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Side 61

Af Heine Pedersen

Søndag den 15. marts 2020 blev 
de danske grænser lukket ned for at 
begrænse smittespredning af corona- 
virus. Kun folk med et anerkendelses-
værdigt formål fik lov til at passere de 
danske grænser. 

En ny verden uden fri bevægelighed 
blev hverdag for mange. Arbejdsda-
gen ændrede sig fra at være fysisk 
blandt arbejdskammeraterne til at 
være hjemmerarbejde bag compu-
teren. 

Skoler, uddannelsesinstitutioner, 
børnehaver, vuggestuer, idrætshal-
ler, motionscentre, storcentre og en 
række andre institutioner lukkede 
ned.

Skoledage blev fra at være timer med 
fysisk tilstedeværelse af en lærer og 
kammeraterne udskiftet til en hver-
dag hjemme bag computerskærmen. 
Træls for mange, der savnede deres 
kammerater.

Telefonernes kimen hjemme på fest-
udlejernes kontorer blev lagt død i 
nogle dage. Det for efterfølgende 
at bimle med rekordfart. Modsat en 
normal forårsdag var det med besked 

om afbud vedrørende fester: kon-
firmationer, byfester, musikarran-
gementer og meget andet. En helt 
uforståelig situation for alle fest-
udlejere. 

Verden var gået i stå og mørke 
skyer samlede sig over festudle-
jerne. En uvirkelig følelse af lam-
melse som ingen tidligere har prø-
vet og forhåbentlig ikke kommer til 
at prøve igen. 

Ens eksistensgrundlag var på vej 
væk. Ens mangeårige indsats på at 
opbygge en selvstændig virksom-
hed var klar til at styrte omkuld.
De der tidligere har oplevet foråret 
som en meget aktiv periode med 
fart over feltet, sad måbende tilba-
ge og tænkte, hvad er det der sker.

Uvisheden har givet svære tider 
i festudlejningsbranchen. Hvornår 
slutter det? Hvornår kommer vi 
til at tjene penge igen? Hvad gør 
vi med de medarbejdere, der er 
fundamentet for at få udlejnin-
gerne til at køre? Er vi omfattet af 
nogen af de hjælpepakker, der er 
blevet lavet? Spørgsmålene var og 
er mange og svarende kendes ikke. 
Jo! Danmark blev lukket ned.

Da Danmark 
lukkede ned Grænsen ved Kruså var et af 

de steder, hvor folk kunne 
passere, hvis de havde an-
erkendelsesværdige formål.
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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!
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Stof i Festudlejer.dk dæk ker ikke  
nødvendigvis Brancheforeningen 
Danske Festudlejeres opfattelse
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En verdensomspændende krise med 
corona-virus har ramt bredt og hårdt. 
Den danske festverden er blevet 
ramt eftertrykkeligt Det har økonomi-
ske konsekvenser som vi ikke kender 
omfanget af, men som har ramt og 
vil fortsætte med at ramme branchen 
hårdt. Rigtig hårdt.

Aflysninger af lejemål vælter ind. 
Opfordringer til aflysning af arran-
gementer med over 10 personer 
rammer mange og lammer velfun-
gerende festudlejnings-forretninger. 
Det samme med festivaler, byfester, 
sportsstævner, kongresser, firma-
fester, folkemøder og mange, mange 
andre events. Det med økonomiske 
følger som kan gøre, at vi fremover 
må forvente et helt andet mønster for 
fester end de,vi har kendt indtil nu. 

Der loves erstatninger på tab for 
festarrangørerne. Men størrelsesorde-
nen vil i mange tilfælde ikke dække 
de faktiske udgifter. Det vil betyde 
fleres død og ikke nødvendigvis, at 
de genoplives. Det vil få økonomiske 
og uoverskuelige konsekvenser for 
festivaler, sportsklubber, by- og mar-
kedsfester. Tidligere års overskud er 
uddelt til humanitære formål og en 
konkurs vil blive en realitet for mange 
store arrangementer.

Vi er i en situation, hvor det er nød-
vendigt, at vi står sammen. Sammen-
hold gør stærk, og gør, at vi efter 
corona-virussen får gang i aktivite-
terne igen. 

Godt at der er noget at glæde sig 
over! Vi havde nogle gode fyraftens-
møder i januar måned. Det fulgt op 
med et rigtig godt Forårsmøde, en 
god Festmesse og en vellykket gene-
ralforsamling. TAK for opbakningen til 
disse arrangementer.

Bestyrelsen har fået nye udfordringer 
med corona-virussen. Men! Vi glem-
mer ikke at arbejde videre med ”Én 
fest – én ansøgning”.

Den forventede høring af Bekendt-
gørelsen for offentlige forlystelser. 
Høringen omkring Certificeringsvej-
ledningen for telte. Nye kursusforløb 
og meget andet. Udfordringen er at 
vise, at vi er en stærk bestyrelse, der 
varetager jeres interesser. Vi tager 
udfordringerne alvorligt og gør hvad 
vi kan for at få tingene til at bevæge 
sig i den rigtige retning. Tryllekunstne-
re er vi ikke, men de der ikke forsøger 
noget, når ikke noget.

Claus Petersen
Brancheforeningsformand 

Formanden har ordet

Brancheforenings-
formand 

Claus Petersen

mailto:info@htu.dk
mailto:henrik@floengpartytelt.dk
mailto:steen@vats.dk
mailto:info@langaateltudlejning.dk
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Flot stor FeStMeSSe  med mange nyheder
Tekst og fotos Heine Pedersen

Spændende nyheder, gode pristil-
bud, ting der aldrig havde været 
at se før, kendetegnede dette års 
Festmesse 2020. Ikke mindre end 38 
stande var der med alverdens ting til 
festbranchen på Comwell Middelfart 
lørdag, den 7. marts 2020. 

Statsministeren 
spredte usikkerhed
Mange festudlejere, festarrangører 
og andre med tilknytning til landets 
mange festligheder var mødt op. Det 
på trods af, at Statsminister Mette 
Frederiksen dagen før messen meldte 
ud, at festligheder med over et tusin-
de deltagere ikke burde afholdes.

Usikkerhed holdt folk hjemme
-Telefonerne begyndte at ringe. 
Udstillere ville sikre sig, at Festmessen 
2020 blev en realitet, inden de satte 
kursen mod Middelfart. Det kunne 
vi forsikre dem om, at den gjorde, 

Bettina og Jørgen Damgaard, 
Vemmelev, får sig her en snak 
med Lars Bo og Kasper & Co, som 
udstillede for første gang.

Udstillere og besøgende fik sig en god 
snak under Festmessen 2020. 

På Inflatom ApS stand var der et stort udvalg af blæsere og oppustelige legeredskaber.



Synnøve Kongshaug og Stein 
Ålstedt, Vågå, Norge, får sig 
her en snak med Lotte Som-
mer, ABENA.
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Flot stor FeStMeSSe  med mange nyheder
siger Brancheforeningsformand Claus 
Petersen. Han tilføjer at usikkerheden 
omkring afholdelse af større arrange-
menter havde bredt sig med Stats-
ministerens udmelding. Det betød, 
at mange holdt sig hjemme og ikke 
nåede med til Festmessens afvikling. 

tilfredsheden var høj 
og stemningen god
Festmessen 2020 blev den største af 
de messer, som Foreningen af Danske 
Festudlejere har afviklet. Stemningen 
var god og tilfredsheden var høj 
blandt udstillerne, hvoraf mange alle-
rede har bestilt stand igen til næste 
år. Her vil Festmessen 2021 blive 
holdt lørdag, den 6. marts på Com-
well Middelfart.

Der nås meget 
på Festmessen
– Skønt at møde mange af mine kun-
der igen. Festmessen er et sted, hvor 
rigtig mange af mine kunder deltager. 

Vi får en snak om, hvad vi skal have 
set på og hvilke udfordringer der er 
op til den nye sæson, som vi skal ha’ 
taget fat på. Vi får aftalt tidspunkter 
for besøg og får mange ting snakket 
igennem, siger Carsten Hartled, DFM 
Forsikringsmæglerne.

Bredt udsnit 
fra festbranchen
Salgskonsulent Preben Thomsen, 
IKADAN, var ligeledes meget godt 
tilfreds med Festmessen 2020 og 
betegnede den som værende en 
succes. Flotte lokaler og udstillinger, 
der var gjort meget ud af. De besø-
gende repræsenterer et bredt udsnit 
af den bredde, der er inden for fest-
branchen. Det gør at man på kort tid 
når at komme i kontakt med mange. 
Det såvel kendte som nye kunder. 
Et godt grundlag for en opfølgning 
inden festsæsonen starter op.

Dan Foss Kragh, DUNI A/S, præsenterer 
et udvalg af de mange farvede serviet-
ter, som firmaet forhandler.

Carsten Lindegaard, HTS Tentiq, Søren 
Mølgård, ABC Teltudlejning, og Preben 
Thomsen, IKADAN, fik sig en god snak.

Kenneth Plauborg, Kibæk Presenning, 
præsenterer nyheder for Morten Jen-
sen og Charlotte Dronningaard, Bord 
Dæk Dig

Igen i år havde Muhamed Yossaf, 
Rønhoff ApS, et stort udvalg af ly-
sestager m.v. med på Festmessen.
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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



Tekst og fotos af Heine Pedersen

Festudlejningsbranchen er en meget 
truet branche. Overlevelse vil afhæn-
ge af en stor hjælpende hånd fra 
myndighederne side. Mange firmaer 
står til at måtte gå konkurs, hvis der 
ikke åbnes op for, at større person-
mængder må mødes. En udsættelse 
af fristen til den 31. august 2020 vil 
være en katastrofe, siger Branchefor-
eningsformand Claus Petersen. 

Vi er i fuld gang med et overblik og 
det er trecifrede milliontab, festud-
lejningsbranchen har. Ligeledes vil vi 
foreslå en særlig hjælpepakke. Det 
ud fra at vi er helt specielt ramte. I 
13 måneder står vi faktisk til minimale 
indtægter. Medarbejderne sendes 
hjem og sæsonarbejderne ansættes 
ikke.

er der nok, der overlever?
– Vi skal ikke blot tænke på år 2020, 
men også se fremad. Corona-krisen 
ændrer sig forhåbentlig, så festlig-
hederne kommer til at køre normalt 

Hjælpepakke 
til festudlejningsbranchen 
er en nødvendighed for at overleve

igen. Men? Er der udlejere tilbage, 
som vil kunne levere det nødvendige 
materiel til festerne? Som det ser ud 
nu, så vil krisen presse flere i knæ.

ansøgning om hjælpepakke 
er sendt
– Der skal tilføres branchen økonomi 
og det skal være nu. Med de eksiste-
rende hjælpepakker, så er der ikke 
lys nok at finde. Der skal noget mere 
vidtgående til for at det hjælper. 
Uden klare udmeldinger fra Folketin-
get om støtte, så er banker klar til at 
lukke kassen.

Derfor bør en hjælpepakke 
på banen straks
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere har derfor ansøgt regeringen om 
en sådan. En fremsendelse som vi ser 
frem til at følge op på, melder Bran-
cheforeningsformand Claus Petersen.

Flyttes skæringsdatoen, 
går det helt galt
Tal fra vore medlemmer indikerer 

behovet. Vi har gennem Revisorfir-
maet BDO indsamlet aktuelle tal fra 
2019 og de forventede indtægter 
i år. Det viser et trecifret milliontab, 
alene forårsaget af påbud om, at 
max. 10 personer må mødes. Flyttes 
skæringsdatoen til 1. november, så 
går det helt galt. Vi kæmper for vore 
medlemmers overlevelse og håber 
det bedste, slutter Brancheforenings-
formand Claus Petersen, Branchefor-
eningen Danske Festudlejere.

Hvordan ansøger man?
Yderlige informationer om hjælpe-
pakken tilsendes medlemmer af Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere.

Mange store fester 
er blevet lukket 
ned og teltudle-
jere har tabt mil-
lioner af kroner.

Branchefore-
ningsf ormand 
Claus Petersen 
opfordrer til  
speciel hjælpe 
pakke til fest-
udlejere.

Festglæden forsvandt i 2020 
og den forventes ikke at 
komme igen resten af året.
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Tekst og foto af Heine Pedersen

Det har været udtur for hele oplevel-
sesbranchen under corona-virussen. 
Alt er lagt dødt grundet den smit-
tefare, der er i store forsamlinger. 
Festivaler, sportsstævner, byfester, 
markeder, motionsløb og meget 
andet er blevet aflyst. Det har smad-
ret økonomien for mange arrangører 
og ikke mindst I, der er leverandører 
til eventbranchen. Økonomisk får det 
uoverskuelige konsekvenser. Jeg hil-
ser derfor Brancheforeningen Danske 
Festudlejeres ansøgning om en hjæl-
pepakke velkommen, siger folketings-
medlem Bjarne Laustsen, S.

ændrede jeres 
eksistensgrundlag
– For festudlejningsbranchen kom 
corona-krisen på det mest uheldige 
tidspunkt. Nemlig der hvor kasse-
kreditten er spændt til det yderste. 

Grejet er gjort klar til udlejning og 
det kørende materiel gjort klar til at 
transportere materiellet ud på fest-
pladserne. Medarbejdere er lovet en 
travl sæson. En pludselig ændring 
fra kendt tilgang af bestillinger og til 
aflysninger på stribe. Et forhold der 
har ændret jeres eksistensgrundlag 
totalt. Det er på det mest kritiske 
tidspunkt, I bliver ramt. Et forhold 
som jeg vil arbejde for, at Folketin-
get godkender en hjælpepakke til, 
understreger folketingsmedlem Bjar-
ne Laustsen, S.

Frygter økonomisk kollaps
– Det er ulykkeligt med alle de aflys-
ninger, der har ramt oplevelsesverde-
nen. Mit håb er at den overlever og 
at initiativtagerne er klar til sæsonen 
2021. Min frygt kan være, at mange 
får en så stor økonomisk lammer, at 
de ikke har råd til at rejse sig. At der 

bliver under hårde vilkår, men hold 
humøret oppe ”Det bliver godt igen”.

Det giver ridser i lakken
– Uanset hvor godt vi forsøger politisk 
at komme gennem corona-krisen, så 
bliver det hårdt. Det kommer til at 
give ridser i lakken, som tager tid at 
hele. Noget er ikke så skidt, at det 
ikke er godt for noget. Det glæder 
mig, at opstarten af daginstitutioner 
og skoler har vist behov for leje af 
telte. Det har for mange givet plaster 
på såret, men langt fra reddet jeres 
omsætning, slutter folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen.

At børn og voksne kan mødes og have det sjovt er stort for folketingsmedlem Bjarne Laustsen.

Bjarne 
Laustsen 

får sig mange 
gode snakke, 

når han besøger 
markeder.

Hjælpepakke til 
festudlejningsbranchen 
får opbakning
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Et besøg hos mange daginsti-
tutioner med besked og mu-
ligheder gav pædagogerne 
tryghed.

Tingene ændrede sig 
som fra naT til dag

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Folketingets beslutning om at gen-
åbne landets daginstitutioner og sko-
ler fra den 15. april 2020 ændrede 
påskedagene for Ole Kyhl, Festog-
Service.dk, Fredensborg. En egen 
indsats kombineret med et fantastisk 
tiltag fra Brancheforeningen Danske 
Festudlejere vendte tingene fra nat 
til dag.

I alt blev der opstillet 30 mindre telte 
til modtagelse af børnene. 

Opsøgende arbejde 
gav pote
– Med udgangspunkt i de opfordrin-
ger og adresselister jeg fik tilsendt fra 
Brancheforeningen så jeg nye mulig-
heder. Alt blev aflyst i påsken og det 
opsøgende arbejde til daginstitutio-
ner og skoler sat i gang. Det i form af 
mails og opringninger, for det var en 
nu og her indsats, der var brug for. 
Det gav resultater. De mange telte 
blev sat op og nødvendige pladskrav 
blev dækket ind og nye muligheder 
åbnet. Da teltene var kommet op, 
blev der brug for flere, siger Ole Kyhl, 
FestogService.dk, Fredensborg.

Fra opgivenhed 
til tro på fremtiden
– Det er første fase i genåbningen. 
Når skolerne åbner for de ældste 
børn, kommer der nye behov. 
Dem er vi klar til at dække ind med 
telte, hvorimod ønsket om håndvaske 
ikke kan indfries. Det er en total drej-
ning af de forventninger, jeg havde 
før påske. Her kiggede jeg på hjæl-
pepakker og kiggede ind i en ordre-
bog kun med aflysninger og udskudte 
fester. Det er nu vendt til troen på at 
komme fornuftigt igennem perioden 
frem til sommerferien, siger en glad 
Ole Kyhl, der overtog udlejningsfor-
retningen fra primo 2020.

Får noget for 
kontingentkronerne
– Jeg føler virkelig, at jeg får noget for 
mine kontingentkroner til Branchefor-
eningen Danske Festudlejere. De gav 
mig det grundmateriale, der skulle til 
for at komme i gang med det opsø-
gende arbejde. Samtidig fremsendte 
de informationer til landets kommu-
ner, daginstitutioner og børnehaver 
med information om alle medlem-
mer. Det har virket, understreger Ole 
Kyhl, FestogService.dk Fredensborg.

Det var på den hårde 
måde, at Ole Kyhl fik 
lært at stille telte op.

Opsøgende arbejde gav pote for Ole 
Kyhl, FestogService.dk, Fredensborg.

http://www.festogservice.dk
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

Festmessen er i udvikling. Mange nye 
udstillere finder vej og nye produk-
ter præsenteres. Bredden vokser og 
måden at afvikle festligheder på, får 
fornyelse. Firmaerne nem-fest.dk og 
Cool Drinks var to nyheder, som viser 
nye veje. Nem-fest.dk ved at tilbyde 
tilrettelæggelse og afvikling af en 
temafest. Det med et fast overskud til 
de foreninger, der står som arrangør 
af festlighederne. Cool Drinks med et 
nyt anlæg til blanding af drinks, som 
på rekord tid kan servere mange slags 
drinks. Et tiltag der især er populært 
på steder, hvor der er kort tid til at 
betjene mange gæster.

Fest med sikkert overskud
To tiltag som på hver sin måde er 
nyheder, som det danske festmarked 
har brug for. Mange foreninger har 
haller eller andre større lokaler, der 
kan afvikles fester i. De har måske ikke 
modet og frivillige hjælpere til at få 
festen arrangeret og afviklet. Dernæst 

Fysisk kontakt på tværs  skaber nye muligheder
er der måske usikkerhed om, hvor-
dan økonomien hænger sammen og 
hvordan den musikalske del skal sam-
mensættes, for at få den succes man 
gerne vil have.

Timingen klarer nem-fest.dk, der kan 
levere forskelligt udsmyknings mate-
riel til temafester. De har kontakt til 
orkestre og diskoteker, som er eks-
perter i god underholdning og som 
har erfaring med, hvordan man får en 
fest til at køre.

et tiltag der kan udvikle sig
En kombination af nytænkning og de 
mere traditionelle varer til festbran-
chen, var med til at give en god hel-
hed. Der var noget for enhver og det 
giver inspiration til de muligheder der 
er ved afvikling af fester. Et tiltag som 
det er vigtigt at arbejde videre med, 
siger Brancheforeningsformand Claus 
Petersen, Brancheforeningen Danske 
Festudlejere. Han glæder sig over det 
samarbejde der er med Sammenslut-

Sammenslutningen af By- og Markedsfester fik flere nye medlemmer på Festmessen. Interessen var stor for at høre om hvordan nem-
fest.dk laver fester med et sikret overskud.

CoolDrinks havde en af Festmessens 
største nyheder. På kort tid blev der 
serveret forskellige drinks.

Jan Cornelis von Lindern, Alletiders 
Party Service, Svendborg, præsente-
res her for nyheder af Milla Mendes, 
Zederkof.



Pantom, der er landets førende 
inden for slushice og pop-
corn, uddelte smagsprøver.
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Fysisk kontakt på tværs  skaber nye muligheder
ningen af By- og Markedsfester. Ved 
at leverandører, arrangører og engros-
ledet mødes, opstår mulighederne 
for at tilføre nyt. Noget der er nød-
vendigt at tilføre mange festligheder, 
mener han.

Ikke en hjemmeside, 
men fysisk kontakt
Festmessen havde det hele og på kort 
tid var der skabt kontakter på kryds 
og tværs. Repræsentanter fra mange 
markeder og byfester var mødt op for 
at få inspiration. Her var der ikke en 
hjemmeside at kigge på, men fysisk 
kontakt med erfarne personer. Der var 
noget til munden og tilbud om toilet-
og bade-løsninger. Der var nyheder 
til telte, tilbud af borde og stole, 
popcorn, candyfloss, lysekroner, 
bestik og service. En bred pallette af 
varer, som hører festligheder til.

Festmessen gentages 
den 6. marts 2021 

på Comwell Middelfart

Brian Jacobsen, Dansk Transport Emballage, finder her mulighe-
der til Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning.

Your Brand kunne fremvise de sidste nye modeller af stole til 
festmarkedet.

SÆKKO Presenning havde til messen lavet et unikt telt med masser af muligheder.

Premiere Is er kvalitets is og sælger 
Christians Sejr Poulsen var klar til at lade 
gæsterne smage på varerne.
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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 



På markederne findes der altid noget 
man ikke kan undvære.

 Festudlejer.dk 13

Det kulturelle liv 
i lokalsamfundet 
er presset

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Det danske fest-og arrangements-
marked er ramt på en måde som 
aldrig er prøvet før. Corona-virus-
sen kommer bag på alle og vælter 
mange traditioner. Aflysning efter 
aflysning giver nogle store huller i 
folks oplevelser og vælter kulturelle 
samlingspunkter i mange lokalsam-
fund. Det er kort sagt en katastrofe, 
siger formand for Sammenslutningen 
af By- og Markedsfester Otto Skak 
og tilføjer, at ordsproget ”Vi ses vel 
snart eller senest på Vorbasse Mar-
ked” er slut. Alt er aflyst.

Håber at alle overlever
en normal sommer næste år
– Det er ikke bare et økonomisk 
bærende fundament for mange 
børne-, og ungdomsorganisationer, 
der kollapser. Det er også den erken-
delse som mange eventmagere og 
leverandører til det danske festmar-
ked må se i øjnene. Vi håber, at alle 
overlever og at de mange kulturelle 

arrangementer er på benene igen til 
næste år.

Frustrationen er stor
Aflysningerne er fra den lille byfest 
til store markeder, festivaler, sports-
stævner, friluftskoncerter, friluftstea-
tre, operaer og meget, meget mere. 
Det rammer bredt og gør forvirringen 
stor. Det mærker vi på de mange 
henvendelser, vi får fra mange af 
landets festarrangører. Frustrationen 
er stor, for ingen ved, om det man 
har brændt for er slut eller om det 
kommer op at stå igen, siger Otto 
Skak, Sammenslutningen af By- og 
Markedsfester. 

Store som små 
har brug for hjælp
– Vi kan rigtig mærke værdien af at 
være en samlende organisation for 
mange festarrangører. Der er virkelig 
et stort behov for at tage fat i poli-
tikerne. Det med håbet om at de vil 
kunne holde hånden under det store 
frivillige net, der er af kulturelle arran-

gementer i Danmark. Det er ikke kun 
de store, der har brug for hjælp. Det 
har de mindre arrangementer også. 
Alle steder er der brug for årlige sam-
menkomster, hvor det lokale liv kan 
udfolde sig. Det er mit håb, at det vil 
kunne lykkes.

I pressede situationer 
lærer man venner at kende
Udfordringen er at være gode ved 
hinanden. Det med respekt for, at 
alle uskyldigt er landet i den situa-
tion som vi er en del af. Vi skal kunne 
kigge fremad og hjælpe hinanden. 
”Det er i pressede situationer man 
kommer til at kende sine venner”. 
Den situation er vi i nu og jeg ser 
frem til, at dette forløb vil vise, hvem 
der vil kunne medvirke til at skabe 
fremtid.

Jeg forstår, at det er svært for alle. 
Men mit håb er sammenhold 
og forståelse, opfordrer Otto 
Skak, By- og Markedsfester, 
til.

Otto Skak og Mogens Lorenzen lægger øre til mange festarrangører problemstillinger. 
Han opfordrer til sammenhold og forståelse.
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

Det danske eventmarked blev sparet 
for millioner af kroner, da regeringen 
ikke fik gennemført, at certificerede 
brandrådgivere skal sikkerhedsgod-
kende alle festligheder i Danmark. 
Der vil stadig være mulighed for, at 
festarrangørerne kan få godkendel-
serne lavet af de lokale kommuner og 
kun hvis de ønsker det, af certificere-
de brandrådgivere. Det gælder såvel 
offentlige som private fester, under-
stregede Brancheforeningsformand 
Claus Petersen på Brancheforeningen 
Danske Festudlejeres generalforsam-
ling på Comwell Middelfart.

Bredt samarbejde gav resultat
Han understregede, at det holdt 
hårdt med at få lavet den ændring 
der skulle til i det udkast, der var 
lavet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrel-
sen. Det lykkedes takket være en stor 
indsats fra Sammenslutningen af By- 
og Markedsfester, folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen og med opbakning 
fra en række ungdoms- og idrætsor-
ganisationer, spejdere og en række 
andre interessenter. 

ansøgnings procedure er 
under forandring
– Vi har i flere år arbejdet mod en 
afbureaukratisering vedr. ansøgninger 

Fingeren blev vendt  nedad på Christiansborg
generalforsamling

om tilladelse til afholdelse af lokale 
festligheder. Det lysner forude, da 
der er lavet et tiltag fra KOMBIT om, at 
kommunerne kan tilmelde sig syste-
met. Det betyder, at der er meget 
lettere for festarrangører at indhente 
tilladelser. Men! Det er frivilligt, om 
kommunerne vil tilmelde sig syste-
met. Det må ændres til, at det gæl-
der for alle kommuner. Et forslag som 
Folketingsmedlem Bjarne Laustsen vil 
arbejde videre med, sagde Branche-
foreningsformand Claus Petersen.

Fingeren blev vendt nedad
At der er brug for et tiltag på området 
viste det møde, som Folketingsmed-
lem Bjarne Laustsen havde indkaldt 
til på Christiansborg. Der deltog 25 
repræsentanter fra de danske frivil-
lige organisationer, festivaler, folke-
tingsmedlemmer, Spejderkorps, By- 
og Markedsfester, Danmarks Tivolifor-
ening og Brancheforeningen Danske 
Festudlejere. Her var det fingeren 
nedad hvad angik såvel certificerings-
reglerne for telte som det bureaukrati, 
der er ved ansøgninger for afholdelse 
af fester. 

Den største festmesse 
i brancheforeningen
– Vi har haft et travlt år i bestyrel-
sen. Vi har nået meget, men har 

Det var en afventende bestyrelse, der her lytter til brancheforeningsformand Claus Petersens årsberetning.

Otto Skak, Sammenslutningen af By- 
og Markedsfester, takkede for et godt 
samarbejde og roste folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen og konsulent Heine Pe-
dersen for deres store indsats.

Der var ikke flertal for at tilpasse antallet 
af bestyrelsesmedlemmer, så bestyrel-
sesarbejdet kunne smidiggøres.

Der var ikke flertal for en betalt formand.



Der var på generalforsamlingen enighed om at lave et opsøgende arbejde 
for at få nye medlemmer.
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Fingeren blev vendt  nedad på Christiansborg
mange udfordringer at følge op på. 
Vi har lige overstået en yderst popu-
lær Festmesse 2020. Den med den 
største bredde i Brancheforeningens 
historie. En ide der skal følges op på. 
Det ved at samle flere udstillere og 
besøgende, sagde Brancheforenings-
formand Claus Petersen.

nej til betalt formand
Regnskabet blev fremlagt af kasserer 
Niels Kristian Tøsbæk og blev god-
kendt. Et forslag om at etablere en 
stjerneordning for udlejerene, blev 
nedstemt. Det samme gjorde besty-
relsens forslag om at reducere antal-
let af bestyrelsesmedlemmer fra fem 
til tre medlemmer. Et forslag om en 
betalt formand fik ej heller ben at 
gå på.

I gør det godt!
Formand for Sammenslutningen By- 
og Markedsfester Otto Skak takkede 
for et godt samarbejde. Han rettede 
især en tak til konsulent Heine Peder-
sen og Folketingsmedlem Bjarne 
Laustsen for deres indsats. ”I gør det 
godt”! Det er ikke alt, vi er eller skal 
være enige om. Blot at vi når resulta-
terne, var udmeldingen til generalfor-
samlingen.

Der var stor deltagelse til generalforsamlingen, hvor runddelte papirer blev læst grundigt igennem.

Svenning Pedersen orienterede om, 
hvorfor han ønskede at trække sit for-
slag om en betalt formand.

Der var stor opbakning til den indsats, 
der var lavet for at forhindre, at certifi-
cerede brandrådgivere skal overtage al 
brandgodkendelse ved fester.
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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



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 dage.

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 vil 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 brand-

og godkendelse
• Teltet skal ikke være opstillet, men 

der skal være adgang til ovenfor 
nævnte dele.

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

Rolf Heier
Konsulent
72 20 18 47
rhe@teknologisk.dk
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Reglerne virker ikke 
efter hensigten
Tekst og fotos af Heine Pedersen

Der var kritiske røster om certifice-
ringsordningen for telte og flytbare 
konstruktioner, da politikere og festar-
rangører på initiativ fra folketings-
medlem Bjarne Laustsen mødtes på 
Christiansborg. Formanden for Dansk 
Tivoliforening Kjeld Christensen, kald-
te den ubrugelig og mente at det kun 
var røveri af penge at få certificeret 
materiellet. Den sikkerhed der var 
målet er langt fra opfyldt. 
Mange telte opstilles ikke efter cer-
tificeringsreglerne. Mange snyder på 
vægten med fastgørelse og der er 
ingen kontrolmyndighed der tjekker 
opstillingerne. Kommunerne svigter 
deres opsyns forpligtigelser og det 
generelle indtryk er, at ingen tager 
certificeringsordningen alvorlig.

Behov for væsentlige 
opstramninger
Brancheforeningsformand Claus 
Petersen bakkede op omkring kritik-
ken og fandt, at der er brug for en 
væsentlig opstramning. Han oplyste, 
,at kommunerne ikke ønsker at gå ind 
og kræve ulovlige opstillinger lovlig-
gjort. 

Politiets prioritet af ulovlige opstil-
linger er nul. Det er ikke muligt at se, 
om teltene er certificeret. De certifi-
kater der skal ophænges i teltene er 
der ikke. Der er ingen identifikations-
mærkning af de certificerede dele. 
Det giver useriøse opstillere frit spil, 
understregede han.

Han foreslog, at man kom tilbage til 

Alle dele af den danske event elite var samlet på Christiansborg og kritiserede Certificeringsreglerne.

”Én fest – én ansøgning” vil lette mange 
fest arrangørers arbejde.

Boligordfører Henrik Møller fulgte med 
interesse Mikkel Ebbesens oplæg om-
kring den port der er åbnet omkring 
ansøgninger om tilladelser.
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det gamle system. Her var det bered-
skaberne, der kontrollerede teltopstil-
linger.

godkendelser tilbage 
til Beredskabet
Folketingsmedlem Bjarne Laustsen var 
enig. Beredskaberne er på banen 
24/7 og har kvalifikationer til at kon-
trollere materiellet. Det mente han 
ikke, at de kommunale byggesags-
behandlere har. Han mente også, at 
certificerings reglerne bør fjernes og 
og godkendelsesfunktionen tilbage til 
beredskaberne. 

Han forespurgte repræsentanter fra 
Transport-, Bolig- og Byggestyrel-
sen, hvilken brancheorganisation der 
havde ønsket certificeringsordningen 
indført. Det fik han ingen svar på og 
kunne ikke forstå, at der i den sidste 
redegørelse fra boligminiester Kåre 
Dybvad Bek stod skrevet, at det var 
tilfældet.

teltudlejerne 
bør certificeres
– Vi har ikke ønsket en certificering af 
teltene. Vi har foreslået en certifice-
ringsordning indført for teltudlejere. 
Jeg mener, at de uddannelser vi for-
venter skulle ligge bag certificeringen, 
skulle gøre dem i stand til at foretage 
lovlige opstillinger. Det sker ikke nu, 
hvor en række brodne kar i branchen 
ødelægger sikkerheden, sagde Claus 
Petersen, Brancheforeningen Danske 
Festudlejere.

Reglerne virker ikke 
efter hensigten
25 repræsentanter fra Folketinget, fri-
villige organisationer, festivaler, spej-
derorganisationer Sammenslutningen 
af By- og Markedsfester, Branche-
foreningen af Danske Festudlejere 
og Danmarks Tivoliforening deltog 
i mødet. Der var stor enighed om, 
at certificeringsreglerne for telte og 
flytbare konstruktioner ikke har virket 
efter hensigten. Der blev af flere af 
mødedeltagerne opfordret til, at den 
nye certificeringsvejledning der er på 
vej, bliver skrevet på dansk, så den er 
til at forstå.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen redegjorde for behovet for ”Én fest – én ansøgning” 
og underkendte certificeringsreglerne for telte.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, brancheforeningsformand Claus Petersen, folke-
tingsmedlem Jan Johansen og Mogens Lorentsen, By- og Markedsfester, var enige om 
at der bør gøres en betydelig indsats for afbureaukratisering for festarrangører.

Kravene til afholdelse af fester er alt for stor og uoverskuelig for arrangørerne.
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Tekst og foto af Heine Pedersen

Den er helt gal! Bureaukratiet 
ødelægger eventmagernes 
lyst til få kulturlivet til at blom-
stre. Det kan ikke være rigtig, at 
der skal skrives 48 ansøgninger 
om tilladelser til afvikling af en 
mindre sommerfest. Det bør 
der ændres på og det hurtigst 
muligt, siger Folketingsmedlem 
Jan Johansen, S, efter møde 
med ungdoms-og idrætsor-
ganisationer, spejdere, By- og 
Markedsfester, Branchefor-
eningen Danske Festudlejere, 
embedsmænd og Danmarks 
Tivoliforening. 
– Der skal ske en effektivi-
sering. Myndighedederne bør arbejde sammen om at få 
bureaukratiseringen aflivet. Vi skal ikke lægge stopklodser 
ud for deres store frivillige indsats. 

Det er overraskende og gør indtryk, når så markant en del 
af fritidslivets repræsentanter føler sig hæmmet af lov-
givningen. Det var foruroligende at høre om den kæmpe 
utilfredshed der er med certificeringsreglerne for telte og 
flytbare konstruktioner. Når 98% af de fremmødte idræts- 
og ungdomsforeninger og de der arbejder fysisk med 
udfordringerne ser store problemer, er det galt. Det må vi 
ha’ taget fat på.

Tekst og foto af Heine Pedersen

Vi er i en fase af udfordringer. Certi-
ficeringsreglerne for telte og flytbare 
konstruktioner bør der kigges nøje på. 
Det kan ikke være rigtigt, at så mange 
frivillige foreninger og eventmagere 
føler sig generet af gældende regler. 
Det bør vi få løst, siger Folketings-
medlem Lennart Damsbo Andersen, 
S, efter debatmødet med en række 
frivillige børne-, ungdoms-og idræts-
organisationer, spejdere og festivaler.

Jeg var ikke klar over, at det er så tung 
en proces at få indhentet tilladelser til 
afvikling af offentlige arrangementer. 
En tung klods af bureaukrati hæn-

ger om benene på de mange frivil-
lige, som vil hele befolkningen noget 
godt. Vi har et blomstrende kulturliv 
og det skal vi beholde. Derfor skal vi 
pleje i stedet for at nedbryde ildsjæ-
lene. Der er store udfordringer at tage 
fat på.

Vi bør hjælpe børne-, idræts- og 
ungdomsorganisationer og festivaler, 
der knokler løs for at lave et overskud 
til humanitært arbejde. De skal ikke 
slides op i tung administration, siger 
Folketingsmedlem Lennart Damsbo 
Andersen, S.

Ildsjæle skal ikke slides op af tung administration
Folketingsmedlem lennart Damsbo andersen, S

Folketingsmedlem jan johansen, S 

Bureaukratiet spænder ben for eventmagere



Tekst og fotos af Heine Pederen

Interessen for at blive medlem af 
Brancheforeningen har været stor. I 
alt fem nye festudlejere meldte sig i 
påsken som nye medlemmer og flere 
er på vej. En markedsføring over for 
festudlejere, som ikke er medlemmer, 
har virket. Det med opfordring til at 
stå sammen i en krisetid samt at vi 
informerede om muligheden for en 
hjælpepakke til festudlejningsbran-
chen, siger Brancheforeningsformand 
Claus Petersen.

Massiv markedsføring
– Vi har gjort os synlige over for bran-
chen og vist, at vi vil noget. Besty-
relsen har været aktiv med kontakt 
til ikke-medlemmer og opfordret til 

medlemskab. Der har været mulig-
hed for at fortælle om de mange 
aktiviteter, der er i Brancheforeningen 
og hvilke muligheder der er for at 
hente hjælp. Disse informationer er 
blevet godt modtaget, siger Bran-
cheforeningsformand Claus Petersen, 
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere.

Brug for et handledygtigt 
fællesskab
– Corona-krisen og de mange følger 
den har givet gør, at mange har brug 
for et fællesskab. Spørgsmålene om 
hvordan man klarer forskellige situa-
tioner er mange. Der er brug for en 
organisation, der er klar til at gå ind 
og hjælpe til. 

Et bredt samarbejde med andre interessenter inden for festverdenen har givet respekt 
for Brancheforeningen Danske Festudlejere.

Branche-
forenings-

formand 
Claus Peter-
sen glæder 

sig over 
den store 
medlems-
fremgang.

Bestyrelsen i Brancheforeningen Danske Festudlejere er klar til at gøre en ekstra indsats for at få endnu flere medlemmer.

Stor medlemstilgang 
i Brancheforeningen Mange hjælpemuligheder

– Det har vi vist, at vi tør. Revisor fore-
tager indsamling af tab ved aflyste 
events. Laver indstilling til hjælpepak-
ke til festudlejningsbranchen. Vi har 
lavet en markedsføring af medlem-
merne over for kommuner, skoler og 
daginstitutioner. Vi har branchegod-
kendte Leje-og leverings-betingelser, 
som medlemmer kan gøre brug af. 
Vi har en konsulent, som hele tiden 
kan være behjælpelig med løsning 
af problemstillinger. Vi går aktivt ind 
i de politiske beslutninger, således at 
regler og lovgivning er til at arbejde 
med i praksis. Vi udsender løbende 
en række informationer om ting der 
vedrører branchen, fortæller Bran-
cheforeningsformand Claus Petersen. 
Han ser frem til, at sommeren giver en 
del flere nye medlemmer.
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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



Tekst og fotos af Heine Pedersen.

Der er et massivt behov for regel-
forenklinger vedrørende afholdelse 
af fx by- og markedsfester og alle for-
mer for arrangementer i Danmark. Der 
er bred opbakning fra alle frivillige 
interesseforeninger, som presser på 
for at få lavet nye tiltag, som aflaster 
det bureaukratiske arbejde. Op til 48 
ansøgninger skal der fremsendes for 
at man er dækket ind med tilladelser. 
Det er helt hen i vejret, mener folke-
tingsmedlem Bjarne Laustsen, S. 

Han foreslår nu finansminister Nicolai 
Wammen og social- og indenrigsmi-
nister Astrid Kragh, at tage sagen op 
til de kommende forhandlinger om 
næste års kommuneaftale. 

alle styrelser skal være med
– Der er brug for, at det skal være 
obligatorisk, for alle kommuner og 
styrelser er en del af aftalen. Der skal 
laves et sæt spilleregler, der gælder 
og er ens for alle og let håndterbare 
for de mange frivillige foreninger. 
Kommunernes IT selskab KOMBIT har 
taget udfordringen til sig. De har lavet 

en base, hvori politi, beredskab og 
kommunerne indgår. Det skal vi have 
udbygget, så Fødevarestyrelsen, Sik-
kerhedsstyrelsen og andre styrelser 
også er med, siger folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen, S.

Stor opbakning 
bag afbureaukratisering 
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere og Sammenslutningen af By- og 
Markedsfester har gjort et stort arbej-
de for at komme de bureaukratiske 
forhindringer til livs. De bakkes op af 
alle de frivillige organisationer, som 
oplever de nuværende regler som 
værende dræbende. 

eventmagere skal lave det, 
de er gode til
Et tiltag med afbureaukratisering vil 
gøre det meget lettere at være event-
mager. De skal have tid til at lave det, 
de er gode til, nemlig at lave fester. 
De skal ikke drukne i papirarbejde. En 
udfordring der ligeledes kan spare 
kommuner og styrelser for en masse 
arbejde, understreger folketingsmed-
lem Bjarne Laustsen, S.

afbureaukratisering 
bør indeholdes 
i næste års 
kommuneaftale

Folketingsmedlem Bjarne 
Laustsen, S, foreslår afbu-
reaukratisering for festar-
rangører med i næste års 

kommunalaftale.

Det skal være meget lettere at være 
festarrangør.

Festarrangørerne skal lave det, de er 
gode til og ikke begraves i uoverskueligt 
papirarbejde.

De mange kulturelle by- og 
markedsfester har stor betyd-
ning for det lokale kulturliv.
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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
Snedsted

Her bor vi!
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StegeStege
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Fredensborg
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Odense

Hjørring
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Hedehusene Brøndby
Roskilde glostrup

Vallensbæk

Maribo

VardeVardeVarde

Rønnede

Hvalsø
St. Merløse

Harlev j



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

aalestrup – 9620 
Himmerlands  
Serviceudlejning & Telte 
Tlf. 22 879 92 64

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

Flemming – 8762 
Hornborg Telte 
Tlf. 75 67 35 00

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

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

Harlev – 8462 
Bisgaard-Sørensen Teltudlejning 
Tlf. 75 64 10 77

Harlev – 8462 
Brink Teltudlejning 
Tlf. 61 61 49 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

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

snedsted – 7752 
Gear Up Green 
Tlf. 97 19 80 00

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

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

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

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

varde – 6800 
Festudlejning.com 
Tlf. 75 22 52 57

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

Helsingør – 3000 
OK Serviceudlejning 
Tlf. 20 33 53 54

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 

roskilde – 4000 
Roskilde Teltudlejning ApS 
Tlf. 46 59 34 84

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

Glostrup – 2600 
Dansk Firmaeventservice ApS  
Lejfesttelt.dk 
Tlf. 56 58 50 68

Hedehusene – 2640 
FløngPartyTelt 
Tlf. 40 33 62 00
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

Aldrig har den danske festbranche 
været så ramt som i det første halvår 
2020. Det der traditionelt har været 
starten på ”glædens tid” blev en 
fortsættelse af ”grædens tid”. I ste-
det for at have travlt med at udskrive 
lejekontrakter blev det et forår med 
en stribe af aflysninger og flytning af 
arrangementer. Straks efter at Stats-
minister Mette Frederiksen den 9. 
marts 2020 meldte ud, at der var 
forbud mod afvikling af arrangemen-
ter med over et tusinde mennesker 
tog det fat. Et antal der senere blev 
ændret til 10 personer og det hele 
gik i sort. 

Bliver det først til efteråret, 
der åbnes op?
Usikkerheden har været kolossal. 
Ingen har turdet tro på, at alt ville 
ændre sig til i slutningen af marts 
måned, som i første omgang blev sat 
som en skæringsdato. Corona-virus-
sen hærgede afsted, landets grænse 
blev lukket og tiden efter påsken blev 
et nyt tidspunkt, som påbuddene 
gjaldt til. Det for senere at blive flyt-
tet til hen i maj måned. Om det først 
bliver til efteråret der igen åbnes op 
for større arrangementer, er uforud-
sigeligt. Alene spørgsmålet om hvor 
hurtigt og effektivt man får bugt med 
corona-virussen er bestemmende.

jo længere tid 
jo sværere at overleve
Alle festudlejere i Danmark har haft 
en dårlig nattesøvn siden corona-
virussen havde sit indtog. Risikoen for 
at blive smittet har været en faktor. 
Noget helt andet har været, om ens 
forretning ville vælte omkuld. Blive 
ramt af en konkurs, eller om den vil 
blive reddet af en af regeringens 
hjælpepakker. Ingen har kunnet se 
den endelige slutning. Kun kan det 
konstateres, at jo længere aflysnin-
gerne varer ved, jo sværere bliver det 
at overleve.

næsten alt
er gået i sort
Det har været en mavepuster af for-
mat, at store markeder er aflyst. At 
folkemødet i Allinge på Bornholm 
blev aflyst. At 1. maj i Fælledparken 
var en saga blot, at byfester på stribe 
er aflyst og mange festivaler må for-
ventes at lide samme skæbne. Alt er 
næsten gået i sort og forventningerne 
til, at der sker noget positivt i anden 
halvdel af 2020 er begrænsede.

Hvornår kommer 
anden og tredje bølge?
Et forår og snart sommer, som let 
kommer til at sortere de svage fra de 
stærke. En tid der stiller spørgsmål 
om, hvor mange der får en sådan 

Hjallerup Marked blev aflyst.
Folkemødet i Allinge på Bornholm af-
holdes først igen i 2021.

Politiet har opløst forsamlinger på over 
10 personer.

De danske tivolier 
fik et dårligt år.

Indslagene ved de forskellige festligheder er meget forskellige.

Aflyst • Aflyst • Flyttet • Aflyst • Aflyst • Flyttet • Aflyst • Aflyst
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nedtur, at de ikke rejser sig igen. 
Hvor det bliver nødvendigt at tænke 
nyt for at få folk til at samles igen. 
Et spørgsmål hænger i luften nem-
lig hvornår kommer anden og tredje 
bølge af corona-virussen?

Store forandringer 
venter
Vi har oplevet første akt af en virus, 
som kræver sammenhold og samar-
bejde. Den har ramt alle og følgerne 
vil vare i lang, lang tid fremover. En 
periode hvor vi skal indstille os på 
store forandringer. Hvordan og hvor 
længe der vil gå, er umuligt at sige.

Brancheforeningen 
giver styrke
Brancheforeningen har været på 
banen over for politi-
kerne. Der er blevet 
gjort opmærk-
som på den 

”bombe”, der har ramt branchen og 
den nødvendighed der er for økono-
misk støtte. Vi har forsøgt at få udsat 
syn og godkendelse af forlystelser og 
certificering af telte. Meget er blevet 
hørt, men langt fra alt. 

Vi er landet i en situation, hvor det 
viser sit værd at være medlem af en 
Brancheforening. Vi har kunnet taget 
nogle kampe for rettigheder ved at 
vi er repræsenteret i en branchefor-
ening. Vi har vist, at vi står sammen, 
når det gælder.

Der kommer dage efter disse men 
hvordan de bliver, vides ikke. En 
ting er sikkert og det er, at Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere 
vil arbejde frem mod, at de bliver 

så overkommelige for fest-
udlejningsbranchen 

som muligt.

Socialt samvær er lammet af corona-

virussens hærgen.
Bryllupper er 

blevet flyttet til 
senere på året.

Det traditionsrige 1. maj møde 
i Fælledparken blev aflyst.

Garderne har haft det stille sammen nu, hvor festligheder har været aflyst.

Maratonløb er aflyst overalt i Danmark.

Aflyst • Aflyst • Flyttet • Aflyst • Aflyst • Flyttet • Aflyst • Aflyst
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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:



De opstillede containere er en 
del af det beredskab, der er 
ved Sygehus Syd, Aalborg.
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alt eR UDlejet 
hos tommy telt

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Det så meget sort ud, da statsminister 
Mette Frederiksen lavede forsamlings-
forbud med max ti personer. Det ene 
telt efter det andet blev aflyst eller 
flyttet til efteråret. Så meldte behovet 
for telte sig til corona-test med Drive 
in telte. Senere fik daginstitutioner og 
skoler et behov og nu er hylderne 
tomme for teltmateriel hos Tommy 
Telt, Lindholm. 

Ingen kender bundlinjen, 
før året er omme
– Vi har den sidste tid sat telte op i 
døgndrift. Masser af småtelte er det 
blevet til ved børnehaver og skoler. 
Jeg har måttet ud og investere i ekstra 
materiel for bare at have en rimelig 
dækning af alt det udlejede. Vi har 
mistet mange store arrangementer, 
men hentet mange udlejninger til sko-
ler og daginstitutioner. Om sæsonen 
bliver god eller dårlig, er umulig at 
sige endnu. Tingene ændrer sig fra 
dag til dag og ingen kender bundlin-
jen, før at året er omme.

teltbehovet forventes 
at vare året ud
– Skolerne lejer typisk teltene frem 
til sommerferien. Daginstitutionerne 
lejer på månedsbasis. Ingen ved, 
hvordan det går og hvor lang tid de 
indførte restriktioner kommer til at 
vare. Bliver det i flere måneder, så 

får vi et akut behov for telte til kon-
firmationer i august og september 
måned. Ledende personer inden for 
Beredskabet forventer, at der bliver 
brug for corona-telt teltene resten af 
året. Vi må se! Vi bliver klogere dag 
for dag, er Tommy Telts kommentar.

Optimisme vedr. bundlinjen
– Det var er mareridt at vågne op til 
den dag i marts, hvor afmeldingerne 
tog fat. Alt blev aflyst og troen på 
at det blev en fornuftig sæson, var 
helt væk. Vi var klar til at tage fat på 
de mange ordrer, der var i bogen, 
men nej! Vi er blevet kimet ned i to 
omgange. Først i forbindelse med 
de mange aflysninger. Senere i for-
bindelse med at beredskaberne i 
Aalborg og Hjørring skulle have drive 
in telte. Senere af daginstitutioner og 
skoler. Indtil nu har vi klaret det hele 
og er optimistiske vedr. hvad bund-
linjen viser.

Virksomheds- og 
driftsplaner på plads
– Sammen med min revisor har jeg 
fået lavet en virksomheds-og drifts-
plan. Her har vi taget alle de forud-
sætninger med, som vi kender. Vi er 
meget afhængige af, at de hjælpe-
pakker der er lavet, kan hjælpe os. 
Uden deres hjælp er vi et meget ramt 
erhverv, slutter Tommy Telt, Lind-
holm.

Tommy Telt ses her 
med en af de fuldt 
læssede sættervogne, 
som har kørt materiel 
ud til masser af skoler 
og daginstitutioner.

Der er ved drive in teltene taget højde 
for, at de skal kunne opvarmes.

I Nordjylland har der været opstillet 
corona-telte i Hjørring og Aalborg.

Det har 
både væ-
ret små og 
store telte, 
der indgår i 

beredskabet.
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Dygtige læger vidste,  hvad de ville
Tekst: Heine Pedersen, Fotos: Tom Rasmussen og 
Heine Pedersen

Et akut behov for brug af telte i for-
bindelse med corona-krisen blev en 
kæmpe udfordring for Tom Rasmus-
sen, Roskilde Teltudlejning. Godt 700 
meter telt blev sat op på kun fire 
dage ved hospitalerne i Hillerød og 
Hvidovre.

Det til corona-test, kontrol behand-
ling og andre funktioner i krisebe-
redskabet. Et kæmpe set up der 
krævede sine folk.

15 mand arbejdede dag og nat
– Telefonen ringede en aften og der 
blev spurgt, om vi var klar til at løse 
en udfordring med teltopstillinger. 
Svaret var selvfølgelig ja, vi er klar! 
Behovet var stort og forskellige telt-
størrelser indgik i opgaven. Det fra 
gangarealer til sengeafsnit. En opgave 
vi tog fat på næste morgen og arbej-
dede dag og nat i fire dage. I alt 
15 mand bestående af egne faste 
medarbejdere til sæsonarbejdere og 
folk fra vikarbureauer var på opgaven. 

Den var sej at komme igennem, men 
opgaven blev løst og det til stor til-
fredshed, fortæller Tom Rasmussen, 
Roskilde Teltudlejning.

lægerne vidste, hvad de ville
– Når Beredskabet har et behov nu 
og her, så er det med at kunne løse 
det. Nogle fantastiske læger og folk 
fra beredskabet havde en klar plan 
for, hvad de ønskede leveret og 
hvordan det skulle stilles op. De fik 
det som ønsket og teltene stod klar 
til tiden. Nye telte kom til efter som 
behovene viste sig og de blev lynhur-
tigt stillet op. Og der blev lavet nye 
planer, hvis corona-virussen spredte 
sig yderligere. 

Blev taget med på råd
– Jeg blev spurgt til råds omkring 
løsnings-muligheder for teltopstil-
linger, så de behov der var kunne 
løses. Samarbejdet var med til at gøre 
udfordringen til en god oplevelse af 
at bruge hinanden til det, man er god 
til. Det gav udfordringer med at finde 
det materiel, der skulle bruges, men 

Teltene til patienter 
blev indrettet med 
enkeltstuer og med 
stor afstand til an-
dre patienter.

Toiletvogne var der et stort behov for 
ved corona-teltene.

Kontroltelte hvor biler kunne køre ind 
og pasagerer kunne kontrolleres for 
corona-smitte.

Opgaven var pludselig, men 
spændende, erkender Tom 
Rasmussen, Roskilde Teltud-
lejning.



Afspærringerne ved de forskel-
lige tjek points var mange og 
vagter holdt hele tiden områ-
derne under kontrol.
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Dygtige læger vidste,  hvad de ville
alt lykkedes, så vi på fire døgn fik rejst 
teltene i Hillerød og Hvidovre.
Herefter var det hospitalerne, der tog 
over med indretningen af teltene, 
fortæller Tom Rasmussen, Roskilde 
Teltudlejning.

alle opgaver 
kræver bevågenhed
Skønt at leve op til vort ønske, nemlig 
at være Danmarks bedste teltudleje-
re. Den enkeltes arrangement kræver 
al bevågenhed og det uanset om det 
er lille eller stort. Vi har givet syge-
husene og beredskabet den service, 
som vi gerne vil være kendt for. Vi har 
klaret de opgaver, som stod uløste 
hen og vi er hele tiden klar til at løse 
akutte opgaver, hvis der er nogen, 
der ønsker hjælp. 

travlhed på hjemmefronten
– Man kan meget, når det skal være. 
Vi var midt i flytning, færdiggørelse 
og indretning af ny lagerhal. Opga-
verne på hjemmefronten var mange 
og fik et break, da opgaverne med 
opstilling af corona-teltene pludselig 

Det var et spændende syn at se de 
mange telte ved Hvidovre Hospital 
lyse op.

blev aktuel. Det klarede vi også og har 
nu tid til at fortsætte indretningen af 
vores lagerhal. Det må indrømmes, at 
der er langt mellem opgaverne, men 
dem der kommer, har stor prioritet 
for os.

Holder skindet på næsen
– Opgaven gør, at jeg ser lidt lys i 
mørket. Det gør, at jeg håber på at 
komme gennem sæsonen med skin-
det på næsen. Men realiteten er den, 
at vi kommer til at miste tre millioner 
kroner på aflyste arrangementer i maj 
måned. Opgaven med corona-telte-
ne gør ikke, at vi tjener penge, men at 
underskuddet mindskes, slutter Tom 
Rasmussen, Roskilde Teltudlejning.
Teltet med 40 sengepladser blev iso-
leret med måtter.

Det var kæmpe telte og 
lange gang- arealer, der 
blev opstillet ved hospitalet 
i Hvidovre. Foto: TV2Lorry.
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10 års
garanti

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

Se Danmarks største sortiment på zederkof.dkSe Danmarks største sortiment på zederkof.dk

ZOWN NC plastborde 
De kendte kvalitetsborde i plast fra ZOWN kommer 
nu i en forbedret udgave. Farven på bordpladerne 
er ændret til en mørk grå - Shark Grey - der gør 
bordene endnu smukkere, også uden dug. Desuden 
er lukkemekanismen forbedret, så bordene ikke 
folder sammen, selvom man glemmer at placere 
låseringen rigtigt. Sidst, men ikke mindst, er 
understellet på de rektangulære borde forbedret, så 
pladsen for bordenden også er komfortabel.
Der er selvfølgelig stadig 10 års garanti på alle ZOWN 
plastborde.

På alle ZOWN borde

ZOWN NC plastbord Planet
Ø120 cm, Art.nr. 12500-NC 
Ø180 cm, Art.nr. 12501-NC 

ZOWN NC plastbord XXL
180x90 cm, Art.nr. 12520-NC
200x90 cm, Art.nr. 12517-NC
240x90 cm, Art.nr. 12518-NC 

ZOWN NC plastbord XL
180x75 cm, Art.nr. 12503-NC 

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte varer, afgiftsændringer og force majeure. 

Zown plastbord 
Cocktail Ø80 cm
Art.nr. 12522

Bordvogn til ZOWN 
plastbord Cocktail Ø80 cm
Art.nr. 12547

Formdug inkl. 
topdug
Hvid, Art.nr. 091611
Sort, Art.nr. 091591
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Øjet fanget 
og mange ønsker 

nytænkning

Tekst af Heine Pedersen
Fotos fra Ørsted Telte A/S

Teltudlejning kræver kreativitet, ny- 
tænkning og mod til at tilrette og 
prøve nye tiltag. Det er vigtigt at finde 
kundernes ønsker og så finde en 
konstruktiv løsning til dem. Det kræ-
ver indsats og tanker. Men der hvor 
man rammer kunden i hjertet, er der 
også basis for et godt resultat. Alle 
vil gerne høres og se sine ideer reali-
seret. En flot opstilling og indretning 
af et telt giver gæsterne god omtale 
og arrangementet positiv omtale. Det 
er elementet for et godt samarbejde 
med kunden fremadrettet, siger Keld 
Moldrup Sørensen, Ørsted Telte A/S.

kundens ønsker 
er de vigtigste
– Vi har vundet mange tilbud på 
udlejning af telte ved, at vi har lyttet 
til kundens ønsker og tilpasset vore 
muligheder for at leve op til dem. Det 
kan være ønske om bestemte farver 
på teltet, som fx matcher med far-
verne i deres logo. Det kan være en 
bestemt opstilling eller teltets udse-
ende. Det kan være nogle bestemte 
behov, der skal dækkes ind eller 
nogle helt andre ønsker. Hos os er 

kundens ønsker det vigtigste at tage 
udgangspunkt i. Rammer man rigtigt, 
har man en kunde i mange år.

Oplevelsen skal give gæsterne 
lyst til at komme tilbage
– De faste festivaler, byfester, hav-
nefester, markeder og mange andre 
arrangører har brug for, at pladsen 
vinder folks opmærksomhed. Det 
kan være pladsens indretning, teltets 
udseende, lys og farver. Ting der er 
med til at give deltagerne en god 
oplevelse, som gør at man husker 
det pågældende arrangement. Det 
er med til at give deltagerne en 
oplevelse, som de gerne vil gentage. 
Derfor er det vigtigt, at der er et 
samspil mellem arrangørerne og os 
udlejere. Målet er at gæsterne kom-
mer igen og tager andre med og at 
vi som udlejere er leverandør igen 
næste gang arrangementet kører af 
staben, siger direktør Keld Moldrup 
Sørensen, Ørsted Telte A/S.

Ideerne 
skal på bordet
– Det lyder let, men det er det ikke. 
Vi har en udviklingsafdeling og et 
produktionsapparat der gør, at vi kan 

Belysning er noget man som gæst lægger mærke til.
Spændende arkitektur 
er med til at gøre 
en forskel.

Teltenes indretning og udseende har en 
stor betydning for folks velvære.

Telte bruges til mange formål og med 
forskellig indretning.

Vinduer og hvide tagduge giver lyse 
telte at opholde sig i.



Opgaverne der skal findes løsninger til, er mange.
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Udfordringen er at lave de teltopstillinger, der er muligheder for.

Mulighederne for indretning af telte er mange og kan løse mange opgaver.

tage fat på opgaverne. Vi udarbejder 
skitser, indretningsforslag og andre 
nødvendige ting til vore kunder. Det 
koster, men når vi rammer kundens 
ønske og de mærker, hvad de får 
for pengene, så er de også klar til at 
betale. Intet kommer af sig selv og 
det koster at få den rigtige løsning 
skruet sammen.

kreativitet og muligheder 
holder udenlandske 
leverandører væk
– Der er stadig brug for mange af 
de traditionelle teltopstillinger, men 
efterspørgslen om noget nyt er vok-
sende. Hvis vi i Danmark ikke tager 
udfordringen alvorlig, så bliver vi 
overhalet af udlejere fra udlandet. 
De har gennem mange år udviklet 
teltprodukter til mange forskellige 
events. Der er mange virksomheder, 
som ønsker sig profileret på messer, 
udstillinger, konferencer og andre 
former for tiltag. De vil gerne være 
dem, alle taler om. De har måske ikke 
selv præcist ideen til hvordan. Her er 
det vigtigt med en professionel telt-
udlejer, som har ideerne og materiel-
let. Som kan skitsere ideerne og har 
materiellet eller værktøjet til at få det 
på plads. Jo mere konstruktivt det er 
at være festudlejer, jo større enga-
gement og glæde er der ved det 
daglige arbejde, understreger direk-
tør Keld Moldrup Sørensen, Ørsted 
Telte A/S.

Ørsted Telte A/S har deres eget pro-
duktionsværksted til teltduge og 
spær, samt alt hvad der næsten hører 
teltbranchen til.

Kreativitet giver mange muligheder.

Gæsterne elsker at blive forkælet un-
der festligheder. Derfor er det godt at 
komme i læ for solen og have tid til 
snak med venner og bekendte.



36 Festudlejer.dk

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Det var som at få en hammer i hove-
det og vågne op til en helt uvirkelig 
hverdag. Alt gik fra fuld fart på og til 
et nul. Statsminister Mette Frederik-
sens udmelding om, at maksimalt 10 
personer måtte samles, fik alt til at gå 
i stå. Ingen skulle have mad. Konfir-
mationer, private fester, mærkedage 
og store sportsfester aflyste. Otte 
medarbejdere måtte sendes hjem 
med lønkompensation og siden har 
alt været dødt, fortæller Lone og 
Jens Hjortshøj, Hjortshøj PartyService, 
Varde.

25 års opbygning ser ud til at 
ramle sammen
– Det er en skandale. Den virksomhed 
vi har brugt 25 år på at bygge op, er 
virkelig ramt. Indtægterne er lig nul. 
Det sker efter nogle år med vækst og 
øget overskud. På et tidspunkt hvor vi 
har grund til at være stolte over vort 
livsværk. Usikkerheden er stor lige nu, 
men vi håber og tror på, at vi klarer 
os igennem.

Jens og Lone 
Hjortshøj i et helt 

tomt køkken.

Jens og Lone Hjortshøj tænker på de gode 
dage med masser af aktivitet i køkkenet.

Fra fuld fart og 
til hjælpepakke

Jens Hjortshøj var klar til de mange 
opgaver, der var i ordrebogen med 
teltopstillinger. Alt er aflyst.



Lone og Jens Hjortshøj erken-
der afmatningen og går sig 
lange ture i Varde.
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tiget til af hjælp fra hjælpepakkerne? 
Uvidenheden trækker alle kræfter ud 
af os, siger Lone Hjortshøj.

Ringer telefonen, 
er det forkert nummer
– Jeg savner at være sammen med 
vort dejlige personale. At være i gang 
med de mange ordrer, der normalt 
skal ekspederes. Ringer telefonen, er 
det en, der har fået forkert nummer 
og sådan er det hele så deprime-
rende. Lad os få det overstået og få 
gang i hjulene igen. 
     
tusindvis af festmiddage 
er fortid
– I den netop overståede påske 
havde vi ikke så meget som en krum-
me ud af huset. Sidste år havde 
vi omkring 80 fester og i alt 2.000 
kuverter. Studenterfesterne bliver helt 
anderledes i år og vi forventer en 
nedtur på 7.500 kuverter, fortæller 
Lone og Jens Hjortshøj og understre-
ger, at de håber på at regeringens 
hjælpepakke vil hjælpe dem.
 

psykisk belastende ikke at 
vide hvad er sker
– Men nej! Alt har taget en yderst 
uheldig drejning. Det er psykisk bela-
stende at være i køkkenet. Alt er fra 
stor aktivitet og arbejdsglæde vendt 
til en dyster tavshed. Fra at have 
noget at stå op til og glæde sig til, 
er det kun er morgenkaffen at nyde. 
Atter en gåtur i Varde er det blevet 
til og det så mange gange, at Lone 
og jeg er ved at kende byen udenad, 
siger direktør Jens Hjortshøj, Hjorts-
høj PartyService, Varde.

Fra fuld fart 
og til hjælpepakke
Han bakkes op af sin kone Lone. Erfa-
ringerne med at tage telefonen og 
modtage mange, rigtig mange aflys-
ninger er dræbende. Flere tusinde 
middage til konfirmationer, private 
fester, festivaler, firmafester og meget 
mere er væk. En positiv udvikling er 
vendt til et helvede. Teltsiden lider 
lige så meget som maden. Hvornår 
stopper det? Hvor meget er vi beret-

Der var gjort meget for at sælge påske-
middage, men intet slog igennem.

Både opgaver og personalet er savnet. Det bliver godt igen. Pludselig vender 
tingene og opgaverne kommer igen.

Vognparken står stille under corona-krisen.
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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 



 Festudlejer.dk 39

gRænSelUknIng 
for at begrænse smitten

Tekst og fotos af Heine Pedersen.

For at begrænse COVID-19 smittemu-
lighederne fra personer, der kommer 
til landet, blev grænserne lukkede.
Kun folk, der har et anerkendelses-
værdigt formål i Danmark fik lov til at 
komme ind i Danmark.

En effektiv grænsekontrol bestående 
af politi og forsvar var til stede ved de 
åbne grænseovergange, færgehavne 
og lufthavne m.v.

grænselukningen 
kan forskydes
Uden de nødvendige papirer der 
dokumenterer, at man har et anerken-
delsesværdigt formål, får ingen lov 
til at passere grænserne. Forbuddet 

gjaldt i første omgang frem til 13. 
april 2020, men blev senere forlæn-
get til 10. maj 2020. Det med mulig-
hed for en yderligere forlængelse.

kun tre grænseovergange 
åbne fra tyskland
Kun tre grænseovergange fra Tysk-
land blev holdt åbne, nemlig Kruså, 
Frøslev og Sæd. Politiet ved grænse-
overgangene har oplevet en begræn-
set passage og roser folk for at have 
papirerne i orden. 

anerkendelsesværdigt 
formål
Ved et anerkendelsesværdigt formål 
forstås, at man arbejder eller bor 
i Danmark. At man er selvstændig 

erhvervsdrivende, som udfører arbej-
de i Danmark. At man leverer varer til 
Danmark eller varer ud af Danmark. 
At man skal besøge Danmark for at 
udøve samværsret med mindreårige 
børn. At man skal besøge syge eller 
døende familiemedlemmer. Deltager 
i behandlingsforløb hos sundheds-
myndigheder i Danmark. Skal deltage 
i en begravelse eller en retssag. At 
man krydser grænsen for at komme 
hjem. 

Ikke anerkendelsesværdigt 
formål
Almindelige familiebesøg, turistbe-
søg, forretningsrejser, studieture og 
lignende udgør ikke anerkendelses-
værdige formål.

Der var i Padborg spærret af for adgang ned til grænseovergangen.

Langt de fleste af de, der pas-
serede grænsen i Kruså, havde 
papirerne i orden og kom ind 
i Danmark. De der ikke havde, 
måtte vende om og køre 
tilbage.
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

Festmessen 2020 blev en øjenåbner 
for producent Allan Laursen, AL-Lift, 
Lemvig. Ved en konstruktiv snak med 
mange af messens gæster blev det 
klart for ham, at branchen mangler 
mekaniske hjælpemidler.
Redskaber der vil kunne lette det fysi-
ske arbejde, reducere slitage af krop-
pen, lette mange arbejdsfunktioner 
og medvirke til at gøre det lettere og 
hurtigere at opstille telte.

34 års erfaring 
med udviklingsarbejde
Som tidligere teltudlejer kender Allan 
Laursen de mange udfordringer, der 
er i håndtering af teltmateriel. Nogle 
som er tiltaget, eftersom teltene bli-
ver større og større og spændvidden 
øges. En opgave som han har lyst 
til at medvirke til nytænkning inden 
for, da han i 34 år har arbejdet med 
udvikling af mekaniske hjælpemid-

ler. Det til byggepladser, industri og 
andre arbejdsgrene, hvor tunge og 
gentagne løft er dagligdag.

er gået i tænkeboks
– Jeg har efter Festmessen 2020 haft 
en konstruktiv snak med konsulent 
Heine Pedersen, Brancheforeningen 
Danske Festudlejere. Her fik vi vendt 
nogle af de mange arbejdsopgaver, 

som det er vigtigt at få kigget på. 
Nu er jeg gået i tænkeboks og har 
udvekslet ideer med mine udviklere. 

Vigtigt med samarbejde
– Flere ting vil måske kunne løses ved, 
at vi tilpasser nogle af vore allerede 
udviklede hjælpemidler. Andre ting 
skal gennemtænkes og konstrueres, 
så det passer til præcis de udfordrin-

tekniske hjælpemidler 
tjener sig hurtigt hjem

Med en finger aktiverer man Flexmove-
ren og styrer den med en hånd.

Med gummihjul klarer Flexmoveren at 
komme frem på alle slags underlag.

Allan Laursen ses her ved en af de eldrevne Flexmovere, som 
kører op til fem timer på en opladning og kan bære 1.300 kilo.



Med dele fra allerede udarbej-
dede hjælpemidler kan der 
laves nye tiltag til teltbran-
chen.
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ger der er. Derfor vil det være vigtigt, 
at vi får et godt samarbejde med 
teltudlejere om opgaverne, siger virk-
somhedsejer Allan Laursen, AL-Lift.

Flexmover 
med påmonteret kran
– Det glæder mig, at der på Festmes-
sen 2020 var stor interesse for vore 
eldrevne Flexmovere. De kan tage en 
stor del af det slæb, der er med det 
tunge materiel. De kan tilpasses til 
at dække forskellige behov og lette 
løft, skub og træk. Der er på opstil-
lings- og nedtagningsstederne behov 
for andre tiltag for at minimere de 
fysisk anstrengelser. Her har vi alle-
rede udviklet en el dreven Flexmover 
med påmonteret kran. Den er let 
at transportere rundt og har en stor 
løfteevne. Med nogle tilpasninger ser 
jeg den som et velkomment hjælpe-
middel.

Slå to fluer med et smæk
– I forbindelse med at pløkker skal 
slås i og tages op, er der også udfor-
dringer. Tunge el-hamre skal løftes 
rundt og op. Arbejdssituationer som 
efter Arbejdstilsynets regler ikke må 

ske manuelt, da det er for tunge 
løft. Jeg ser her en mulighed for, at 
der vil kunne laves et hjælpemiddel, 
som slår to fluer med et smæk. En 
anordning der er let at transportere 
rundt på pladserne med en hammer 
påmonteret, så tunge løft undgås. 
Ved en let omstilling vil den samme 
konstruktion kunne bruges til at træk-
ke pløkkerne op med, siger Allan 
Laursen, AL-Lift.

Færre folk når mere
– Nogen vil som det første nok tænke, 
at det koster. Ja! Det er sandt, for 
ingenting kan laves uden investerin-
ger. Min oplevelse er, at man ved at 
tænke på arbejdsmiljø sparer meget. 
Med eksisterende trækvogne skal der 
to til tre mand til at styre og skubbe. 
Med vores eldrevne Flexmover kan 
en mand klare det dobbelte. Uhel-
dene på arbejdspladserne begræn-
ses, medarbejderne når mere og er 
mere oplagte efter en opstilling er 
overstået.
Faktorer som gør at en investering i et 
teknisk hjælpemiddel hurtigt er tjent 
hjem, understreger Allan Laursen, AL-
Lift.

Med drejbare hjul på såvel for- som 
bag aksel snor Flexmoveren sig rundt på 
ellers besværlige gange og stier.

Den eldrevne Flexmover kan tilpasses 
mange forskellige arbejdsopgaver.

AL-Lift har eget værksted, hvor de mon-
terer, tilpasser og reparerer Flexmovere.

AL-Lift har lavet løsninger til mange 
brancher.
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

Den største satsning på at hjælpe 
medlemmerne i Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere blev lavet i 
påsken 2020. Ikke færre end 4.000 
kommuner, daginstitutioner og skoler 
modtog information om medlem-
mernes mulighed for at hjælpe med 
mere plads. Det i form at telte der vil 
kunne opstilles til forskellige formål 
samt inventar, håndvaske m.v. En ind-
sats der betød, at stilheden i påsken 
blev afløst af travlhed med leveringer 
i stort antal.
 
Forventer øget behov
– De nye regler for pladsforhold med 
minimum 2 meters afstand mellem 
børnene, som institutioner og sko-
ler er underlagt, gav udfordringer. 
Vi anviste muligheden for alternative 
pladsmuligheder i form at telte. Et 
tilbud som mange så muligheder i 
og gjorde brug af. Det betød i et vist 
omfang, at de telte der var på hyl-

teltbranchen hjælper 
beredskaber, skoler og daginstitutioner

derne hos festudlejerne kom i brug. 
Et behov jeg forventer vil øges, når 
de ældste klasser vender tilbage til 
skolerne, siger Brancheforeningsfor-
mand Claus Petersen, Brancheforenin-
gen Danske Festudlejere.

tilbud blev godt modtaget
– Vi varetager medlemmernes inte-
resse og vil gerne hjælpe dem, der 
manglede plads. Derfor blev der 
iværksat en akut indsats. Med frem-
skaffelse af mailadresser på landets 
skoler og daginstitutioner modtog 
alle relevante planlæggere vores til-
bud. En hjælp som mange har været 
glade for. Det var med til at give alter-
native muligheder i en yderst presset 
situation. Vi er i branchen glade for at 
kunne give en hjælpende hånd.

Hurtig hjælp på landsplan
– Viser corona-virussen, at der er brug 
for nye tiltag, så er vi klar til nye ini-
tiativer. Vi er en servicebranche, der 
klarer mange opgaver. Flere af vore 
medlemmer har været på landets 
hospitaler med opstilling af mod-
tage- områder i form at telte. Således 
er vi en del af det beredskab, der 
trækkes på, når der er brug herfor. 
Vi har med vores indsats bevist, hvor 
hurtigt vi kan være på banen og hvor-
dan en brancheforening kan handle 
over hele landet på én gang ,slut-
ter Brancheforeningsformand Claus 
Petersen. Brancheforeningen Danske 
Festudlejere.

Corona-telte i mange størrelser og med og uden isolering er opstillet i hele Danmark.

Aktiviteterne i teltene har været meget forskellige.

Claus Petersen glæder sig over hvordan 
medlemmerne har været parate til at 
kunne klare opgaverne.
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Det var noget en opgave som den 
nye bestyrelse i Brancheforeningen 
vågnede op til efter generalforsam-
lingen. Corona-virussen væltede alle 
forhåbninger om en god sæson-start 
for medlemmerne. Det har påført 
bestyrelsen en række nye opgaver, 
som de er klar til at tage på sig.

katastrofal opvågning
– Nu er det med at få ro på og bevare 
overblikket. Det hele ser katastrofalt 
ud og der hvor man tror der er en 
lysning, så bliver tingene forskudt 
igen. Konfirmationer flyttes, byfester 
aflyses, firmafester udskydes, mara-
tonløb udskydes til næste år. Festi-
valer, folkemøder, store markeder og 
meget mere aflyses. Det giver en 
sæsonopstart som vi aldrig har prø-
vet før, og som vi forhåbentlig ikke 
kommer til at prøve på et senere 
tidspunkt, siger Brancheforeningsfor-
mand Claus Petersen.

en ny verden foran os
– Vores opgave en nu at få ro på, 
give medlemmerne informationer om 
hjælpepakker og de mange tiltag der 
er inden for branchen. Vi skubber 
på hos politikerne på Christiansborg, 
så de kender de problemstillinger vi 
er midt i. Efter ”stormen” tager vi fat 

på de nye udfordringer der er. Ingen 
må være i tvivl om, at det er en helt 
ny verden vi har foran os. Hvornår 
corona-virussen er overstået ved vi 
ikke. Hvordan danskerne fremover 
vil mødes er usikkert, siger Claus 
Petersen.

Bestyrelse
Nyvalgt til bestyrelsen blev Steen 
Thomsen, Vejen-Askov Telt og Ser-
viceudlejning. Der var genvalg til Niels 
Kristian Tøsbæk, Nordjysk service- og 
teltudlejning og Svend Larsen, Langå 
Teltudlejning.

konstituering
Bestyrelsen har konstitueret sig med 
Claus Petersen som formand. Henrik 
Bøtcher, FløngPartyTelt, som næst-
formand, Niels Kristian Tøsbæk som 
kasserer og med Svend Larsen og 
Steen Thomsen som bestyrelsesmed-
lemmer.

Suppleanter og revisorer
Torben Høgh Johansen, Hold da helt 
fest, Vordingborg, blev sammen med 
Bo Sandberg, Eventudlejning.dk, Bal-
lerup, valgt som suppleanter. Som 
revisorer valgtes Tom Rasmussen, 
Roskilde Teltudlejning og Brian Skøtt, 
Fyns Serviceudlejning, Odense.

Fra v. ses Svend Larsen, Niels Kristian Tøsbæk, Steen Thomsen, Henrik Bøtcher og Claus 
Petersen. 

Med en app indbygget i sin 
mobiltelefonen vil det blive 
lettere at legitimere sig.

nye udfordringer 
for ny bestyrelse

Tekst og foto af Heine Pedersen

Et digitalt kørekort forventes 
af blive lanceret i Danmark 
inden udgangen af 2020. Et 
frivilligt supplement til det 
fysiske kørekort som kun kan 
anvendes inden for Danmarks 
grænser.

let at legitimere sig med 
mobiltelefonen
For at få et digitalt kørekort 
skal man være indehaver af et 
gyldigt kørekort, et NemID og 
et gyldigt digital kørekort. 

Man vælger selv om man vil 
medbringe det fysiske eller 
digitale kørekort på køreturen.

– Det digitalt kørekort er første 
skridt på vejen mod udvikling 
af flere digitale id-beviser. Der 
er fokus på at løsningen har 
et højt sikkerhedsniveau. Det 
bliver nemmere for danskerne 
at legimitere sig og have en 
række informationer på appen 
siger vicedirektør Adam 
Lebech, Digitalstyrelsen.

Frivilligt 
supplement 
til kørekort
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      Håndtering af teltmateriale har aldrig været nemmere! 

•	 Med Flexmover undgår du tunge løft 
•	 Får et effektivt arbejdsflow 
•	 Tjen din investering hjem flere gange   

- Nå mere og undgå skader

 Kontakt os allerede i dag for 
 en uforpligtende snak!

                      

    LAD FLEXMOVER TAGE SLÆBET        

                     
                            AL-LIFT ApS • Transportvej 23 • 7600 Lemvig • Tlf 9710 1074 • e-mail info@al-lift.com • www.al-lift.com 



Store varmekanoner står klar til 
at rykke ud, hvis corona-tel-
tene får brug for opvarmning.

 Festudlejer.dk 45

godt begyndt er halvt fuldendt
Tekst og fotos af Heine Pedersen

Det går bare derudaf hos Roskilde 
Teltudlejning. Et travlt efterår og en 
vinter med flytning af al materiel fra 
lokaliteter i Hedehusene og til nybyg-
get hal i Roskilde. Et utal af sæt-
tevognstræk blev kombineret med 
byggeri af ny lagerhal og senere ind-
retning af denne. Der hvor indretnin-
gen af den var på sit højeste, kom et 
opkald fra Beredskabet om pris på 
opstilling af kriseberedskabstelte ved 
sygehusene i Hillerød og Hvidovre. 

telte blev opstillet 
på rekordtid
– Det var godt nok en udfordring, 
men vi klarede det. Dag og nat blev 
taget i brug og ekstra mandskab blev 
hyret ind. Dette mix gjorde, at vi 
overholdt de tidsfrister, der var sat, 
fortæller Tom Rasmussen, Roskilde 
Teltudlejning. Det der så ud til at 
blive væltet økonomisk har vi fået 
styr på.

Færdiggørelse og indretning
– Nu har vi opgaven med at få fær-
diggjort og indrettet den nye lager-

hal. Vi har selv været med i hele 
opstillingsprocessen og har lavet 
meget af det håndværksarbejde, der 
er lavet. Nu gør vi det færdigt med 
ekstra isolering, så der spares på 
varmeudgifterne. Vi er i fuld gang 
med indretningen, men det tager tid. 
Derfor passer det meget godt med 
den afmatning vi har på udlejnings-
området. De mange ekstra folk, vi 
plejer at have på, får vi ikke brug for i 
lang tid, siger Tom Rasmussen, der ser 
frem til at få kontorpavillon og meget 
andet på plads.

Tom Rasmussen og Marcus Lukaz studerer her tegningen for 
indretning af den nye lagerhal.

Tom Rasmussen ses her sammen med sit personale og Morten 
Jensen, Bord Dæk Dig, som gav en hånd med.

Tom Rasmussen erkender, at det er et 
stort arbejde at få det meget grej på 
plads.

Teltstænger i stort antal er sammen med andet materiel placeret uden for lagerhallen.
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Af Jesper Vingborg. 

De sæsonbetonede scenekunstvirk-
somheder har fået deres helt egen 
hjælpepakke. Det burde festudle-
jerne også have. I er nemlig også 
udfordret af, at I driver en sæsonvirk-
somhed.

Vi går snart ind i coronakrisens tredje 
måned. Fra politisk side er der allere-
de gjort meget godt for at holde hån-
den under dansk erhvervsliv i form af 
vedtagelse af flere forskellige typer af 
hjælpepakker. 

En ordning med kompensation til 
arrangører af aflyste koncerter mv. 
En ordning med lønkompensation til 
virksomheder, der hjemsender deres 
medarbejdere i stedet for at fyre 
dem. En ordning med kompensation 
til selvstændige, der har mistet deres 
omsætning. Og endelig en ordning 
med kompensation for faste udgifter.

Hertil kommer ordninger med udsky-
delse af fristen for betaling af moms 
og skat og ordninger med rentefrie 
lån.

Det er alt sammen rigtig godt, men 
ordningerne batter desværre ikke 
meget hos medlemmerne af Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere.

Festudlejerne er nemlig udfordret af, 
at hjælpepakkerne lige nu står til at 
udløbe den 8. juni 2020. Til den tid 
vil I kun have 3-4 måneder tilbage af 
jeres sæson, og I har ikke en jordisk 
chance for i det tidsrum at indhente 
det, som I har tabt i forårsmånederne. 
Kun en brøkdel af de mange familie-
fester, byfester og festivaler, som I 
skulle have leveret udstyr til, vil over-
hovedet blive afholdt.

I er dermed i båd med Zirkus Nemo 
og andre tilsvarende sæsonvirksom-
heder, men I er ikke tilbudt samme 
hjælp. Kulturministeren fik for nylig 
vedtaget en hjælpepakke, der er 
rettet mod sæsonbetonede scene-
kunstvirksomheder m.fl. og som løber 
frem til udgangen af august måned, 
men ordningen gælder altså ikke for 
de festudlejere, der er underleveran-
dører til disse virksomheder. Det er 
ikke rimeligt, synes vi i BDO.

I driver nemlig i den grad også en 
sæsonbetonet virksomhed. I har ikke 
tjent penge siden oktober måned 

sidste år, og selv med de eksiste-
rende hjælpepakker vil mange af jer 
have underskud for perioden marts – 
maj. Og i modsætning til restauranter 
og tøjbutikker har I ikke over et halvt 
år til at indhente noget af det tabte. 
For jer vil sæsonen 2020 være slut 
næsten inden den kommer i gang.

Brancheforeningen Danske Festud-
lejere ønsker, at dens medlemmer 
bliver sidestillet med de sæsonbeto-
nede scenekunstvirksomheder, sådan 
at I også kan søge om kompensation 
frem til udgangen af august måned 
2020. 

Det er et ønske, som vi i BDO slutter 
op om. Vi har sammensat et team på 
næsten 40 revisorer og konsulenter, 
der ikke bare hjælper virksomhe-
der med at søge om kompensation 
fra hjælpepakkerne, uanset hvor i 
landet de befinder sig, men som 
også aktivt forsøger at komme med 
input til Christiansborg om, hvordan 
hjælpepakkerne kan justeres og for-
længes, så de hjælper flest mulige 
af de virksomheder, som er påvirket 
af nedlukningen af landet, herunder 
medlemmerne af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere.

Ingen fest hos festudlejerne

Senior Manager, cand.
merch.aud. Jesper Ving-

borg, BDO, forsøger at 
hjælper festudlejnings-

branchen til en 
hjælpepakke.
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Forårsmødet sluttede også i år af med 
et medlemsbesøg. Denne gang hos 
Mark Mikkelsen, LOSONA, i Børkop. 
Oplevelserne var store, idet firmaet 
har nogle af de største telte i Dan-
mark. Samtidig har de nogle af de 
største oliefyr, der udlejes. Et besøg 
der gav ideer og inspiration til de 
mange kollegaer, der var mødt op.

gode råd at hente
Direktør Mark Mikkelsen viste rundt 
og fortalte oplagt omkring firmaets 
opvækst og udvikling. Der var gode 
råd at hente til, hvordan håndteringen 
af de store telte sker og hvilke udfor-
dringer der er i dem.

Ideer og faglig udveksling
– Jeg viser gerne mit firma frem. På 

den måde bidrager jeg til at give 
mine kollegaer gode ideer til forskel-
lige ting. Det er en af de stærke sider 
ved at være medlem af Branchefor-
eningen Danske Festudlejere. Vi ser 
ikke hinanden som konkurrenter, men 
som kollegaer.

Det vil aldrig ske i norge
Han suppleres af sin kollega Stein 
Ålstedt, Vågå, Norge. Det ville aldrig 
ske i Norge. Der holder man afstand 
og ser hinanden som konkurrenter. 
Vi har ikke det fællesskab, som I har i 
Danmark. Jeg elsker at komme til jeres 
arrangementer og gør det to gange 
om året. Her er der altid noget at 
hente. Faglig udveksling, social snak, 
messer, virksomhedsbesøg, relevante 
kurser og meget mere, tilføjer han.

Ikke konkurrenter, 
men kollegaer

Besøg hos 
lOSOna

Der var stor interesse for at studere det 
billedmateriale, der var fra de store 
opstillinger.

Kirsten Petersen ses her i en af de 
kæmpe varmekanaler, der bruges til 
oliefyrene.

Fællesskab og god kollegial udveksling kendetegner brancheforeningen.

Det var de tunge drenge i festudlejer-
branchen, der var samlet.

Der var stor interesse for den maskine, 
som Mark Mikkelsen bruger til at slå 
pløkker i med og tage dem op igen.

Brancheforeningsformand Claus Petersen takker her Mark Mikkelsen for det inspirerende 
besøg.
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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.

Spørgsmål
er der lovkrav om udfærdigelse 

af en lejekontrakt for et arrangement?

Svar:
Nej! Men for din egen og kundens skyld, så gør det. 
Det er vigtigt at have aftalerne på plads, så man 
undgår tvister og unødvendigt tidsforbrug for at 
redde kastanjerne ud af ilden. Brancheforeningen 
Danske Festudlejere har fået en advokat til at lave 
et udkast, som medlemmerne er velkommen til at 
gøre brug af.

I en evt. retssag står du som udlejer meget stær-
kere, hvis der er udfærdiget en fyldestgørende 
lejekontrakt som du har overholdt.

Det er vigtigt, at kunden er gjort bekendt med 
leje- og leveringsbetingelsernes indhold. Send 
betingelserne med sammen med lejekontrakten. 
Hav dem til at stå på din hjemmeside, så kunden 
altid har adgang til dem. Skriv i kontrakten at de ved 
underskrift af lejekontrakten bevidner, at de har læst 
leje- og leveringsbetingelserne.

Medlemmer af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere har lov til at benytte Leje-og leve-
ringsbetingelserne. Yderligere information kan fås hos 
konsulent Heine Pedersen – heine@festudlejer.dk

Brancheforeningen Danske FestudlejereProfessionelle udlejere der gør en forskel   

Brancheforeningen Danske FestudlejereProfessionelle udlejere der gør en forskel   

&Leje-  
leverings-
betingelser



Tekst og fotos af Heine Pedersen

Min krop har fået det bedre. Arbejds-
lysten er i top. Jeg er ikke træt og 
udkørt, når jeg kommer hjem efter 
teltopstillinger. Det er blevet helt 
anderledes at transportere det meget 
tunge materiel, som vi teltudlejere 
har. Op på flexmoveren med mate-
rialet og et tryk på startknappen, så 
kører det bare derudaf, siger Den-
nis Høglund, Party-Line Teltudlejning, 
Vordingborg, som gjorde brug af en 
sådan i sidste års sæson.

Flexmovere med sig hjem 
i bagagerummet
Han foreslog producent Allan Laur-
sen, LA-Lift, Lemvig at han skulle 
udstille på Festmessen 2020. En 
udfordring der hurtigt blev fulgt op 
på og en ny succes var hjemme. 
De to eldrevne vogne blev straks 
solgt til henholdsvis Claus Petersen, 
Hvalsø Teltudlejning og Jørgen og 
Bettina Damgaard, Festbutikken og 
Vemmelev Festudlejning, Vemmelev.

Indkøbet har tjent sig hjem 
mange gange
– Vi teltudlejere er hårde ved os 
selv. Sliddet med mange tunge løft 

mærker vi, når vi kommer op i alde-
ren. Hvorfor sørger vi ikke for at have 
tekniske hjælpemidler med til at tage 
slæbet. Det betaler sig at investere i 
de rigtige hjælpemidler. Det indkøb 
jeg har foretaget med flexmoveren 
har tjent sig hjem mange gange. Jeg 
når meget mere og kommer frisk 
hjem. Min opfordring til kollegaerne 
er derfor at lave en god investering 
med køb af en flexmover, siger Den-

nis Høglund, Party-Line Teltudlejning, 
Vordingborg.

Stærk som en bjørn
Flexmoverne drejer på begge aksler 
og er derfor let at manøvrere med 
på fliser, græs og terrasse områder. 
Den kan bære op til 1.100 kilo og kan 
klare stigninger på seks procent med 
fuldt læs. Den har en driftstid på ca. 
5 timer på en opladning.
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lad Flexmoverne 
tage slæbet

Allan Laursen, AL-Lift ses her sammen med Jørgen og Bettina Damgaard, Festbutikken 
og Vemmelev Festudlejning.

Der var på Festmessen stor interesse for 
flexmoverne.

Flexmoverne 
tager det store 
slæb ved trans-
port af tungt 
materiel.

Dennis Høglund og Allan Laursen har 
fat i styringen af den stærke og smidige 
flexmover.
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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

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Krisetiden er blevet brugt til nyt hos Tinghøj Serviceud-
lejning. Ved alle fremtidige ordrer forpligter lejer sig til at 
indbetale 30% af lejeprisen ved bestillingen.

– Det fungerer fint. Kunderne har taget godt imod ideen. 
Jeg har tidligere overvejet en sådan betalingsmodel, men 
har holdt mig tilbage.

Jeg troede ikke, at kunderne var med på den, siger Sven-
ning Kjær Pedersen, Tinghøj Serviceudlejning.

Svenning Kjær Pedersen har oplevet stor forståelse for op-
krævning af 30% af leje-prisen ved lejemålets indgåelse.

30% i forudbetaling ved 
lejemålets indgåelse



Markedschef Peter Zederkof havde mange gode pristilbud, som han her 
orienterer Jørgen og Bettina Damgaard om.
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

Der var gang i tingene hos Zeder-
kof, da der blev holdt KICKOFF og 
HUSMESSE. Masser af gode tilbud 
var der på såvel onlinesalg som på 
husmessen i Fredericia. Mange inte-
resserede mødte op på dagen og 
mens tilbuddene rullede ind digitalt 
blev der forhandlet i udstillingslokalet 
hos Zederkof.

– Det er ikke sidste gang, vi gør det. 
Folk var klar til at forny sig op til den 
nye sæson. Der var bud efter tilbuds-
varerne, men der var også brug for at 
få fyldt op med meget af det, udle-
jerne normalt har på lagerlisten. Her-
ligt at møde nogle oplagte kunder, 
der er klar til at lave en handel, siger 
markedschef Peter Zederkof.

købelysten var stor 
på HUSMeSSen

Internal Sales Manager Milla Mendes 
viser her, hvordan prismelysekronen 
håndteres.

Torben Høgh Johansen, Vordingborg, 
er klar til at slå en handel af med Export 
Sales Manager Louise L. Justesen.

Tilbudsvarerne bliver her ivrigt studeret.
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

Øjnene stod på stilke hos de, der 
deltog i virksomhedsbesøget hos 
Dansk Transport Emballage. Aldrig 
havde de set så stort et varieret 
udbud af plastemballager: kasser, 
opvaskekurve og meget andet, som 
er godkendt til fødevarebrug.

Et besøg der var en øjenåbner til, 
hvordan man som festudlejer kan 
fremme hygiejnen, gøre tingene let-
tere og mere overskuelige. Løsnin-
gerne var der og muligheden for at 
lave tilpasninger, så tingene passer til 
ens behov, er tilstede. 

plastpaller 
fik stor bevågenhed
Øjnene var specielt rettet imod de 
mange muligheder, der var på servi-
cedelen af festudlejningsbranchen. 
Opvaskekurve der i størrelse og ind-
retning passer til al slags service. 
Det værende sig glas, kopper, tal-
lerkener, vandkander, mindre plast-
kurve til fx bestik, større plastpaller og 
-kar til brug ved transport og lagring 
af tag- og sideduge. Plastpaller til 
fødevare- og pharmaindustrien er et 
oplagt alternativ til træpaller, der 
efter længere tids ophold i vådt vejr, 
kan komme til at veje det dobbelte.

Stort og varieret vareudbud
Virkeligheden fik deltagerne at se i 
DTE’s showroom. Her var der et stort 
udvalg af de varer, der kunne være 
aktuelle for besøgsgruppen. Der var 
billeder og film som bekræftede det 
brede spektrum, som plastembal-
lagerne bliver brugt til. En stor del 
bruges inden for fødevare- og phar-
maindustrien og er godkendt hertil. 
Udbuddet var stort og varieret fra 
fejeblade til store palletanke.

kvalitetskrav til 
leverandørerne er store
Administrerende direktør Michael 
Gabelgaard Minke og salgs- og mar-
ketingschef Johnny Gramberg infor-
merede om virksomhedens mange-

Dansk transport emballage
Claus Petersen trakterede med vine til fra venstre salg- og marketingschef Johny Gram-
berg, sælger Brian Jacobsen og adm. direktør Michael Gabelgaard Minke.

Der var transportkasser til mange formål.

 
Der var stor interesse for de produkter 
som Dansk Transport Emballage bød 
på.

Der var højt til loftet hos 
Dansk Transport Emballage.



årige udvikling og dens samarbejde 
med producenter over hele verden. 
Her blev der ikke lagt skjul på de kva-
litetskrav, der er samarbejdsgrundla-
get for leverandører.

Stor punktlighed
Efter en fyldestgørende information 
i showroomet gik turen ud i den 
kæmpe lagerhal. Her var der store 
mængder af alt det, DTE forhandler. 
Det så man hele tiden kan klare nu 
og her leveringer til kunderne. En 
lagerhal der tydeligt indikerede den 
punktlighed, der kendetegner firmaet 
og den store kapacitet de er på føde-
varemarkedet.

Efter at deltagerne var fyldt med 
oplevelser og informationer blev der 
afslutningsvis budt på et super fro-
kostbord.

kunderne skal have 
det optimale
– Vi var meget imponerede over 
de mange materialer, som festudlej-
ningsbranchen kan gøre brug af. Ting 
som på mange måder kan lette mange 
arbejdsfunktioner. Det samtidig med 
at de sikrer og fremmer de hygiejniske 
forhold. Et vigtigt forhold mellem os 
som leverandører og kunderne. Vi 
ønsker at give kunderne de optimale 
forhold, understregede Branchefor-
eningsformand Claus Petersen.

Meterhøje palle-
reoler med et 
stort varesortiment 
imponerede del-
tagerne.

Rene Frederiksen får en kyndig vej-
ledning om plastpallerne af Michael 
Gabelgaard Mink.

Rene Frederiksen og Henrik Petersen får 
her en grundig instruktion i mulige trans-
portløsninger af adm. direktør Michael 
Gabelgaard Minke.

Der blev serveret et 
lækkert frokostbord for 

de besøgende.
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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



Tekst af Heine Pedersen. 
Fotos af Heine Pedersen og Lars Petersen.

De, der indstiller AMU-kurser til god-
kendelse, skal også kende det mate-
riel, det handler om. Derfor tog Faglig 
Referencegruppe for Festudlejnings-
branchen på besøg hos Hvalsø Telt-
udlejning. Claus Petersen, der selv er 
medlem af referencegruppen, viste 
rundt og fortalte om det meget mate-
riel, som firmaet udlejer.

Udfordringer med 
certificeringsreglerne
Ligeledes blev deltagerne orienteret 
om de problemstillinger, som fest-
udlejningsbranchen har med over-
holdelse af de regler, der er i certi-
ficeringsreglerne for telte og flytbare 
konstruktioner. Dette suppleret med 
en række eksempler fra dagligdagen 
i branchen.

Orientering om nye kurser
En udbytterig dag med mange 
spørgsmål fra referencegruppens 
medlemmer blev afsluttet med møde 
omkring nye kurser til teltbranchen.
Sekretær Ellen Larsen, Serviceerhver-
venes Uddannelsescenter, SUS, ori-
enterede om nye godkendte AMU-
kurser inden for Festudlejningsbran-
chen.

Samlet tilbud af kurser for 
festudlejningsbranchen
Der vil fra 2021 være følgende AMU-
kurser, målrettet Festudlejningsbran-
chen:
1. Montering af rammetelte – 1, 

er blevet tilrettet, så certifice-
ringsreglerne er med. Varighed: 
5 dage.

2. Koordinering af teltmontage – 2,  
er tilrettet således, at sidste nye 
lovgivning er med. Varighed: 5 
dage.

3. Certificering af telte. Et kursus 
hvor der sker et opdatering af 
de regler, der skal overholdes 
ved opstilling af telte. Varighed: 
3 dage.

4. Tekniske installationer i telt-
montager. Man vil her få indsigt 
i en række forskellige ting vedr. 
brug af varmeaggregater og regler 
inden for området. Varighed: 5 
dage.

5. Planlægning af teltopstillinger. 
Et kursus der er målrettet teltmon-
tører med ledelsesfunktioner. Et 
kursus der bygger på ansvarsdelen 
ved større og udfordrende telt-
konstruktioner.

godkendelser efterfølges af 
uddannelsesmaterialer
Alle kurserne er nu godkendte og der 
er lavet prøver til disse.

Der skal nu laves uddannelsesmate-
rialer til kurserne. En igangsætning af 
kurserne skal derfor først forventes i 
foråret 2021.
Det bliver AMU Nordjylland, der står 
som kursusudbyder.

Den faglige referencegruppes 
sammensætning
Faglig referencegruppe for Festud-
lejningsbranchen består af formand 
Heine Pedersen, Claus Petersen og 
Marie-Louise Lindeløv som repræ-
sentanter for Dansk Industri. Leif 
Michael Larsen og Johannes Rasmus-
sen repræsenterer 3F. 

Der blev givet en grundig orien-
tering om de mange forhold, 
der indgår i arbejdet inden 
for festudlejningsbranchen.

nye kurser for 
professionelle teltmontører

Den samlede reference-
gruppe suppleret med 
repræsentanter fra AMU 
Nordjylland og SUS.
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Tekst Mogens Lorentzen 
Fotos af Heine Pedersen

Corona-krisen buldrer derudaf – store 
og små sammenkomster og fester 
aflyses – alt går i stå, medens hjælpe-
pakker offentliggøres i en lind strøm.

Men hvordan er situationen 
i fest-branchen?
I Sammenslutningen af By- og Mar-
kedsfester prøver vi at følge så godt 
med i udmeldinger, regler, love og 
hjælpepakker, som muligt. Det er 
svært, da alt stort set er aflyst frem 
til 31. august, og pt. er der slet ikke 
overblik over hvad mulighederne er, i 
de udmeldte hjælpepakker til enkelt-
stående arrangementer.

Alle er velkomne til at følge med på 
vores hjemmeside:
http://by-markedsfester.dk/

Dilemma
Det ser ud til, at bl.a. forlystelses-
parker, zoo, aktionparker m.v. snart 

åbner, men ved henvendelse til myn-
dighederne får vi oplyst, at et omrej-
sende tivoli ikke må etableres og 
åbne, da det ligestilles med ”en akti-
vitet” – det virker yderst besynderligt.

Tilsvarende må der godt afholdes tor-
vemarked, men der må ikke afholdes 
kræmmermarked – ingen har kunnet 
forklare forskellen, uden at det er for-
skellige ord, for samme aktivitet.

Håber der snart er nogen der vil 
forholde sig til virkeligheden og det 
praktiske.

næste år – 2021
I Sammenslutningen af By- og Mar-
kedsfester skal vi hjælpe vores med-
lemmer i gennem 2020 så godt og så 
smertefrit som muligt. Det indebærer 
også drøftelser og aftaler med alle 
leverandører, musikere m.v.. Tilbage-
meldinger er, at det går rigtig fint, og 
at der generelt er forståelse for den 
meget svære situation som både 

2020 – et hårdt år for alle!

Mogens Lorentzen arbejder hårdt på at 
give landets festarrangører det bedst 
mulige værktøj.

Små og store fester over hele 
landet aflyses og det giver 
økonomiske problemer.

http://by-markedsfester.dk/


Frustrationen er stor omkring 
hvornår et forsamlingsforbud 
er 10 eller 500 personer og 
hvad betyder det?

festarrangører og leverandører er i 
– det gælder hele vejen rundt i bran-
chen – vi kæmper for at overleve, og 
at så mange som muligt kan være på 
banen, igen i 2021.

Force majeure
Indgåede kontrakter og aftaler er 
blevet nærlæst som aldrig før! – 
indeholder kontrakten regler for force 
majeure – og hvis ikke gælder reglen 
så alligevel?

Der er juridisk ikke enighed om hvor-
dan force majeure – reglen skal tolkes 
og implementeres i den nuværende 
corona-situation – det bliver spæn-
dende om der opstår tvister der skal 
løses af domstolene, eller om hjæl-
pepakkerne kan løse evt. uenigheder.

Der er imidlertid ingen tvivl om, at 
i 2021 bliver der svært/umuligt at 
bruge force majeure reglerne ved en 
corona-nedlukning, eller nedlukning 
p.g.a. en tilsvarende pandemi.

Sammenslutningen af By og Markeds-
fester anbefaler derfor kraftigt sine 
medlemmer, at der IKKE indgås kon-
trakter eller aftaler uden der tages for-
behold for Corana lignende forhold, 
myndighedsforbud og myndigheds-
restriktioner.

Det vil være helt uansvarligt af en 
bestyrelse, fremadrettet, at lukke 
øjnene for denne risiko.

Sammenslutningen af By- og Mar-
kedsfester arbejder lige nu på at få 
en sagkyndig jurist, til at udarbejde 
en tekst til fremtidige kontrakter, det 
ved vi vore medlemmer efterspørger.

Hvad siger Brancheforeningen Danske 
Festudlejere til et sådant forbehold, 
og har de overvejet vilkårene i fremti-
dige kontrakter?

Mogens Lorenzen
Sammenslutningen 

af By- og Markedsfester

Alle eventmagere i Danmark 
kæmper for at overleve.

Torvemarkeder er tilladte men kræm-
mermarkeder er ikke. Hvorfor?
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Alle priser er ekskl. moms, gældende 30 dage eller så længe 
lager haves. Med forbehold for trykfejl.

 › Ren polyethylen
 › Høj bæreevne
 › Fylder minimalt
 › Vandafvisende og UV-resistente

Leverandør af  
Zown møbelserie

Easy Up telt
fra Halgruppen

2x2
meter

3x3
meter

3x6
meter

4x4
meter

4x8
meter

Eventtelt
Racingtelt

Reklametelt
Håndværkertelt

Markedstelt

Fra kr. 

1895,-

70 70 75 95
post@halgruppen.dk
www.halgruppen.dk
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

Der er ingen undskyldninger der gæl-
der hvis arbejdsforholdene ikke er i 
orden og arbejdstilsynet møder op. 
Man bør vende branchen på hovedet 
og få noget gjort ved forholdene. Der 
skal tænkes nyt ellers koster det kas-
sen. Bødestørrelser fra kr. 40-50.000 
og opefter er ikke uhørte. Det var 
meldingen fra tilsynsførende Hele-
ne Bønnelykke, Arbejdstilsynet, Til-
synscenter Øst.

Forebyggende indsats
– Vi kommer for at sikre, at I og jeres 
medarbejdere holder i mange år. At 
arbejdspladsen ikke byder på ulyk-
kesfælder, at nedslidningen minime-
res, at det psykiske- fysiske- og ergo-
nomiske arbejdsmiljø er i orden. At 
der tænkes på forebyggende indsat-
ser over for at sikkerheden er i top. 

Det betaler sig 
at investere i hjælpemidler
– Det betaler sig at gøre en forebyg-
gende indsats. Det minimerer antallet 
af sygedage. At medarbejderne er 
fraværende grundet ulykker. At vi 
ikke skal uddele bøder og evt. lukke 
ned for arbejdsfunktioner grundet 

fejl og mangler. Det betaler sig at 
investere i tekniske hjælpemidler. I 
og jeres medarbejdere får fysisk over-
skud, arbejdsskader minimeres, I når 
meget mere. Det er investeringer, der 
hurtigt tjener sig hjem, understregede 
tilsynsførende Helene Bønnelykke, 
Arbejdstilsynet.

Få hjul under materialerne
– I er en presset branche med en 
begrænset sæson periode. Der 
arbejdes i mange timer for at nå så 
meget som muligt. Det giver træt-
hed som mange gange betyder flere 
uheld. I bærer på meget tungt mate-
riel på trods af at det er ulovligt. I har 
arbejdsstillinger med løft over hoved-
højde. Der bruges mange kræfter på 
at slå pløkke i og hive dem op igen. 
Noget som I burde lade tekniske 
hjælpemidler udføre. Min opfordring 
til jer er derfor at få hjul under det 
materiel, der transporteres. Sørg for 
at løftene bliver så begrænsede som 
muligt og at skub og træk minimeres.

Meget vil kunne 
laves anderledes
Et oplæg der blev fulgt op af en 
livlig debat om alt det, der laves 

Få hjul under 
materialerne

Der var stor deltagelse i Fyraftensmødet 
på Kongensbro Kro, Ans ved Silkeborg.

Tilsynsførende Helene Bønnelykke, Ar-
bejdstilsynet, Tilsynscenter Øst, havde 
mange råd til tilhørerne.

forkert. Det ud fra at det ikke kan 
gøres anderledes. Men! Hvis bran-
chen tænker anderledes, så 
var mange arbejdsfunktio-
ner mulige at udføre på en 
mere forebyggende måde.

Der var stor tilslutning til 
Fyraftensmødet på Svo-
gerslev Kro.



Tekst og foto af Heine Pedersen

Tove og Gert Jensen, Bord dæk Dig, 
fejrede den 16. januar 2020 dia-
mantbryllup og kan i år fejre 40 års 
jubilæum som indehavere af firmaet. 
En tilfældighed gjorde, at de blev 
køberne, da Gert havde travlt som 
vognmand for fragtfirmaet 3 x 34. 
Tove brugte saksen og redekammen 
som frisør! Men Gerts opfindsomhed 
gav ny levevej. Sammen med en 
bekendt lavede han Danmarks første 
festtelt på 5 x 7,5 m. 

Fik blod på tanden
Første opstilling var hjemme i haven 
til privatfest og så tog det fat. Hver 
uge sommeren igennem blev teltet 
slået op i manges haver. Det gav 
blod på tanden og andre teltstørrel-
ser blev bestilt hos rørfirmaet Aldek. 

Tove og Gert ses her 
ved æresporten.

Tove og Gert 
måtte have slør 

og høj hat på ved 
brudedansen.

par med Danmarks 
første festtelt fejrede 

diamantbryllup

Lokal trio spillede hornmusik til dia-
mantbrylluppet.

Diamantbrudeparret ses her sammen med deres to børn. Det er fra venstre Morten, 
Tove, Gert og Pernille.
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Flere borde og stole blev købt hjem. 
Gert stoppede som chauffør og Tove 
lagde kam og saks på hylden. Nu var 
det udlejning, der blev satset på.

Største samling 
af sølvtøj i Danmark
Nu har de fejret 60 lykkelige år sam-
men. Udlejningsforretningen er over-
draget til sønnen Morten, som gen-
nem mange år har været praktikeren 
i firmaet. Sammen har Tove og Gert 
fået samlet masser af sølvtøj. Det 
så de nu har den største samling af 

sølvtøj i Danmark og kan dække op 
til godt et par hundrede mennesker. 
Det med alt hvad der hører en bord-
dækning til. 
Ved at have støvsuget markedsplad-
ser for sølvtøj, har de nået det store 
antal.

30 år som kasserer
83-årige Gert og 82-årige Tove meldte 
sig for mange år siden ind i Service-
udlejerforeningen. En jysk forening 
som sjællandske udlejere efter nogle 
års eksistens fik lov til at være med i. 

Gert blev kasserer i foreningen og var 
det gennem ca. 30 år. Han er Bran-
cheforeningens første æresmedlem.

Bor og nyder livet på landet
Diamantbrudeparret solgte for to år 
siden deres hus i Stubberup på Lol-
land. De bor nu til leje i et hus i Vip-
perød ved Holbæk. De elsker de 
hyggelige rammer, som landbrug 
og naturen omkring dem giver. 
Men! Bord dæk Dig trækker 
stadig!

Gert sidder her ved køkkenbordet sammen 
med et udsnit af de mange gæster.

Stuen var fyldt til bristepunktet med familier 
og venner.

Der var mødt mange 
medlemmer op fra  
Brancheforeningen  
Danske Festudlejere.
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jesper kjær andersen
Velkommen til Jesper Kjær 
Andersen, Gear Up Green, 
Bedsted, i nærheden af Thisted.

Gear Up Green har på mindre 
end tre år arbejdet sig ind på det 
danske eventmarked med leve-
ring af toilet-og bade løsninger. 
Dertil kommer alt andet som der 
er brug for på festpladser. 
Nyudvikling og kvalitetsvarer er 
kendetegnende for det udlej-
ningsmateriel, som Gear Up 
Green leverer.

Velkommen som medlem. Vi ser 
meget frem til et positivt samar-
bejde med jer.

jeppe garnak
Velkommen til Jeppe Garnak, 
Lejfesttelt.dk og Dansk Event-
service ApS. Firmaerne er leve-
randører af festtelte samt inventar 
til disse. Hertil kommer en lang 
række former for anlæg m.v.
Forretningen drives fra Glostrup. 

Velkommen som medlem af Bran-
cheforeningen Danske Festudle-
jere!

Bjarne jensen
Velkommen til Bjarne Jensen, 
Hornborg Telte ApS, Flemming

Firmaet er et af Danmarks æld-
ste teltudlejningsfirmaer. Det blev 
startet op i 1933 af Bjarne Jensens 
farfar. Herfra gik det i arv til hans 
far Åge Jensen og i 1996 over-
tog Bjarne Jensen Hornborg Telte 
ApS. Han driver det sammen 
med sin datter Minette Jensen.

Hornborg Telte ApS er kendt fra 
mange store fester rundt omkring 
i Danmark. Mastetelte i de helt 
store størrelser har været kende-
tegnende. Almindelige ramme-
telte er blevet hverdag i firmaet.

torben nielsen
Torben Nielsen, Festudlejning.
com, Varde, er tidligere med-
lem af Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejere. Han startede op 
med udlejning af telte og service. 
Fandt ud af, at han ville satse på 
noget andet. Det er blevet til 
udlejning af toilet- og badevog-
ne, kontortrailere og mange andre 
ting til alle slags arrangementer.
Du ønskes velkommen tilbage i 
Brancheforeningen.

Ole kyhl 
Velkommen til Ole Kyhl, Festog-
Service.dk Fredensborg, som 
nyt medlem i Brancheforeningen 
Danske Festudlejere. Ole har købt 
udlejningsforretningen af Dan 
Halstad, som i en del år har været 
medlem. Han er nu overgået fra 
at være aktivt medlem til at være 
seniormedlem.
Bestyrelsen ønsker dig velkom-
men og glæder sig over at du 
allerede har været med til såvel 
fyraftensmøde som Forårsmøde. 
Vi håber at du vil finde stor for-
nøjelse i at være sammen med 
kollegaer.

tatiana Steen
Velkommen til Tatiana Steen, 
Cirkus Panik Teltudlejning, som 
i mere end 25 år har udlejet, 
designet, tegnet og håndsyet sine 
egne telte. Disse har været lejet 
ud til mange forskellige formål. 
Kendetegnende har været fester 
hvor man har ønsket at sætte 
prikken over i’et med et telt af 
bomuldssejldug. Det i en kvalitet 
hvor deter kvalitetsmæssigt i top.
Velkommen i Brancheforeningen, 
hvor vi ser frem til et godt sam-
arbejde. 

Vi byder VelkOMMen til:

http://www.festogservice.dk
http://www.festogservice.dk


Mads Søndergaard 
Velkommen til Mads Sønderga-
ard, BRINK Teltudlejning, Harlev 
J, ved Aarhus. Mads har sammen 
med sin far Kurt Søndergård i flere 
år drevet BRINK Teltudlejning. Det 
efter at de i 1997 opkøbte Brink 
Teltudlejning, Randers. 
Brink Teltudlejning er kendt for 
at udleje små som store telte, 
inventar, gulve, børneforlystelser, 
toiletvogne, festival hegn. Kort 
sagt alt hvad der skal bruges til 
den perfekte fest.
Det skal lyde en varm velkomst til 
såvel Kurt som Mads Søndergård. 
Ønsket er, at I bliver en aktiv 
del af Brancheforeningen Danske 
Festudlejere.

lene og Vagn Christensen
Velkommen som medlem til 
Lene og Vagn Christensen, 
Himmerlands Serviceudlejning 
& Telte, Aalestrup.

Brødrene Mogens og Steen Thomsen, Vejen-Askov Telt- og Serviceudlej-
ning, Vejen, fejrede 21. februar fælles fødselsdag, og det blev gjort med 
maner. 
Bestyrelsen havde ikke hørt om festlighederne og var derfor ikke til stede. Vi 
vil dog gerne ønske jer begge ET STORT TILLYKKE!

Bettina Damgaard, Festbutikken og Vemmelev 
Festudlejning, Vemmelev, fyldte tirsdag, den 10. 
marts 2020, 50 år. En dag der blev fejret på bed-
ste vis på firmaets adresse. Her blev der blandt 
andet serveret kager, hvor opskriften måske var 
fra, da Bettina deltog i Den store bagedyst.

Bestyrelsen ønsker dig et varmt og 
stort TILLYKKE med fødselsdagen.

Inge Iversen, Jysk Festudlejning, Låsby, kunne 
fredag den 6. marts 2020 fejre sin 60 års fød-
selsdag og det blev den. Kunder, kolleger, 
forretningsforbindelser, venner af huset og net-
værket af samarbejdspartnere besøgte i stort 
antal receptionen, hvor der blev serveret kaffe 
og kagebord.

Bestyrelsen fra Brancheforeningen havde des-
værre ikke mulighed for at deltage, da vi var 
optaget af afvikling af Forårsmødet. Vi vil hermed 
gerne ønske dig ET KÆMPE STORT TILLYKKE.
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tIl lykke 
med fødselsdagene

Mogens og Steen  40 + 50 år

Bettina Damgaard    50 år

Inge Iversen    60 år



pædagogerne 
passer børn og 
Ole klarer vask af legetøjet
Tekst og foto af Heine Pedersen

Det gamle udtryk ”Nød lærer nøgen kvinde at 
spinde” blev en realitet for Ole Kyhl, FestogSer-
vice, Fredensborg. Han tog nemlig konsulent Heine 
Pedersens opfordring til at tænke nyt og kreativt op 
til overvejelse. Midt i udsigten til at skulle låne penge 
for at komme gennem vinteren med udlejningsfirma-
et som han overtog primo 2020, og alle udlejninger 
blev annulleret, så kom ideen. Pædagogerne i dagin-
stitutionerne skal hver dag vaske institutionens lege-
tøj to gange. En umulig opgave i en stresset opstart.

Mange institutioner på kundelisten
– Jeg tilbyder institutionerne at vaske deres legetøj. 
De kan bare melde sig og jeg henter det legetøj, de 
gerne vil have vasket. Så giver jeg det en omgang 
i industriopvaskeren, som for tiden står ubrugt. 
Herefter leveres det vaskede legetøj tilbage og 
nyt legetøj til vask tages med hjem. Efter at 
ideen var lagt ud på den nye hjemmeside, 
kimede telefonen og mange institutioner er 
nu på kundelisten, fortæller Ole Kyhl, Fes-
togService, som har oprettet et nyt binavn 
– Legetøjsvask.dk 

pædagogerne får tid til børnene
– Jeg havde ikke troet, at jeg ville få en så 
stor reaktion. Nu har jeg lavet en rute til de 
institutioner, der har tilmeldt sig. Vi afhenter 

institutionernes legetøj og leverer legetøjet retur rent 
og bakterie frit. Pædagogerne har tid til børnene og 
opvaskemaskinen står ikke stille. Min nattesøvn er 
minimal, men jeg henter den indtjening hjem, som 
jeg har mistet på udlejning af service. 

går smilende i banken
– Det er altså sjovere at tale med banken, når der er 
penge til huslejen. Det kører bare derud af og når 
mine kunder fortæller det til kollegaer, så kommer 
der nye kunder. Det kunne måske være en ide for 
andre festudlejere at tage fat på, er udfordringen fra 
Ole Kyhl, FestogService, Fredensborg.

Pædagog Mai Boysen, Børnehuset 
Mariehønen, Helsingør, overdra-
ger her noget af lejetøjet til Ole 
Kyhl, FestogService.
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http://www.leget%C3%B8jsvask.dk
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