års gyldighed.

Kan man sammenlægge 
flere certifikater?
Ja, hvis du har flere certifikater som du 
ønsker samlet til et certifikat, så er det 
et godt tidsrum nu. Ligeledes kan et 
certifikat fra Midtconsult og et certifi-
kat fra Teknologisk Institut samles til 
et nyt certifikat, med 5 års gyldighed.

Hvordan får jeg teltet godkendt 
til mere end 150 personer?
Ved re-certificering skal du fremvise 
nødvendige brandtekniske installatio-
ner som er:

• Brandslukningsudstyr, håndsprøj-
tebatterier, pulverslukker o.lign.

• Panikbelysning og nødudgangs-
skilte

Kan jeg få godkendt 
mine pladsfordelingsplaner?
Ja, hvis du har en eller flere pladsfor-
delingsplaner og til slippe for godken-
delse hos kommunen hver gang, kan 
de påføres certifikatet, så de er god-
kendt de næste 5 år.

Hvor længe gælder 
det nye certifikat?
Det nye certifikat gælder i 5 år fra in-
spektionsdatoen, uanset udløbstids-
punktet på det gamle certifikat.

Hvad koster det 
at få re-certificeret mit telt?
Priserne svarer til prisen for et almin-
deligt syn i henhold til den aftale og de 
tilbud, som Teknologisk Institut, har 
med Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere.

Hvordan får jeg re-certificeret 
mit telt?
Kontakt Teknologisk Institut og aftal 
et tidspunkt.

Sådan foregår re-certificering:
Der skal laves et syn svarende til det, 
der blev udført ved første certificering. 
Det vil sige, at Teknologisk Institut 
skal se følgende:

• Det ”gamle” certifikat
• Spær, ben og åse
• Knæ-og kipstykker
• Pløkker, barduner, vindkryds
• Manual for opstilling
• Teltdug med mærkning for grand-

og godkendelse
• Teltet skal ikke være opstillet, men 

der skal være adgang til ovenfor 
nævnte delt.

Kontakt: 
Michael Ditlev Christensen
Konsulent
72 20 32 53
mdc@teknologisk.dk

Rolf Heier
Konsulent
72 20 18 47
rhe@teknologisk.dk

Annonce
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6 

KVALITET 
I

CENTRUM

www.kibaek-presenning.dk

presenninger

partytelte

pagodetelte

lagertelte

arbejdstelte

salgsstande

afdækninger

stofbannere

storformat print

lastbil-presenninger

acrylskilte

specialopgaver

og altid ...

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

Partytelt 
6x12 mtr.   28.900,- kr.

med 50% vinduer og 2 stk. lynlåsdøre

Pris excl. moms og ab fabrik

Forskellige størrelser 
og selvfølgelig med 
beregninger uden 
vindkryds og barduner

Ring og hør 

nærmere
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Dagligdagen er blevet noget ander-
ledes for tidligere tivolidirektør og 
TV-star Leif Dalgaard. Fra at være 
leder af et af Danmarks største tivo-
lier med mange forretninger er det 
nu begrænset til salg af pizzaer og 
pandekager.

Har det som cirkusheste  
om foråret
– Jeg er født, opvokset og har levet 
i tivolier hele mit liv og det bliver jeg 
ved med, indtil at jeg bliver båret 
herfra. Jeg har det som cirkushestene. 
Når det bliver forår lugter de sav-
smuld. Når foråret nærmer sig, er jeg i 
fuld fart på vej ud til landets byfester, 
markeder, dyrskuer og mange andre 
festpladser. Jeg glæder mig over at 
være med og er glad for ikke at have 
ansvaret for et stort tivoli. Nu lejer 
jeg plads hos de rejsende tivolier og 
oplever livet som gøgler, siger den 
75 årige Leif Dalsgaard, tidligere Dal-
gaards Tivoli.
– Min sæson er blevet forlænget. 
Tidligere var sæsonen typisk fra april 
til september. Nu tager jeg gerne 
forår, efterår og vinter med, hvis jeg 
finder pladser til salgsvognene. Et 
herligt liv som pensionist.

Hundredevis af nylavede 
pizzaer ryger over disken, 
når Leif Dalgaard rykker ud.

Vejret betyder 
over- eller underskud
I mange år var hans tilværelse som 
tivoli direktør besøg på landets fest-
pladser. Jo større jo bedre, for jo 
flere mennesker der besøgte plad-
serne, jo større var chancen for 
at lave penge. Han kender alt til, 
hvordan vejret kan ødelægge alt og 
ændre et overskud til underskud. 
Han ved, at der skal investeres i 
kunstnere, nye forlystelser og meget 
andet for at drive et sundt tivoli. At 
være på festpladser hvor man aldrig 
ved, hvad festlighederne udvikler 
sig til. At en fredelig fest kan udvikle 

sig til et kaos, og han har erfaringer 
med at få ro på en festplads. En livs-
lang erfaring som præger ham i det 
nuværende liv.

tV-star i DR
Leif Dalgaard blev TV-star, da DR bragte 
flere udsendelser om ham som direk-
tør for Dalgaards Tivoli. Udsendelser 
som havde et stort seertal og som 
seerne husker endnu. En fanklub blev 
etableret og har i dag 11.000 medlem-
mer. Udsendelser som viste det yderst 
specielle liv som tivolimand, såvel som 
direktør og som ansat og viste, hvordan 
de arbejdede og boede. Hyggelige 
udsendelser om et hårdt liv.

Fortryder ikke en dag i sit liv
– Jeg har haft et spændende liv og 
fortryder ikke en eneste dag i mit 
liv. Tivolitraditionerne er på vej væk. 
Store sommerlande med masser af 
kæmpe attraktioner stjæler sammen 
med videospil og ustandselige tv 
udsendelser eksistensmulighederne 
for tivolier. En kedelig udvikling som 
kun tages til efterretning, slutter Leif 
Dalgaard, der i dag har bopæl i 
Frederiks i Midtjylland.

Leif Dalgaard ses her sammen med Mie 
Hollænder Svendsen, Mies Tivoli, hvor 
han er med ude på mange festpladser.

Fra tVstar til 
pizzASælgER



42 Festudlejer.dk

     

Højdejusterbare borde

        Nye modeller !

122 cm x 61 cm

183 cm x 76 cm

    DE ORIGINALE PLASTBORDE
  BEDSTE KVALITET - STØRSTE UDVALG !
               

THE ORIGINAL

 SIMPLY BETTER ®

Velegnet til blødt underlag!

Foldebænk 183 cm

Fordele:
• Skandinaviens største udvalg i plastborde
• 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

STÅ BORD
Ø 84 cm
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Kirke Værløsevej 16  •  3500 Værløse  • Tlf.: 4448 0095

122 cm x 61 cm
122 cm x 76 cm
152 cm x 76 cm
183 cm x 76 cm - Kun 15.5 kg !
245 cm x 76 cm

91 cm

74 cm

61 cm

Ø 118 cm

Ø 153 cm

Ø 183 cm

NYHED!
med sort bordplade!

183 cm x 76 cm

245 cm x 76 cm

Cafe bord Ø 84 cm

NYHED!
Let og kompakt klapstol 

fra LIFETIME

Virkelig kraftig polsterstol 

7 mm træ i sæde og ryg !

Til 24 stabelstole

NYHED!



Tekst og fotos: Heine Pedersen

Det går ikke stille af sig når festudlejer 
Allan Andersen, Festgården, går i gang 
med nybyggeri. Et hal og kontorbyggeri 
på i alt 3.000 kvadratmeter er klar til at 
blive opført på en 9.500 kvadratmeter 
stor grund i Business Park, Østerlund i 
Horsens. Et byggeri der påbegyndes 
efter sommerferien og som forventes 
færdig i november/december 2020. Et 
kæmpebyggeri som får facade direkte 
ud mod Silkeborgvej. Et minuts kørsel 
fra afkørsel 56.

Vinteren skal bruges 
til indretning
– Alt det bevillingsmæssige og øko-
nomiske er på plads. Tegningerne er 
lavet og vi ville kunne påbegynde 
byggeriet i morgen. Men jeg har valgt 
at udsætte det til efter sommerferien. 
Jeg vil kunne følge byggeriet intenst. 
Det kan jeg ikke gøre samtidig med at 
en spækket udlejningsbog skal afvik-

les. Derfor har jeg valgt at skyde byg-
geriet så det står klar, når den travle 
højsæson er overstået. Vinteren bli-
ver således flytte tidspunktet for det 
meget materiel der får ny adresse. En 
begrænset flytning da den nye hal 
kommer til at ligge ca. ti minutters 
kørsel fra den nuværende.

lagerfaciliteterne 
mere end fordobles
– Vi forsøger at tænke alle mulige 
praktiske ting ind i indretningen af 
hallen. Der bliver et tyverisikret områ-
de til de designmøbler, vi udlejer. 
Det logistiske del tænkes grundigt 
igennem, før de sidste streger bliver 
slået. Et stort spring fra nuværende 
1.200 kvadratmeter og til de 3.000 
kvadratmeter bliver dejlig. Men! Jeg 
er bange for at der hurtigt bliver for 
lidt plads. Det er godt at vi har en 
stor grund så vi kan udvide siger Allan 
Andersen, Festgården, Flemming.
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Allan Andersen, Festgaarden, Flem-
ming, har travlt med at arrangere byg-
geriet af lager- og kontorbygningen ved 
motorvejen i Horsens.

3D-tegning af den 
nye hal.

  Allan Andersen, Festgaarden, er 
opfinder og udvikler inden for telt-
branchen og er altid selv med ude ved 
opstillinger og nedtagninger.

Der er stor udvikling i udlejnings-
aktiviteterne i Fest gaarden. En 
udvikling som Allan Andersen 
følger tæt, da han altid er 
med i ”marken”.

Hal til millioner 
bygges op til motorvejen 
i Horsens
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Brok nedsætter 
    arbejdslysten   
og fjerner fokus

Tekst og fotos: Heine Pedersen

Brok i arbejdstiden er ikke noget nyt fænomen. Alle ved 
også, at det er dræbende, når der i en forsamling eller i 
arbejdstiden er brok. Det kan ligefrem få folk til at fjerne 
sig fra hinanden med den begrundelse, at han eller hende 
gider jeg ikke høre på, for der er bare brok hele tiden. En 
tendens som man kunne ønske sig ændret til nogle kon-
struktive udsagn, der kan bruges til noget positivt. 

I festudlejningsbranchen kender vi problemet, men gør vi 
noget for at undgå det? Hjælper vi selv med til at undgå 
brokkeriet ved fx at vise et godt eksempel? Nej! Vi 
kører selv let med på vognen.

Eksempler er der mange af
Hvem kender ikke starten på brok 
som fx ”Der mangler diesel på 
bilen. Det er for dårligt! Nu kom-
mer han igen ikke til tiden! Han 
snakker hele tiden i telefon 
og sender sms’er. Jeg gider 
ikke at arbejde sammen 
med ham! Nu er det sku 
igen glemt sideduge 
og 9 m tagspær er 
kun 6 meter. Det er 

Korporlige slagsmål 
er heldigvis sjæl-
denheder, men kan 
opstå alt efter per-
sontyper.

Det er vigtigt at have fokus på, hvad der sker i medarbejdergruppen.

”Skråt op fingeren” 
er en kedelig ting 

i kommunikationen. 
Påtal det straks, hvis 

det observeres.

BroK • BroK • BroK • BroK • BroK • BroK    BroK • BroK • BroK • BroK • BroK • BroK

Det er vigtigt at have fokus på, hvad der sker i medarbejder-
gruppen.
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fandeme for dårligt!” Listen kan blive lang og nye udsagn 
kommer til hver dag.

Brokkeri kan blive til mobning 
Udsagnene  slider på psyken, nedsætter arbejdslysten og 
initiativet. Det kan give afstand mellem medarbejderne og  
i en sådan grad,  at det bliver til mobning. Forhold som 
arbejdsgiveren skal gå ind i og få reduceret. Stoppes kan 
det nok aldrig. 

Brokker sig ikke mere end andre
Wike/Krifa har fået lavet en undersøgelse om, hvordan 
medarbejderne selv oplever brokkeri. Tallene herfra viser, at 
det er et stort problem, som ingen gør noget ved. 78% af 
medarbejderne oplever hver uge brok på arbejdspladsen. 
93% af de adspurgte mener ikke, at de brokker sig mere end 
gennemsnittet.

tal der understreger alvoren:
43% oplever, at brok på arbejdspladsen påvirker deres 
arbejdslyst og trivsel negativt.
27% af dem føler, at ævl og kævl på arbejdspladsen påvir-

Der kan hurtigt opstå ævl, kævl og uenighed mellem 
medarbejderne. Et forhold der er dræbende for 
motivationen.

Vær opmærksom på uoverensstemmelser blandt medarbej-
derne. Kiv kan skabe utålelige forhold, betyde manglende 
motivation og koste dyrt.

En glad medarbejdergruppe giver sammenhold og arbejdsglæde.

ker deres fritid. Særligt kvinder påvirkes negativt af brok. 
78% oplever ugentlig brok på arbejdspladsen. Dog mener 
37% af de adspurgte, at de ikke selv medvirker til brok.

Brok over ledere og ledelsen
96% af kvinderne mener ikke, at de selv brokker sig mere 
på arbejdspladsen end en almen dansker gør. For mænd 
er det 90%.
Med 63% er lederen/ledelsen, det vi hovedsageligt brokker 
os over. For 46% er det også ledelsen/lederne de brokker 
sig over.
Kun 14% gør noget aktivt for at standse brok.
Kun 2% beder dem der brokker sig om at stoppe.

30% mener, at brok giver sammenhold på arbejdspladsen.

Brokkeriet fjerner fokus 
Opfordringen vil være at få noget gjort ved brok, hvis 
det florerer på din/jeres arbejdsplads. Brokkeriet er med 
til at fjerne fokus fra arbejdet. Samtidig kan det medvirke 
til et dårligt psykisk arbejdsmiljø. En problemstilling som 
Arbejdstilsynet er meget på vagt over for.

BroK • BroK • BroK • BroK • BroK • BroK    BroK • BroK • BroK • BroK • BroK • BroK
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Kjær  Advokatfirma 

J. Skjoldborgs Vej 1, 9670 Løgstør
Telefon: 98 67 17 88 §
Erhvervsrådgivning
Kontraktkoncipering
Selskabsret
Erhvervslejeret
Bestyrelsesarbejde
Virksomhedsoverdragelse
Incasso

Viborg Ballon
Gørtlervej 7  |  8800 Viborg

Tel. +45 86 62 12 00  |  bini@viborg-ballon.dk

www.viborg-ballon.dk

Dekorationsballoner
Figurballoner

Reklameballoner
Sortimentsposer
Sølvfolieballoner

Tilbehør
Partyartikler

Specialpakninger med
kundens design
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turboen er sat til i thisted
Tekst og fotos: Heine Pedersen

Det går bare derud af for NORD-VEST 
Telt- & Serviceudlejning. Efter at de i 
2018 udbyggede deres område med 
staldtelte til ride stævner i hele Skan-
dinavien til også at omfatte udlejning 
af festtelte og service er det gået 
stærkt. De er således vokset ud af 
deres tidligere lagerlokaler og tilby-
der nu helt nye lokaliteter.
Det på Thorstedvej 113, Thisted.

nye varer på hylderne
– Vi har på kort tid fået godt fat 
i festmarkedet. Kunderne er glade 
for de kvalitetsvarer, vi leverer og 
den service vi praktiserer. Det kræver 
nye varer på hylderne og et bredere 
varelager, siger Jimmy Christensen, 
NORD-VEST Telt- & Serviceudlejning.

Tekst og fotos: Heine Pedersen

OK Service Udlejning i Helsingør har 
fået ny medejer, idet Nicolai Zacho 
har købte en andel af firmaet af Brød-
rene Olsen, som gennem en årrække 
har drevet udlejningsfirmaet Brød-
rene Olsen Teltudlejning ApS. For 
et år siden fusionerede de med OK 
Serviceudlejning i Helsingør. Den eks-
tra travlhed fik Jimmy, Egon og John 
Olsen til at se sig om efter nye kræf-
ter. Her fik man den nye medarbej-
der Nicolai Zacho. Han har tidligere 

arbejdet hos Odder Teltudlejning og 
Eske Udlejning, Aarhus.

yngre kræfter skal til
– Vi har bare travlt og der skal nogle 
yngre medarbejdere med på banen, 
siger Jimmy Olsen, der har været 
drivkraften bag Brødrene Olsen Telt-
udlejning ApS. Det har vi fået og en 
ny og engageret medejer. Vi har store 
tanker om fremtiden og farten på nye 
lejemål viser, at vi er på vej i den rig-
tige retning. 

Kan noget som kun få 
andre kan
– Mulighederne er mange. Vi har 
udlejningsmateriel i en stor bredde. 
Mange ting som kun få kan levere. 
Vi vil satse på det, vi er gode til og 
har uddannet vore medarbejdere på 
teltkurser til, at vi også er up to date 
på det område. Vi ser frem til en 
travl sæson i 2020, siger Nico-
lai Zacho.

ny medejer af oK Service udlejning

Den nye medejer af OK Serviceudlej-
ning, Nicolai Zacho, ses her mellem 
Jimmi og John Olsen.

Nicolai Zacho har erfaring fra udlej-
ningsverdenen, da han har arbejdet 
hos Odder Teltudlejning, og Eske 
Udlejning, Aarhus.

Her ses det team af medarbejdere, 
som har travlt i OK Serviceudlejning.

Jimmy Christensen, Jacob Overgaard, 
Jens Overgaard og tidligere branche-
foreningsformand Svenning Pedersen, 
ses her til receptionen ved opstarten 

i 2018.

Der er købt nye trækkere for at kunne 
klare den øgede transport.

Tre nye trækkere 
overdrages her.
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LYSKÆDER

Vi har udviklet 
lyskæder i sæt af 
6 m med mulighed 
for forlængelse til
op mod 50 m 

TILBUD Kun 475,- 

 

KØKKENUDSTYR 
INTERNO HAR NU OGSÅ ALT I STORKØKKENUDSTYR PÅ 
PROGRAMMET 

Vi har hos én af vores leverandører fået mulighed 
for at levere bl.a. opvaskemaskiner til yderst 
fordelagtige priser. 
Vi er i dag leveringsdygtige i hætteopvaskere, gaskomfurer, 
elkomfurer, friture, varmeskabe, gastrobakker, serveringsbakker 
og meget mere. 

 
 

 Gode tilbud fra Interno® 

Hvid bryllupsstol 
KUN 215,- 

 

Strech duge  

i alle regnbuens farver  
Priser fra 104,-                         

Vi har mange flere gode 
tilbud ring eller skriv 

allerede nu. Vi finder det 
du mangler.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

fra KUN 105,- 

 

 

 

 
 
 

INTERNO APS ® 
Gl. Byvej 8 5540 Ullerslev 

Tlf: + 45 20692900          
Mail: info@interno.dk  

www.Interno.dk 

 

  

HOS OS FÅR KUNDEN: 

• Rådgivning omkring den bedste løsning, der passer til den enkeltes behov 
• De rigtige priser 

• Håndtering af papirarbejde med producenter og myndigheder ved import 
• Levering af produkter fra vores lager direkte til døren 
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Diesel varebiler på 3,5 ton og derover vil fra 1. juli 2020 
være omfattet af nye regler om miljøzoner. Det betyder, 
at de sammen med dieseldrevne lastbiler, busser og vare-
biler ikke har adgang til København, Frederiksberg, Aarhus, 
Odense og Aalborg. Det betinget af at de pågældende 
byer bestemmer selv, om de vil indføre de skærpede mil-
jøzoner eller nedlægge dem.

Dispensation gives i særtilfælde
Måden hvorpå det vil være muligt at måtte bruge ældre 
dieseldrevne varebiler er at få eftermonteret et partikelfilter. 
Nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre vil blive 
der blive redegjort for i en bekendtgørelse. Der vil være 
mulighed for i særlige tilfælde at få dispensation fra reg-
lerne.

trinvise regler:
For dieseldrevne varebiler gælder føl-
gende trinvise regler i miljøzonerne:

Fra 1. juli 2020:
Varebiler skal være registreret 
den 1. januar 2007 eller senere.

Fra 1. juli 2022:
Varebiler skal være registreret 
den 1. januar 2012 eller senere.

Fra 1. juli 2025:
Varebiler skal være registreret 
den 1. september 2016 eller senere.

ældre diselbiler 
ud af miljøzoner

Varebiler fra 3,5 ton og derover vil fra 1. juli 2020 være omfattet 
af reglerne for miljøsoner.

adgang fås ved partikelfilter
Ovennævnte regler gælder alene dieseldrevne varebiler og 
det gælder for alle dieseldrevne varebiler uanset farven på 
nummerpladerne. Hvis din varebil ikke opfylder reglerne, 
kan du fortsat få adgang til miljøzonerne ved at få eftermon-
teret et partikelfilter.

Højden for 
køretøjer 
blev 4,10 m 
fra nytår
Højden for busser, lastvogne samt 
påhængskøretøjer ændrede sig 
fra 1. januar 2020. Bekendtgørel-
sen blev ændret til, at den største 
højde må være 4,10 meter. Højden på køretøjer blev fra 1. januar 2020 ændret til at være 4,10 meter.
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tillyKKE til:

VElKoMMEn
Vi har den glæde at kunne 
byde Frederik Anker Albin 
Olsen, Ankers Tivolipark ApS, 
Bjæverskov VElKoMMEn som 
nyt medlem. Han er et kendt 
ansigt på mange festpladser 
og en del af festudlejnings-
branchen. For at tilegne sig 
nye færdigheder og opfylde 
dele af Brancheforeningen 
Danske Festudlejeres strate-
giplan, har han deltaget i AMU 
teltuddannelser.

Frederik Anker Albin Olsen, An-
kers Tivolipark ApS, Bjæverskov.

Allan Friis, Sydhavnsfest.dk kunne torsdag, den 
19. september 2019 fejre sin 50 års fødsels-
dag. Du ønskes fra Brancheforeningen Danske 
Festudlejere et stort tillyKKE med dagen.

Svenning Kjær Pedersen, 
Tinghøj Serviceudlejning, 
Varde, og hans samlever 
Dorthe Bjerg Pedersen 
kunne lørdag den 28. 
september 2019 fejre 
deres fælles 50 års fød-
selsdag.
Vi ønsker jer begge et 
stort tillyKKE med fød-
selsdagene.

Svenning og Dorthe

Allan Friis

tillykke med diamantbrylluppet
Det blev en stor positiv overraskelse for Tove og Gert 
Jensen, da der onsdag, den 16. januar 2020 blev ringet 
på døren. Uden for stod et stort antal mennesker, som 
sang og lykønskede dem med deres diamantbryllup. Det 
blev en festdag, der blev markeret af det store opbud af 
mennesker.

Tove og Gert Jensen er kendte personer i Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere. Her har de været medlem i rigtig 
mange år. Gert Jensen var gennem omkring 30 år kasserer 
i brancheforeningen. En stor indsats i bestyrelsen var med 
til, at han blev udnævnt som æresmedlem.

Tove og Gert Jensen grundlagde Bord Dæk Dig som deres 
søn Morten Jensen nu driver.

Vi ønsker jer et stort tillyKKE med diamant brylluppet.

Grundet at dette nummer af Festud-
lejer.dk var i trykken på festdagen, 
så bringer vi et billede fra guldbryl-
luppet.



  

Indlæg til branchebladet 
sendes til: heine@festudlejer.dk

Kontakt: Mobil: 21 42 68 39 · Tlf.: 98 67 68 39 · Sekretariat: Vesterled 46, 9681 ranum

Uden en aktiv Brancheforening 
ville meget se anderledes ud. 
Store udfordringer tages der fat 
i, straks de er blevet bekend-
te. Således har vi med en hurtig 
indsats og et godt samarbejde 
med Sammenslutningen af By- og 
Markedsfester og ikke mindst fol-
ketingsmedlem Bjarne Laustsen, 
fået sparet festarrangørerne for 
millioner af kroner. Ordsproget 
”Når det regner på præsten, så 
drypper det på degnen” kommer 
til at passe her. Ville lovgivningen 
kvæle de mange frivillige arran-
gørers fester, så ville teltudlejnin-
gerne blive minimeret.

Vi skal løfte i flok
En samlet indsats der er bevis 
på, at jo mere vi står sammen, 
jo stærkere bliver vi. Et samar-
bejde på tværs giver styrke og 
resultater. Det er vigtigt, at vi er 
vågne over for de udfordringer, 
der er. Ikke mindst i samarbejdet 
med Sammenslutningen af By- og 
Markedsfester, som præsenterer 
vores potentielle kundekreds. 
Også festivalerne vil være oplagte 
samarbejdspartnere.

nye certificeringsregler 
er undervejs
Verden er under forandring. Nye krav 
dukker op på stribe. Nye udfordrin-
ger og ønsker kommer til i udlejnings-
verdenen. Vi skal her i foråret forvente 
en tilpasning af certificeringsreglerne 
for telte og flytbare konstruktioner. 
Et digert værk udarbejdet af RAM-
BØLL efter en grundig evaluerings-
runde, der giver mange udfordringer 
til Transport-, Bygnings- og Boligsty-
relsen. Spændende at se hvad der 
kommer på bordet og vigtigt, at vi 
reagerer over for de nye ting der 
måtte blive præsenteret.

Evaluering af 
Vejledning om offentlige 
forlystelser er på vej
Vi kan også forvente, at en evaluering 
af Bekendtgørelsen om offentlige for-
lystelser får en tur i vridemaskinen. 
Justitsministeriet er kontaktet, men har 
ikke givet nogen tilbagemelding. Her 
vil især kravene til syn af forlystelser, 
placering af festpladser m.v. blive 
aktuelle. Vi er klar, når Justitsministe-
riet har noget klar.

Forårsmøde og Festmesse
Forude venter Forårsmødet og 
Festmessen. Afsæt den første 
weekend i marts måned til arran-
gementet. Håbet er, at mange vil 
bakke op om arrangementerne.

Stor opbakning bag 
Festudlejer.dk
Glædeligt er det at kunne kon-
statere, at opbakningen omkring 
Festudlejer.dk er stor og for frem-
adgående. De faste annoncører 
viderefører deres annoncer og 
nye er kommet til. 

Mange hilsner fra  

Heine

Redaktørens hjørne
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Spørgsmål
Hvor stort et telt gælder en 

certificering for?
 
Svar:
Det antal kvadratmeter, som er 
blevet certificeret. Er det fx 1.500 
kvadratmeter gælder certifikatet 
op til denne teltstørrelse. Der er 
mulighed for at dele den samlede 
teltstørrelse op i et varieret antal 
teltstørrelser, som sammenlagt er 
op til 1.500 kvadratmeter.
Nogen har haft problemer med, 

at de kommunale byggemyndigheder 
ikke har forstået den tekst, der står 
på mange certifikater, nemlig at det 
er gældende op til 150 personer. 
Det fordi der ved grænsen over 150 
personer kræves, at der skal laves en 
pladsfordelingsplan. Denne skal god-
kendes af den kommune, hvori teltet 
opstilles eller Teknologisk Institut.
For at få godkendt en pladsforde-
lingsplan skal der foreligge en mål-
bar tegning af teltet. Indretningen skal 
påføres med det materiel, der opstil-
les – de flugtveje der laves – placering 
af brandslukningsmateriel – nødbe-
lysning. Vi vil anbefale, at man ved 

gencertificering af teltene får lavet 
en sådan pladsfordelingsplan og 
får den godkendt hos Teknolo-
gisk Institut, så kan den have en 
godkendelsesvarighed på 5 år. 
Der fremgår herefter, at certifikatet 
gælder for over 150 personer. 
Herved undgås problemstillinger-
ne med de godkendende myn-
digheder.
Hvis Teknologisk Institut god-
kender en pladsfordelingsplan, 
skal den ikke godkendes af det 
kommunale byggesagskontor. 
Der kan derfor være mange 
penge at spare.



program 
for Forårsmøde på 

comwell Middelfart
i dagene 

6.- 8. marts 2020:

Fredag, den 6. marts:
Kl. 12.00: Virksomhedsbesøg. 
 Dansk Transport Emballage,
 Oksbølvej 97, Hammelev, 6500 Vojens
Kl. 14.00: Indkvartering på Comwell Hotel
Kl. 15.30: Busrundtur på Vestfyn med lokalguide.
Kl. 16.00:  Udstillere kan opstille deres stand. 
 Tillader forholdene det vil det kunne ske tidligere.
Kl. 19.00:  2 retters middag med efterfølgende kaffe.

Lørdag, den 7. marts:
Kl. 07.00: Udstillere har adgang til opstilling i Festmesse loka-

lerne.
Kl. 08.00:  Der serveres kaffe/te og rundstykke til udstillerne i 

Festmesseområdet.
Kl. 08.00:  Morgenbord for deltagere.
Kl. 10.00-14.00: Festmesse
Kl. 12.30:  Frokost serveres under messen.
Kl. 15.00:  Generalforsamling i Brancheforeningen Danske Fest-

udlejere – Se dagsorden et andet sted på siden.
Kl. 18.45:  Velkomstdrinks
Kl. 19.00: Opstart af festaftenen. Der serveres tre retter mad, 

øl/vand/vin til middagen.
Kl. 20.00:  Kaffe m. 
Kl. 00.30: Natmad.

Søndag, den 8. marts:
Kl. 07.00-10.00: Morgenbuffet
Kl. 11.00:  Værelserne skal være ryddet.
Kl. 11.00:  Virksomhedsbesøg på Losona Varme & Teltudlej-

ning, Børkop.

pris for deltagelse pr. person:
Fredag-søndag kr. 3.498,- i EV ........................ kr. 2.748,- i DV
Fredag-lørdag  kr. 1.420,- i EV ........................ kr. 1.045,- i DV
Lørdag-søndag  kr. 2.380,- i EV ........................ kr. 1.853,- i DV

Kaffe/te under messen + frokost lørdag ........kr.    195,-

Alle nævnte priser er inkl. moms.

Tilmelding skal ske på Festudlejer.dk eller ved telefonisk  
henvendelse/mail til Niels Kristian Tøsbæk: 98 24 56 80.
Mail: kontor@nordjysk-festudlejning.dk

FEStMESSE
generalforsamling
Virksomhedsbesøg
Medlemsbesøg

Dagsorden:
 1 Valg af dirigent.
 2 Valg af stemmetællere. 
  Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges.
 3 Bestyrelsens beretning.
 4 Behandling af indkomne forslag.
 5 Kasseren fremlægger revideret regnskab 
  for 2019 og budget for 2020. 
 6 Herunder fastsættelse af kontingent 
  fra og med 2021.
 7 Valg til bestyrelsen. René Frederiksen, Niels  
  Kristian Tøsbæk og Svend Larsen er på valg.
 8 Valg af suppleanter.
 9 Valg af revisorer.
 10 Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 4 skal være for-
manden i hænde på mail: claus@htu.dk senest den 
21. februar 2020.

Kun medlemmer og støttemedlemmer, der har betalt 
kontingent, har adgang til generalforsamlingen.

Ønskes der deltagelse i frokosten lørdag mid-
dag, skal der ske tilmelding til: kontor@nordjysk-
udlejning.dk

Senest tilmelding skal ske lørdag, d. 1. feb. 
2020 til Niels Kristian Tøsbæk: 98 24 56 80 

Mail: kontor@nordjysk-udlejning.dk

Kun deltagere der er tilmeldt arrangementet kan 
deltage i de annoncerede aktiviteter. – Undtaget 
er Festmessen.

Der gives ingen penge retur for afbud der foretages 
senere end 14 dage før arrangementer afholdes.

generalforsamling:


