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Tekst og foto af Heine Pedersen

Benene er sparket væk under det 
kæmpe arbejde der er lavet for at 
nå målet ”Én fest – én ansøgning”. 
Chefkonsulent og projektleder Tom 
Bøgeskov, KOMBIT, 
kommunernes it-fæl-
lesskab har i brev til 
Sammenslutningen af 
By- og Markedsfester meddelt, at alle 
aktiviteter omkring projektet ARENA 
sættes på hold. Kun ca. 25% af 
landets kommuner har meldt deres 
interesse i at være tilsluttet projektet.

En skandale! Det er en tilsidesættelse 
og manglende forståelse i kommu-
nerne for det kæmpe administrative 
arbejde, der pålægges frivillige for-
eningsledere. Jeg er virkelig bange 
for, at mange af lederne vil kaste 
håndklædet i ringen, siger formand 
Otto Skak, Sammenslutningen af By- 
og Markedsfester.

Han bakkes op af Brancheforenings-
formand Claus Petersen, Branchefor-
eningen Danske Festudlejere. Han 
kalder den manglende kommunale 
opbakning for rystende. Han opfor-
drer politikerne til at træde til og gøre 

det obligatorisk for landet kommu-
ner at være med.
De bakkes op af folketingsmed-
lemmerne Eva Kjer Hansen, V, Len-
nart Damsbo-Andersen, S, og Bjar-

ne Laustsen, S. De er 
alle klar til politisk at 
tage fat på sagen i 
Folketinget. 

Det dur da bare ikke, er kommen-
taren fra Eva Kjer Hansen. Nej! Det 
må ikke ske, siger Bjarne Laustsen. 
”Ærgerligt, det er ikke gennem-
tænkt. Vejen var ved åbne sig for 
det digitale helvede festarrangø-
rerne skal igennem, siger Lennart 
Damsbo-Andersen. Han opfordrer 
de kommuner som har valgt fra til 
at genoverveje beslutningen.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, 
S, er klar til at indkalde til et stor-
møde med alle involverede parter 
på Christiansborg. Han understre-
ger vigtigheden af, at der hurtigt 
sker noget, da ARENA projektet 
bør være  fuldt ud i gang inden 
ansøgningerne om tilladelser til 
næste års arrangementer skal ind-
sendes.

Side 66

Festarrangører svigtes
Folketingsmedlem Eva Kjer Hansen, V, Otto Skak, Mogens Lorentsen, By- og Markedsfe-
ster og folketingsmedlem Bjarne Laustsen, S, har arbejdet tæt sammen om at nå målet 
med ”Én fest – én ansøgning”.

Manglende kommunal 
interesse stopper  

vigtigt projekt

Læs side 53

Side 15
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specialopgaver

og altid ...

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

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

forhindrer misfarvninger

PAGODE 3 x 3 meter

Pris: 9.495 kr.
Tillæg for vinduer og lynlåsdør

Prisen er excl. moms og ab fabrik

Her vises en pagode 
på 4 x 4 meter
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Lyager 11• 6933 Kibæk • Tlf.: 97 19 13 11 • e-mail: kp@kibaek-presenning.dk

Du finder vores komplette produktsortiment på: www.kibaek-presenning.dk
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VELKOMMEN til I mange nye med-
lemmer. Rart at se at I er klar til at være 
en del af fællesskabet. Vi har siden 
marts måned oplevet noget, som 
festudlejningsbranchen i Danmark 
aldrig tidligere har oplevet. Benene 
er totalt blevet slået væk under os.

Først var forhåbningerne, at Corona-
krisen var hurtigt overstået, men NEJ. 
Ønsket var at personforsamlings-
mængden blev sat op til 200 den 
8. august 2020, men NEJ! Kan vi gøre 
noget for at afskaffe krisen? Nej! 

Vi er blevet ”vingeskudt” på en måde, 
så der kun er troen tilbage på, at ”Det 
bliver bedre en dag”, og at politi-
kerne forbarmer sig over branchen. 
Det på en måde, så vi kan få opti-
mismen tilbage. Om det sker, må vi 
se og håbe på. Vi rækker hånden ud 
og venter på, at nogen vil tage imod.

Vi har brug for at mødes. Det aflyste 
efterårsmøde bliver derfor alligevel 
aktuelt. Lørdag, den 7. november 
2020 vil I få lejlighed til at mødes. Der 
omtales et program for efterårsmødet 
på bagsiden af bladet. Eneste emne 
kunne være blot at snakke sammen. 
Det bliver det ikke til alene. Vi har 
koblet et par emner på. Min opfor-
dring til jer vil være at møde op til en 
kollegial snak.

Bestyrelsen er i fuld gang med at 
lave en inspirerende Festmesse d. 6. 
marts 2021. Håbet er, at vi vil kunne 
lave en lige så repræsentativ messe 
som i 2020. Reserver weekenden 
5.-7. marts 2021 til Forårsmødet i 
Middelfart . Her vil der være forårs-
møde, Festmesse, generalforsamling 
og festaften.

Spændende emner vil der igen til 
januar være på programmet, når vi 
afvikler fyraftensmøder på Sjælland 
og i Jylland. Mere herom senere.

I bestyrelsen er holdningen den, at 
vi vil jer alle det bedste. Vi gør hvad 
vi kan, men Corona-krisen er mere 
omfangsrig end vi havde troet. Hvis 
smittetallene ikke ændrer sig, vil den 
nok også lamme vores udlejninger i 
2021.

Mange hilsner fra 
Claus Petersen

Formanden 
har ordet Brancheforenings-

formand 
Claus Petersen
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

”Nej tak! Vi bliver straffet økonomisk, 
hvis vi lejer materiel andre steder end 
hos GODIK ApS.” Det var det svar, 
som direktør Jesper Kjær Andersen, 
Gear Up Green A/S, Koldby ved Thi-
sted, stødte på hos mange festivaler 
og arrangører i festbranchen. At være 
ny leverandør til festbranchen ople-
vede han som at skulle passere Mount 
Everest. Alle veje var lukket af Brovst 
firmaet GODIK ApS. Deres kontrakter 
med festarrangørerne var skruet sådan 
sammen, at de ville lide store økono-
miske tab ved at prøve nyt.

Opsigelse gav sagsanlæg 
på 600.000 kroner
Skive Festivalens nye bestyrelse 2017 
ønskede at prøve nye veje ved at 
skifte leverandør af toiletløsninger og 
andre indlejninger fra GODIK ApS til 
Gear Up Green og det gik ikke uden 
problemer. Sagen endte iflg. Ekstra 
Bladet ud i et sagsanlæg på 600.000 

kroner for opsigelse af lejekontrakter-
ne. En sag som endnu ikke er afsluttet.

Konkurrenceforvridning
Det fik direktør Jesper Kjær Andersen, 
Gear Up Green A/S, op på mærker-
ne. Han anmeldte sagen til Konkur-
rencerådet, da han mente at det var 
konkurrenceforvridning. Det blev en 
langstrakt sag, som i slutningen af april 
måned 2020 endte ud i en sagsmappe 
på omkring 100 sider. Konklusionen 
blev her, at GODIK ApS har misbrugt 
dominerende stilling. I afgørelsen skri-
ver Konkurrencerådet blandt andet 
”GODIK ApS har forpligtiget største-
delen af sine kunder til i mindst tre år 
at leje mobile toiletter kun fra GODIK 
ApS. Dermed blev konkurrenter afskå-
ret fra at konkurrere om disse kunder. 

Formanden for Konkurrencerådet 
Christian Schultz oplyste i en pres-
semeddelelse, at det er en klar over-
trædelse af loven.

Den lille mod  den store

Dominans giver ansvar
– Godiks kontrakter indebar, at GODIK 
stillede krav om, at de pågældende 
festivaler og events brugte GODIK 
som eneleverandør af toiletter. Det er 
en klar overtrædelse af konkurrence-
loven, fordi GODIK er dominerende 
på markedet. Derfor bærer de et 
særligt ansvar for ikke at udelukke 
konkurrenter.

Fra Konkurrencerådet lyder 
det endvidere:
”Den skadelige effekt af 
GODIKs adfærd på markedet 
for udlejning af mobile toi-
letter til events er yderligere 
forstærket af, at GODIK ved 
udlejning af andet materiel, 
herunder beboelsesvogne, 
badmoduler, andre vogne og 
hegn til events anvender til-
svarende eksklusivitetsforplig-
tigelser”.

Materiel til festpladserne er meget an-
det end toiletter. Her nogle nyudvik-
lede drikkevandstanke.

På festivaler og andre større ar-
rangementer skal der være VIP 
faciliteter til medarbejderne, er 
holdningen hos Gear Up Green.

Direktør Jesper Kjær Ander-
sen, Gear Up Green, er glad på 
festarrangørernes vegne. Den 
åbner op for nogle helt nye 
muligheder, understreger han.

Landets store festarrangører søger luk-
suøse toiletforhold til deres VIP-gæster.
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Den lille mod  den store

Konkurrencerådet påbød i sin afgø-
relse, at Godik ophører med den 
ulovlige adfærd og fremover skal 
afstå fra lignende adfærd.

Konkurrencerådet pålagde GODIK 
inden for15 hverdage at dokumen-
tere, at de havde opfyldt påbuddet.

”En storm i et glas vand”
– Jeg finder, det er en storm i et glas 
vand. For 10 år siden havde vi en 
lignende sag med Konkurrencerådet. 
Men jeg har aldrig hørt fra dem siden. 
Jeg tager Konkurrencerådets afgø-
relse til efterretning og har rettet ind 
efter den, siger direktør Kim Godik-
sen, GODIK ApS, Brovst.

En lettelse for eventmarkedet
Direktør Jesper Kjær Andersen, Gear 
Up Green A/S, oplever afgørelsen 
som en lettelse for eventmarkedet. 
Han mener, at festarrangø-rerne nu 
vil kunne leje deres materiel der, hvor 

det er billigst. De er ikke længere 
fanget af nogle urimelige kontrakter, 
som har gjort det umuligt for dem at 
tage imod et godt tilbud uden det 
koster kassen. 

Bedste materiel 
til billigste pris
– Det er rigtigt, at konkurrencestyrel-
sen har givet Godik en løftet pege-
finger så vi ikke længere kan tilbyde 
kunderne 25% i rabat for at være 
eneleverandør af vores varesortiment.
Jeg tror på, at kunderne også frem-
over vil lægge deres ordrer hvor det 
er mest fordelagtigt og tilstræbe at 
få det bedste materiel og service til 
den billigste pris, siger direktør Kim 
Godiksen.

Nyt billetsystem 
til inddeling i små zoner
– Godik fortsætter med at udvide 
sit varesortiment og være innovative 
og nytænkende. ”Til den kommende 

sæson har vi bl.a. skiftet til berørings-
fri vandhaner, hygiejnestationer med 
håndsprit samt et varmesøgende 
kamerasystem til at måle tempera-
tur på alle gæster, samt et billetsy-
stem hvor vi kan inddele pladsen 
i små zoner, hvis det bliver aktuelt 
pga. Covid-19.” slutter Kim Godiksen, 
GODIK.

Den lille mod den store
At det er en kamp mellem den lille 
og store leverandør viser tal fra regn-
skabsoversigt for de to firmaer. I 2018 
havde GODIK ApS et overskud på 
25,1 million efter skat. En egenkapi-
tal på 147,7 million kroner. Der var 
beskæftiget 40 medarbejdere.

Gear Up Green A/S havde efter skat 
et overskud på 20.122 kroner. En 
egenkapital på 1.147.941 kro-
ner. Der var beskæftiget en 
medarbejder.

Dette håndvaske modul har Gear Up 
Green forsøgt at få ind på flere festi-
valer. Det uden held, da de har været 
forhindret i at leje hos andre udlejere 
end GODIK.

Direktør Kim Godik-
sen, GODIK, mener 
at sagen i Konkurren-
cerådet er en ”storm 
i et glas vand”. 

Luksus herretoiletter har været 
en mangelvare mange steder. 

Jesper Kjær Andersen ses her i en af Gear 
Up Greens nyudviklede sovecontainere.
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Det bliver væsentligt billigere at 
indkøbe forbrugsartikler hos total-
leverandøren Abena A/S, Aabenraa. 
Gennem en samarbejdsaftale opnår 
medlemmer af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere en specialrabat. 
En aftale der sikrer en prisgaranti. 
Kan man henvise til, at den samme 
vare vil kunne købes billigere hos en 
konkurrent, så er Abena A/S klar til at 
rette deres priser til. Målet er, at der 
altid skal være en fortjeneste, når man 
handler her.

Salgskonsulenterne Christian S. Mat-
thiesen og Lotte Schødts Sommer vil 
inden for kort tid aflægge besøg hos 
medlemmer af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere overalt i Dan-
mark. 

Jo mindre blandingsforhold 
jo billigere
– Brancheforeningsmedlemmerne 
skal vide, hvilke varer vi forhandler. 
De skal vide, at det ikke bare er prisen 
for en dunk sæbe på fem liter, der er 
det vigtigste. Besparelsen bliver først 
helt rigtig, når man ved, hvad den 
strækker til. Jo større blandingsfor-
hold jo billigere pris, siger salgskon-
sulent Lotte Schødts Sommer, som 
besøger kunderne på Sjælland og 
Bornholm.

Høj kvalitet  til lav prisSalgskonsulenterne Christian S. Matthiesen og Lotte Schødts 
Sommer ses her med en af de håndsprit holdere, de har fået 
fremstillet under Corona-krisen.

Christian S. Matthiesen præsenterer her 
en af de kvalitets sikkerhedssko, der 
forhandles.

Lotte Schødts Sommer viser her nogle 
af Abenas servietter. Der findes et stort 
udvalg med forskellige dekorationer.

Mangler man det rigtige doseringsanlæg, 
så snak med Lotte Schødts Sommer.

Abena
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Prisgaranti 
– altid skarpe priser
– Sammen med kunderne laver vi en 
liste over de varer, der er mest brug 
for inden for festudlejningsbranchen. 
Vi laver en skarp pris på de varer og 
gør den tilgængelig for de kunder, 
der er medlem af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere. Her kan man 
altid holde sig ajour med priserne 
og rykke os i ørene, hvis der er varer, 
som ikke er konkurrencedygtige med 
andre leverandørers. Så er vi klar til at 
tilrette priserne. Er der varer, som ikke 
er på listen, så er vi klar til at lægge 
nye ind. På den måde bliver det 
let at finde og bestille varer. Det er 
ligeledes let hele tiden at vide, at her 
handler man ind til billige priser og 
endnu billigere end de festudlejere, 
som ikke er medlem af Branchefor-
eningen Danske Festudlejere, siger 
salgskonsulent Lotte Schødts Som-
mer, Abena A/S.

Alt til drift og salg
– Hos os kan man købe det hele. Det 
gør det meget lettere og hurtigere 
og samtidigt billigere. Kvaliteten på 
vore varer er høj og prisen lav. Vi 
samarbejder med en række produ-
center rundt om i verdenen og har 
derfor mange varer, som bruges af 
festleverandører. Det i den daglige 
drift eller ved salg i tilbehørsbutikker. 

Alt i de populære Duni servietter, 
duge og andre af deres varer indgår 
i vort sortiment. Alternativt har vi 
også lignende produkter, som vi selv 
producerer, fortæller salgskonsulent 
Christian S. Matthiesen, Abena A/S.

Få gratis besøg 
og rådgivning
– Vi kommer gerne ud og besøger 
festudlejerne. Præsenterer vort sorti-
ment og vejleder om de produkter, 
vi forhandler. Vore erfaringer er, at vi 
hjælper mange. De får en ny viden 
om varerne og ser andre muligheder 
for at købe ind. Et samlet indkøb 
skal kunne betale sig og vi tilbyder 
eksklusive priser. Har vi alternative 
produkter, så vejleder vi gerne om 
dem. Det samtidig med at der præ-
senteres nyheder på markedet og 
varer, som er tilpasset fx julen, fortæl-
ler salgskonsulent Christian S. Matthie-
sen, Abena A/S.

Datablade på 
alle kemikalier
Abena A/S tilbyder datablade på alle 
deres kemikalier. Informationer der 
skal være indeholdt i APV’er og som 
kan være svært af finde på andres 
produkter. Her kan de downloades 
og der er ligeledes førstehjælps-
forklaringer med.

Høj kvalitet  til lav pris

Kontakt til Abena:
SALgSKONSULeNT 
Lotte Schødts Sommer: 
mobil: 51 58 05 29
e-mail: lot@abena.dk

SALgSKONSULeNT 
Christian S. Matthiesen: 
mobil: 60 25 97 90
e-mail: chrm@abena.dk

Lotte Schødts Sommer forsikrer, at Abena A/S har alt til rengøring.

Gulvvaskemaskiner forhandler Christian 
S. Matthiesen i flere udgaver.
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Den danske festudlejningsbranche er 
i opbrud. Efter en katastrofal sæson, 
hvor Corona-nedlukningen satte sine 
dybe spor, er spørgsmålet: ”Hvad 
sker der nu?” Svarene herpå er for-
skellige og meget afhængige af, hvor-
dan man har kæmpet sig igennem 
kriseperioden. Forudsætningerne 
har været forskellige, men tallene på 
bundlinjen af ens årsregnskab viser 
ledepilen for ens udlejningsforret-
ning.

En flad tegnebog hos mange
Blodrøde tal vil vise sig i mange 
udlejningsforretningers regnskaber. 
Efter en efterårs/vinter- og forårssæ-
son med løbende udgifter til repara-
tioner og klargøring af ens materiel og 
indkøb af nyt og supplerende mate-
riel blev tegnebogen hos mange flad. 

Indtægtsgrundlaget skred
Forventningerne brast, da Corona-
nedlukningen holdt sit indtog i star-
ten af marts måned. Det værst tænke-
lige tidspunkt. Det var her i foråret, de 
store indtægter skulle hentes hjem til 
betaling af udgifterne. Det startende 
med konfirmationer og firmafester. 
Senere fulgt op med byfester, marke-
der, sportsfester, m.v. Men nej! Hele 
indtægtsgrundlaget skred, da for-

samlingsforbuddet gjorde, at næsten 
alt blev aflyst eller flyttet. 

En psykisk dræber
Optimismen forsvandt. De økono-
miske konsekvenser pressede sig på. 
Usikkerheden omkring hvad fremti-
den ville byde på blev forstørret. 
Den tunge gang til ens pengeinstitut 
blev nødvendig. Aftaler med leve-
randører om udsættelse af betalinger 
og meddelelse til ens medarbejdere 
om, at der ikke var penge til deres 
ansættelse, var aktuelle. En psykisk 
dræber havde sneget sig ind i bran-
chen. Citatet ”Det bliver godt igen” 
løftede humøret. Men hvad er ”godt” 
og hvornår er ”igen”?

Rykkerne kom i en lind strøm
Håbet om at hjælpepakker og løn-
kompensation kunne redde situatio-
nen var for mange en fuser. Andre fik 
lidt kunstigt åndedræt ved tilskuds-
ordningerne. Men fakta var, at faktura-
erne og rykkerne kom i en lind strøm. 
Det mens mailboksen var fyldt med 
aflysninger og telefonerne så tavse, at 
man tænkte på nedbrud.

Bankernes samfundssind 
udeblev
Hvem er kommet godt igennem den 
kriseperiode, som Corona-krisen har 

Brancheforeningsformand Claus Peter-
sen er sikker på ”At det bliver godt 
igen”, men kan ikke sige hvornår.

Landets store markeder blev lukket 
ned på stribe. Arrangørerne har mistet 
mange penge ved, at de ikke kunne 
åbne.

Afstandskravene overholdes lige så 
godt på markeder som i Skagens gå-
gade.

MEN HvORNåR?
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udløst? Ingen! Den har været en dræ-
ber for hele branchen. Dog sværere 
for nogen end andre.
De, der har haft en vel polstret teg-
nebog og penge på kontoen, har 
klaret sig. De, der har investeret deres 
penge i materiel på bankens nåde, fik 
mærkbare konsekvenser. Regeringens 
opfordring til bankerne om at vise 
samfundssind udeblev for mange. 
Al deres materiel blev sat til ikke at 
være noget værd, for det kunne ikke 
sælges. En sur bemærkning at få fra 
banken, når man har slidt og slæbt 
for at danne sig et indtægtsgrundlag.

For mange indtægter lukkede 
for hjælpepakker
Nogle var dygtige til at opfange 
de muligheder, Corona-krisen gav. 
Udlejninger af Corona-telte til syge-
huse, telte til børnehaver, skoler og 
plejehjem. Udlejning af håndvaske 
og skurvogne blev aktuel og nogle fik 
tiltrængte indtægter. Gode udlejnin-
ger, hvor der var langt mellem opstil-
ling og nedtagning, men hvor rabat 
var en nødvendighed for at komme 
i betragtning. Udlejninger som har 
betydet, at de ikke har kunnet få kom-
pensationer fra hjælpe-pakkerne, da 
deres indkomsttab var for lille.

Der skal skæres ind til benet!
En kritisk gennemgang af indtæg-
ter og udgifter er nødvendigt. Et 
fuldtidsarbejde kan være nødvendig 
for at sikre en indtægt. En hård-
hændet gennemgang af udgifterne 

Vilsund Marked, der normalt 
samler tusindvis af mennesker, 
måtte lukke i år. Et stort minus 
for lokalsamfundet, kræm-
mere og masser af gæster.

Hvornår forsamlingsforbudet ophæves 
er uvist.

Julemarkeder venter på at blive afviklet. 
Får de lov?

Corona-teltene blev opstillet rigtig 
mange steder i Danmark.

Årets trækplastre i form af byfester, markeder, sportsfester m.v. blev aflyst over alt.

er oplagt. For alle er det nødvendigt 
at få unødvendige udgifter fjernet. 
Der skal skæres ind til benet for at få 
rebet om halsen fjernet og sikre, at 
livet som festudlejer kan fortsætte. En 
hård omgang, men nødvendig.

Hvor vil du hen?
”Det bliver godt igen” tror jeg på. 
Men! Ikke uden en personlig indsats 
fra den enkelte udlejers side. Lige så 
nødvendigt er det at sætte sig ned 
og tænke fremtid. Hvor vil man hen 
og hvordan kommer man dertil. En 
ting er sikkert og det er, at tingene 
ikke bliver, som de har været. Fest-
markedet vil i lang tid fremadrettet 
være ramt at det, vi har lært under 
Corona-krisen.

God arbejdslyst til alle

Claus Petersen
Brancheforeningsformand
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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

Der sker noget i teltverdenen blandt teltproducenterne. 
Sælger Carsten Lidegaard har i mange år været ansat hos 
teltproducenten HTS tentiq tidligere HTS Rhöder, i Tyskland. 
Han startede d. 15. september 2020 hos Halgruppen i Sve-
rige. Hans job bliver opsøgende salgsarbejde hos kunder i 
Sverige/Skandinavien og Danmark.

Sælger Carsten Svendsen blev 1. september 2020 ny sælger 
for Halgruppen i Danmark. Han har frem til jobskiftet været 
sælger hos Kibæk Presenning. 

Det er to meget kompetente personer, der samles med nye 
kollegaer i Halgruppen. Begge har haft deres læretid i Kibæk 
Presenning.

2 x Carsten til Halgruppen

Sælger Carsten Lidegaard 
startede d. 15. september 
som sælger i Halgruppen.

Sælger Carsten Svendsen 
startede d. 1. september 
som sælger i Halgruppen.
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Tryllekunstneren Store Kassa alias Karsten Højen har stor be-
røring med den danske festbranche og deltager selv aktivt.

I festudlejere kan noget, 
man kan misunde jer!

Det er med glæde og fornøjelse at 
modtage branchebladet Festudlejer.
dk. Jeg læser det med fornøjelse, 
da det spreder glæde og tro på, at 
I festudlejere kan meget og arbejder 
godt sammen. 

I sidste nummer af Festudlejer.dk var 
artiklen ”Ikke konkurrenter, men kol-
legaer” et herligt grundlag at køre en 
brancheforening ud fra!

Jeg har haft fornøjelsen af mange 
gange at samarbejde med jeres med-
lemmer omkring afvikling af små som 
store arrangementer. Jeg har oplevet, 
hvordan I gør en forskel. Det I ikke har, 
skaffer I. I arbejder på en professionel 
måde og efter gældende regler.

Der udvikles kurser med forskellige 
emner inden for branchen. I udbyg-
ger kursus udbuddet, så alle har 
mulighed for at lære det grundlæg-
gende inden for teltopstillinger, sik-
kerhed i og omkring telte, mulighed 
for kendskab til løsning af el og varme 
i teltene.

Herligt at læse om en branchefor-
ening, som hele tiden er i udvikling 
og som har en stor tilgang af nye 
medlemmer. 

I er dem, der tager fat i ”nosserne” på 
politikerne, når de taber overblikket 
og vil flytte sikkerhedsgodkendelser-
ne fra de kommunale forvaltninger til 
dyrt betalte certificerede Brandrådgi-
vere. En sag hvor jeres samspil med 
andre foreninger fik det forpurret 
og dømt dødt. Det har sparet dan-
ske festarrangører for mange, rigtig 
mange millioner af kroner.

TAK for jeres evne til at se muligheder 
frem for forhindringer. Det samme for 
jeres samarbejdsvilje og for at ville 
trække på samme hammel, når der 
kræves indsatser, for at gøre det ikke 
mulige muligt.

Herligt at læse om jeres sammen-
hold og samarbejde. At følge jeres 
udvikling af den årlige festmesse, 
der i rekordfart har vokset sig stor og 
som dækker et stort behov blandt 
festarrangører. En indsats som jeres 
medlemmer og mange festarrangører 
har glæde af.

Jeg har sammen med min kone haft 
fornøjelsen af at deltage i festaftener 
efter festmesser og generalforsam-
linger. I udtrykker ikke altid enighed, 
men er klar til at feste sammen og 
bygge videre på udviklingen i bran-

cheforeningen og det gode kam-
meratskab.

Jeg har ved mange arrangementer 
arbejdet sammen med jeres kon-
sulent Heine Pedersen, og ved, at I 
ikke får meget tid, hvis man ikke kig-
ger fremad, sætter nye mål, finder 
nye samarbejdspartnere. Han er en 
ildsjæl, der ikke blot snakker teori, 
men vil se resultater. ”Al stilstand er 
tilbagegang” og noget velfungerende 
brister let under en Tornerosesøvn.

Tillykke til jer, der er blevet nye med-
lemmer af Brancheforeningen Danske 
Festudlejere. I har noget at glæde 
jer til. I festarrangør verdenen har vi 
brug for, at vore leverandører har en 
professionel tilgang og et grundigt 
kendskab til de ting, der arbejdes 
med. Derved kan vi sammen skabe 
tryghed for gæsterne.

I festudlejere i Brancheforeningen 
Danske Festudlejere kan meget, som 
man kan misunde jer for.

Mange hilsner fra 
Karsten Højen

Læserbrev fra tryllekunstner, artist,  
booker – kulturformidler 
Karsten Højen, Kaj Munks vej 7, 9460 Brovst
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

Den danske sommer har været aty-
pisk. Populære feriesteder er blevet 
besøgt af et så stort antal turister 
som aldrig er set før. Skagen er et af 
stederne. De mange besøgende har 
givet en hektisk omsætning. Meldin-
gen om at alt er optaget på spiseste-
derne og at der først er pladser om 
et par timer har floreret. Gæsterne 
har taget godt imod beskederne. Dog 
har de ikke overholdt de regler, der 
blev skiltet med. Her opfordres der 
til at holde afstand og at spritte deres 
hænder.

Se mig – hør mig
Det var overalt i Skagen, der var 
trængsel. Ruths Hotel var især i 
uge 29, kaldet Hellerupugen, totalt 
udsolgt. Jetsettet fra Nordsjælland 
var mødt op og besatte alt på det 
mondæne hotel. Dyre biler i million-
klassen leverede gæsterne til hotel-
lets udeservering, hvor trængslen lige 
som omsætningen var enorm. Her 

Fra ferie i Skagen 
til kontrol for Corona Den Tilsandede 

Kirke havde 
mange besøgende.

Interessen for 
en gåtur på 
Grenen var stor.

Skiltningen ved Sønderstrand henviste 
til, hvad man skulle gøre, hvis uheldet 
var ude,  men ikke hvis det var Corona, 
man blev ramt af.

mødte man op for at blive set, men 
selvfølgelig også for at spise af de 
dyre retter.

Grenen var sort 
af mennesker
Den herlige Sønderstrand var besat af 
badegæster. Gågaden var fyldt med 
talrige turister. Vejene til Skagens 
nordlige del, Grenen, var sort af biler. 
Cykler var der i lange baner på cykel-
stierne. Når man endelig nåede frem 
til parkeringspladserne, så var der 
ingen ledige pladser. Travlhed var 
der i iskiosken og med Sandormen, 
som transporterede hundredevis af 
folk ud på selve Grenen, som også 
var sort af folk.

Ingen svenskere på besøg
På havnen og de restauranter der lig-
ger der, var der en uendelig kø for at 
komme til. Bemærkelsesværdigt var 
det, at der ikke var et eneste svensk 
flag på de mange fartøjer, der var 
i havnen. Ej heller nogen der talte 



Det var de tålmodige, der 
ventede på plads ved hav-
nens restauranter.
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svensk blandt de mange gæster, som 
havde fået sig placeret ved de uden-
dørs borde.

Afstanden mellem 
folk manglede
Ved Skagen Museum var der hund-
rede meter lange køer af folk, som 
ønskede at besøge udstillingerne. 
Også Den Tilsandede Kirke havde 
fuld opmærksomhed og besøg af 
mange gæster. Overalt var trængslen 
stor. Så stor og med så lidt afstand 
mellem gæsterne, 

Opfordring til gæsterne 
om en test
Ifølge Berlingske opfordrede profes-
sor i virologi ved Københavns Uni-
versitet Allan Randrup Thomsen folk 
til straks at få taget en Corona-test. 
”Det er absolut et overlap og det, der 
bekymrer mig med Skagen er antallet 
af mennesker. Det var enormt, udtaler 
Allan Randrup Thomsen.

Mange hundrede gæster besøgte sam-
tidigt Ruths Hotel, hvor lækkerier af dyre 
vine og god mad blev serveret.

Antallet af besøgende på Skagen Mu-
seum har aldrig været større.

På Ruths Hotel blev der givet krammere og kindkys i et antal, der oversteg alle regler.

Skagens gader var sorte af mennesker 
og afstanden blev langt fra altid over-
holdt.

Sandormen havde travlt med at 
transportere folk til og fra grenen.
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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 
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

En opringning søndag eftermiddag 
ændrede udlejningskonceptet for 
Allan Andersen, Festgården. Spørgs-
målet var, om han kunne levere hånd-
vaske til Horsens Kommunes bør-
nehaver og skoler. Svaret var ja! Det 
uden at have en eneste håndvask.

100 håndvaske og 52 telte
Ideen blev tændt til hvordan opga-
ven kunne løses. En skitse blev 
lavet og sendt til en møbelsnedker 
i bekendtskabskredsen. Dagen efter 
var modellen klar og den blev leveret 
til kommunen. Få dage efter var den 
godkendt og de første 100 håndva-

ske blev bestilt til levering inden for 
en uge. Det sammen med 52 telte til 
opstilling ved institutioner og skoler.

Godt samarbejde 
gav et godt resultat
En dagligdag uden de store udfor-
dringer vendte brat på grund at Coro-
na-krisen. Møbelsnedkeren fik ordren 
på levering af trækonstruktionerne. 
Den lokale VVS-leverandør fik ordren 
på at levere børnehåndvaskene. Der 
kom gang i monteringen af håndva-
ske, blandingsbatterier og den ende-
lige klargøring. 

Ude i institutionerne og på skolerne 
var det pedellerne, der tog over og 
fik koblet afløb til håndvaskene. Det 
samtidig med at 52 telte blev opstil-
let af eget personale og kollegaer. På 
en uge var alt opstillet, fortæller Allan 
Andersen, Festgården i Flemming.

Arbejdede nat og dag
Opstillingen ville ingen ende tage. 
Kommunen bestilte yderligere 100 
håndvaskesæt til opstilling. På to uger 
var alt på plads og fungerede tip 
top. Arbejde nat og dag var med 

til at klare leveringen, fortæller Allan 
Andersen, Festgården. 

Kommer der en 2. fase 
Corona-virus?
Han glæder sig over, at travlheden 
nu er stilnet af, men er også klar over, 
at der let kommer en anden fase i 
Corona-krisen. Så er vi klar til nye 
udfordringer, men den bliver ikke 
så stor. Han har nemlig solgt over 
halvdelen af håndvaskemodulerne til 
Horsens Kommune. Den der ler sidst 
ler bedst, siger ordsproget. Måske 
vil det blive Horsens Kommune, der 
trækker sig med det helt store smil.

Kunden får respekt
– Behovet for at leje håndvaske var 
stort. De store leverandører på mar-
kedet meldte fra grundet udsolgt. 
Så er det med at se muligheder frem 
for begrænsninger. Ideudviklingen 
og produktionen var en succes, og 
vi klarede opgaven på trods af den 
korte tidsperiode. Det giver respekt 
fra kunderne og jeg er ikke i 
tvivl om, at vi er samarbejds-
partnere, hvis der opstår et 
lignende behov.

Håndvaskene er lette at transportere. 
Her transporterer Allan Andersen, Fest-
gården, med en sækkevogn.

Fremstillede 
200 håndvaske 
på to uger

Allan Andersen, Festgården, ses foran nogle af de håndvaske, der kom hjem op til som-
merferien. De er nu solgt til Horsens Kommune.

Festgården
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

Danmark har i år været et fantastisk 
ferieland for mange danskere og 
udlændinge. Et af de steder, der har 
givet familierne aktivitetsmuligheder, 
samvær, ro og nye oplevelser er 
Vesthop i Lakolk på Rømø. Et stort 
legeland med mange forskellige for-
lystelser og masser af siddepladser. 
Herfra kan de voksne følge børnenes 
leg og udfoldelser. I 14 år har Vest-
hop været familiernes mødested på 
Rømø med Peter Gade, Ballum, som 
initiativtager.

30% flere i legeland
– Herligt at se hvordan børnene morer 
sig sammen. Det på tværs af nationa-
liteter og alder. Leg er en naturlig del 
af børns hverdag. Når børnene har 
det godt, så slapper forældrene af 
og glæder sig over at have tid sam-
men med familien. Sommeren i år 
har været helt speciel. Vi har haft en 
fremgang på ca. 30% besøgende i 
forhold til tidligere år. 

Lad danskerne blive i Danmark
– Det har rykket og givet travlhed med 
at få det hele til at køre på skinner. En 
udvikling som jeg håber vil fortsætte 
i årene fremover. Jo flere der kom-
mer, jo sjovere er opholdet, siger 
Peter Gade, Vesthop, der opfordrer 
folketinget til at lukke grænsen hver 
sommerferie, så folk bliver hjemme 
i Danmark.

Segway er en succes
Men det er ikke kun oppustelige 
forlystelser, man kan benytte sig af i 
Vesthop. Ni velfungerende segways 
står klar til rundtur i et større område 
på Rømø. En lokalkendt instruktør 
deltager på turene. Der startes med 
en grundig instruktion i håndteringen 
af Segway maskinerne. Herefter får 
alle monteret en walkie modtager. 
Herigennem fortæller instruktøren om 
de steder, der passeres og øens 
historie. En aktivitet der er blevet et 
hit og har givet deltagerne et helt nyt 
indtryk af Rømø.

Peter Gade og hans kone Annette Gade 
har travle dage på Rømø i sommerfe-
rien.

Er der noget mere herligt end at man 
som søskende kan lege sammen. I 14 år har Pe-

ter gade haft 
gang i Vesthop 
på Rømø.

Rutsjebanen gør med sin højde op-
mærksom på Vesthop.

Lad danskerne holde  ferie i Danmark



Leverandør 
til mange slags fester
Men det er ikke bare på Rømø, at 
Vesthop sørger for aktiviteter til bør-
nene. Peter Gade, Vesthop, leverer 
nemlig forlystelser til mange byfester, 
markeder, halarrangementer i Midt- 
og Sønderjylland. Han har også en 
mangeårig tradition for at være med, 
når der afholdes Aarhus Festuge. 

Juletræsfældning 
er bibeskæftigelse
– Vi er med alle steder, hvor festar-
rangørerne vil have succes, siger Peter 
Gade, Vesthop. Når trætheden efter 
sommerens mange aktiviteter har lagt 
sig, er han klar til at tage en tørn med 
juletræsfældning.

Nysgerrighed 
blev til nyt arbejde
– Det er min nysgerrighed, der har ført 
mig ind i festudlejningsbranchen. For 
23 år siden hørte jeg om, at en lokal 
havde anskaffet sig en hoppeborg. 

Ham besøgte jeg i  middagspausen 
fra mit arbejde som tømrer. 
Vi fik den op at stå og jeg købte 
straks en.  
Det blev efter kort tid på udlejnings-
markedet, mit nye arbejde lå, for-
tæller Peter Gade, Vesthop i Søn-
derjylland, han understreger, at han 
bestemt ikke har fortrudt det. 
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Før en tur på Segway giver 
Jakob en grundig instruktion 
i håndteringen og der prø-
vekøres.

Aktiviteterne er kun for børn.

Kørsel på Segway er blevet en populær aktivitet.

Lad danskerne holde  ferie i Danmark

Der har væ-
ret pres på 
brugen af 
de mange 
populære 
aktiviteter i 
Vesthop. 
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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.

Nekrolog for Jens Peter Låsby-Svendsen

Sidste håndslag 
fra Låsby-Svendsen

Det var med stor sorg, vi modtog beskeden om Låsby-Svendsens død. Lige så flamboyant og 
levende han var som handelsmand, lige så privat kunne han være som menneske. 

Låsby-Svendsen var i den grad en institution og indbegrebet af kræmmermentalitet, handelstalent 
og altid på jagt efter den næste gode idé. 

Personligt elskede jeg at se manden handle. Fra jeg var lille dreng og blev slæbt med på hestemar-
ked af min far, hvor jeg så ham handle tæpper. Larmende. Fysisk. Underholdende. 

Når der var håndslag på handlen, så stod han ved det. Også de få gange nogen var bedre til at 
handle end ham, så smilte han, trak på skuldrene og kom videre. Videre kom han. 

Låsby-Svendsen var alle steder og på alle markeder – og generne blev også givet videre. Sønnen 
Peter har i mange år siddet i bestyrelsen for Sammenslutningen af By- og Markedsfester, hvor han 
har været en flittig og dygtig kollega. Som far så søn – begge kræmmere af Guds nåde. 

Æret være hans minde
Otto Skak

Formand for Sammenslutningen af By- og Markedsfester
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Op på stikkerne! Kom og vær med! 
Snak ikke om, men med politikerne!

”Når politikerne ikke kommer til os, 
så må vi komme til dem!” Med dette 
udgangspunkt bliver årets efterårsmø-
de holdt på Christiansborg. Politikere 
fra forskellige partier er inviteret til at 
deltage i en dialog om, hvor hårdt vi 
er ramt i festudlejningsbranchen. 

De vil også blive bedt om 
forslag til, hvordan branchen klarer 
sig igennem det næste halve år uden 
indtægter. En situation, der alene er 
opstået ved de aflysninger og udsæt-
telser, Corona-krisen har forårsaget.

”Vi skal ikke snakke om, men med 
politikerne” for at få en gensidig for-
ståelse af de urimelige vilkår, bran-
chen arbejder under. Det kræver 
politisk bevågenhed og opbakning. 
Lad politikerne høre din/jeres mening 
og forslag til forbedringer.

Folketingsmedlem Bjarne laust-
sen, s, laver et oplæg om, hvor-
dan han har fulgt Corona-krisen og 
hvordan man på Christiansborg har 
forsøgt at tackle den. Hvordan der 
politisk bør satses på at reducere 

de bureaukratiske rammer, der er for 
afvikling af festligheder i Danmark.

Folketingspolitikere fra forskellige par-
tier inviteres til at deltage i seancen 
og komme med indlæg.

Brancheforeningsformand Claus 
Petersen, Brancheforeningen Danske 
Festudlejere, vil orientere om, hvad 
festudlejningsbranchen har lært af 
Corona-krisen.

Formand for By- og markedsfe-
ster, otto skak, vil evaluere på 
krisen og se fremad. ”Det bliver godt 
igen” men hvordan bliver det? Det vil 
han komme med et indlæg om med 
udgangspunkt i række betragtninger.

Ting som vi festudlejere må forholde 
os til, så vi kan få tilpasset vore udlej-
ningsforretninger.

Når denne afdeling er 
afsluttet, inviteres der til 

rundvisning på Christiania. Dagen 
afsluttes med middag på en af Chri-
stianias restauranter. 

Grundet forsamlingsforbuddet er 
antal deltagere begrænset til 70 per-
soner. Arrangementet er for Bran-
cheforeningen Danske Festudlejeres 
medlemmer og ledsagere.  Hvis max. 
antallet overskrides,  sker deltagelsen 
ud fra princippet ”Først til mølle, først 
malet”. 

vi besætter Christiansborg

Der anbefales HuRtIG tILMELDING – først til mølle – 
til konsulent Heine Pedersen på mail: heine@festudlejer.dk eller telefon 21 42 68 39

KOM OG vÆR MED 
Du/I kan bidrage med noget, 
som andre ikke har tænkt på

Hvordan ser fremtiden ud for den danske festverden?

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, S, 
opfordrer til hjælp til festverdenen.

Brancheforeningsformand Claus Petersen: 
Politikere skal du ikke snakke om men tale til. 

Otto Skak, Sammenslutningen af 
By- og Markedsfester, ser fremad 
og giver sit bud på, hvordan det 
danske festliv vil udvikle sig.
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Medlemsfremgang 
giver nye 
udfordringer

Næstformand Henrik Bøtcher finder 
det spændende med de udfordringer, 
mange nye medlemmer giver.

Tekst og fotos af Heine Pedersen

En massiv medlemshvervnings kam-
pagne for at tilføre Brancheforeningen 
Danske Festudlejere nye medlemmer 
er i høj grad lykkedes. I alt har 35 for-
retninger meldt sig som nye medlem-
mer, hvilket er en fremgang på 73%. 
En eksplosiv fremgang, der har taget 
udgangspunkt i, at ”når de ikke kom-
mer til os, så må vi komme til dem” 
gav resultater, fortæller næstformand 
Henrik Bøtcher, Brancheforeningen 
Danske Festudlejere.

Hvad står 
brancheforeningen for?
Bestyrelsen gav hinanden hånden på, 
at vi hver ville henvende os skriftligt 
og telefonisk til mellem 15 og 20 fest-
udlejere, som ikke var medlem. Det 
har givet resultater. Erkendelsen af, at 
et brev eller mail med opfordring til 

medlemskab ikke er tilstrækkeligt. En 
god telefonisk snak med kollegaerne 
har været givende. Her fik vi lejlighed 
til at fortælle de gode oplevelser, vi 
har ved et medlemskab. Fortælle om 
de tiltag, der arbejdes på og hvad 
der er i gang.

Øjenåbner for den indsats 
der laves
– Mange har fået ændret et indtryk af, 
at Brancheforeningen Danske Festud-
lejere, er en ”loge” for udvalgte fest-
udlejere, hvilket langt fra er tilfældet. 
Det har holdt mange tilbage fra et 
medlemskab. En snak om de fakti-
ske forhold i Brancheforeningen har 

åbnet op for interessen for at blive 
medlem. Folk har fået øjnene op vær-
dien af, at vi står sammen. At vi gør 
en stor indsats for vore medlemmer 
og at de vil kunne opnå goder ved at 
blive medlem. 

En kollegial snak kan være 
guld værd 
– Vi er kommet godt i gang og 
forventer endnu flere medlemmer. 
Corona-krisen har vist vej for, at det er 
vigtigt at stå sammen og løfte i samlet 
flok. Den har vist, at man i en krise- 
periode har brug for at snakke med 
kollegaer. Høre hvordan de oplever 
krisen. Hvad de gør for at rede sig 

Her besøges Kaj Munks tidligere hjem og anemonen var sprunget ud den 1. marts.

Fyraftensmøderne er populære. Her 
med oplæg fra politiets Tungvognsaf-
deling.

Brancheforeningen har stået i spidsen 
for udvikling af flere AMU-kurser.

Mark Mikkelsen, Losona, viser her stolt 
sin virksomhed frem.
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I brancheforeningen besøger man hin-
anden og stjæler tips til, hvordan man 
også kan gøre tingene.

En tryllekunst kan man også lære når 
festudlejerne mødes. Her er det Gitte 
Nielsen, Varde, der instrueres.

gennem nedturen og hvordan de ser 
fremad. En kollegial tillidssnak som 
vi har blandt medlemmerne i Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere, 
siger næstformand Henrik Bøtcher og 
erkender, at det kræver en åbenhed 
over for de, som ikke er medlem, at 
forstå.

Hvad får man for 
kontingentkronerne?
– Nye medlemmer vil gerne have 
at vide, hvad de får for kontingent-
kronerne og hvordan de kan tjene 
dem hjem igen. Det har vi fået for-
muleret og med det papir i hånden 
ser mange lyset og ideen med at 

være medlem. Vi er blevet meget 
opmærksomme på at få lavet aftaler 
som gør, at det kan betale sig at være 
medlem. Vi har fået lavet indgang til 
rabat ordninger på flere varer og har 
inviteret vore annoncører i Festud-
lejer.dk og udstillere på Festmessen 
2020, til at de uden beregning vil 
kunne få rundsendt aktuelle tilbud til 
vore medlemmer.

Forbindelsesled 
mellem sælgere og købere
Corona-krisen har åbnet op for nye 
behov. Flere overvejer at afhænde 
deres virksomhed eller reducere 
deres varelager. De vil gerne have 

En på generalforsamlingen valgt bestyrelse sørger for Brancheforeningens daglige drift.

Festmessen er et årligt samlingspunkt. Den holdes den næste gang 6. marts 2021.

Hver andet år er der en tradition for, at efterårsmødet holdes i udlandet. Her i Vågå, 
Norge.

kontakt til andre udlejere for salg 
inden for de eksisterende udlejer-
kredse. Det for at undgå, der kommer 
nye aktører ind på fest-udlejnings-
markedet som trykker priserne. 
Godt set! Noget som vi skal have 
fokus på.
Vi skal ikke være hverken sælgere 
eller købere men kunne hjælpe med 
til at skabe en kontakt, siger næstfor-
mand Henrik Bøtcher.

Medlemstilgangen giver 
udfordringer
– De mange nye medlemmer giver 
også nye udfordringer. Hvad skal 
vi tilbyde for at indfri deres for-
ventninger? Hvilke dele af branchen 
kan være undervurderet eller glemt? 
Hvordan markerer vi vores styrke i det 
store medlemstal? Hvordan styrkes 
vores forhold til samarbejdspartnere? 
Disse og mange andre spørgsmål og 
nye tiltag er det vigtigt, at vi i besty-
relsen forholder os til, siger en glad 
næstformand Henrik Bøtcher som 
oplever en så stor medlemsfrem-
gang, at den aldrig tidligere har 
været set.
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3F Skagerak har en plan. Den går på, at alle festudlejere 
inden for et år skal have overenskomst. De er kommet godt 
i gang med fire nye overenskomster. Deres håb er, at deres 
indsats vil blive en lede pil for hele Danmark. 

Festudlejningsbranchen har gennem årene været i stor 
vækst. Det har betydet urimelige ansættelsesforhold på 
den måde, at nogle medarbejdere er trykket i løn, får ingen 
pension, tillæg for forskudte arbejdstider eller andre beta-
linger, der indgår i Fællesoverenskomsten.

Det er et urimeligt pres for medarbejderne og de kollegaer, 
der har overenskomst, siger projektarbejder Henrik Guld-
berg, 3F Skagerak. Med indgåelse af fire nye overenskomster 
er de godt på vej.

Benyt kun overenskomst dækkede festudlejere
– Der skal være ordnede forhold i branchen. Det forsøger 
vi at nå ved at sikre lighed ved at overenskomsterne er på 
plads og at der er lige konkurrencevilkår mellem festudle-
jerne. Vi skubber på for at hjælpe de festudlejningsfirmaer, 
der indgår overenskomst. Det ved at kontakte kommuner, 
offentlige forvaltninger, festarrangører, de der afvikler Folke-
møder og mange andre. Det med en opfordring til, at de 
kun benytter sig af festudlejere, som har overenskomst og at 
evt. underleverandører ligeledes er overenskomstomfattet. 

Snyd skal bekæmpes
– Vores indsats håber vi vil brede sig til hele Danmark. Så 
det inden for en kort tidsperiode er alle festudlejere, der er 
overenskomstdækkede. Det vil give lighed i branchen. Vi 
er opmærksomme på, at der er udlejere, som benytter sig 
af underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Bruger udenlandske 

Alle må i fæll esskab skubbe på vognen

Kursus for 
festudlejningsbranchens

TelTopsTillere

Den 15.-19. februar:
– AMU mål: 40583

Montering og indretning 
af rammetelte – 1

Den 22.-26. februar:
– AMU mål: 40581

Koordinering af 
teltmontage – 2

TilmelDing
Tlf. 9633 2215

www.efteruddannelse.dk 
E-mail:  

tih@amunordjylland.dk

2021

Kurser for festudlejningsbranchen

Teltopstillere 

Sofievej 61  l  9000 Aalborg  | tlf. 9633 2211
aalborg@amunordjylland.dk  |  www.amunordjylland.dk

Projektmedarbejder Henrik Guldberg, 3F Skagerak, er ansat til 
at få en større udbredelse af overenskomstdækkede firmaer.



firmaer til at få opstillet og nedtaget telte. At disse arbejder 
under kummerlige forhold. Bliver snydt for tillæg, pension 
og en række andre ydelser, siger projektmedarbejder Hen-
rik Guldberg, 3F Skagerak.

De overenskomstdækkede betaler
Han bakkes op af formand for Transportgruppen Freddy 
Andersen, 3F Skagerrak. Han har stor respekt for de tiltag, 
der udføres i Brancheforeningen Danske Festudlejere. Vi 
bakker fuldt ud op omkring de kurser, der udvikles til telt-
branchen. Jo bedre uddannelsesbaggrund medarbejderne 
har, jo større sikkerhed er der. Men! Det kan ikke være rigtigt, 
at det er de virksomheder, som har overenskomst, der alene 
skal betale udgifterne. De, der ikke er overenskomstdæk-
kede, betaler ikke noget, men høster fordelene.

Alle må skubbe på vognen
– Vi er klar over, at vort mål med at alle festudlejere bliver 
overenskomstdækkede tager tid. Den har vi og går direkte 
efter at nå målet. Vi ved, at Corona-krisen har været hård 
ved branchen. Det vil måske virke som en øjenåbner for 
mange. Der skal sammenhold og ens betingelser til for at 
man kan køre festudlejningsfirmaer. Vi arbejder på at få alle 
til at skubbe på vognen i den samme retning. Når det sker, 
vil fremtidsmulighederne ændre sig positivt, understreger 

Freddy Andersen, formand for Transportgruppen i 3F Ska-
gerak.

Opbakning til certificering af branchen
– Vi bakker gerne Brancheforeningen Danske Festudlejere 
op i bestræbelserne på at få certificeret branchen, så der 
er tale om uddannede festudlejere. Det skal ikke kun være 
nogen, der får lyst til at starte op som festudlejere, der 
bare køber et telt og går i gang. Det kræver indsigt i mange 
ting at kunne opstille telte efter gældende regler. Det vil vi 
gøre vort politiske bagland opmærksomme på, siger Faglig 
medarbejder Martin Jørgensen, 3F Midtvendsyssel. Han 
følger med stor interesse den indsats, 3F Skagerrak er i gang. 
Her er indgået 3 tiltrædelsesoverenskomster, mens der i 3F 
Midtvendsyssel er indgået en enkelt. 

tilpasning af overenskomsten
– Der arbejdes løbende på at tilpasse overenskomsterne, så 
de afspejler den virkelighed, der er i branchen og dækker 
vore 3F medlemmer så godt som muligt. I den forbindelse 
skal der opfordres til, at branchen står sammen om at orga-
nisere sig og sørge for, at forholdene for deres ansatte er 
ordentlige. Det er 3F Skagerak og 3F Midtvendsyssels klare 
holdning, at de ansatte skal stå i den rigtige fagforening, 
siger projektmedarbejder Henrik Guldberg, 3F Skagerak.
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Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte:
Projektmedarbejder Henrik Guldberg, 3F Skagerak – mail: henrik.guldberg@3f.dk. – mobil: 20 48 08 34

Formand for Transportgruppen Freddy Andersen, 3F Skagerak – mail: freddy.andersen@3f.dk – mobil: 28 44 29 57

Faglig medarbejder Martin Jørgensen, 3F Midtvendsyssel – mail: martin.joergensen@3f.dk – mobil: 27 77 35 69

Faglig medarbejder Martin Jør-
gensen, 3F Midtvendsyssel, Grup-
peformand for Transportgruppen 
Freddy Andersen og projektmedar-
bejder Henrik Guldberg, 3F Skager-
rak, bakker op om de tiltag, Bran-
cheforeningen Danske Festudlejere 
har på uddannelsesfronten.
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At være festudlejer er på mange 
forskellige vilkår. Det erkender Car-
sten Pedersen, Ølstykke Multipavil-
lon, der aldrig har haft hverken en 
ske, tallerkener, borde eller stole til 
udlejning. ”Derimod har jeg en række 
kollegaer og samarbejdspartnere i 
det danske land, som leverer det”, 
siger han. Selv har han tusindvis af 
kvadratmeter populære multipavil-
loner, han lejer ud. Telte som bliver 
opstillet til mange forskellige fester. 
De gør nemlig en forskel, men er ikke 
optimale til alt.

Lofthøjden for lav 
til sceneoptræden
– Skal der være mange mennesker og 
sceneoptræden, så dur de ikke. Den 
begrænsede højde i buerne, hvor 
teltene samles, er ikke høj nok. Man 
kan ikke se kunstnerne på scenen. Er 
det derimod et firmaarrangement, 
hvor deltagerne deles ind i grupper, 
så fungerer de perfekte, siger Carsten 

Pedersen, der i 22 år har arbejdet i 
branchen.

En kvart million for 
beregninger og certificering
Da certificeringsordningen for telte 
og flytbare konstruktioner trådte i 
kraft i 2015 så fremtiden sort ud. 
Producenten ønskede ikke at bekoste 
udregningerne på konstruktionerne 
og jeg måtte selv til lommerne. Som 
den første og eneste i Danmark måtte 
jeg betale en kvart million for at få 
de nødvendige beregninger lavet og 
sammen med certificeringsorganet 
Midt Consult kom tingene på plads. 
En bekostelig, men nødvendig inve-
stering, hvis vi skulle leve videre.

tager revanche i 2021
– Med opkøb af en række mindre 
udlejere på Sjælland er vi nu den 
største udlejer af multipavilloner i 
Danmark. Normalt ligger vi vandret fra 
starten af april og frem til slutningen 
af september. Det er i år begrænset 

En kvart million for  beregninger og certificering
Multipavillonerne er dekorative telte, der er med til at gøre en forskel.

Multipavillonerne fylder 
begrænset på depotet.

Carsten Pedersen klarer selv repa-
rationerne af sine telte.

Nogle strint billigt opvaskemiddel i op-
vaskemaskinen gør pvc dugene skin-
nende hvide.

En kæmpe tørretumbler klarer en hurtig 
tørring af teltdugene.
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til at være i august og september 
grundet Corona-krisen. Men i 2021 
tager vi revanche. Her har vi allerede 
nu booket masser af arrangementer 
ind i kalenderen, fortæller Carsten 
Pedersen, Ølstykke Multipavillon.

vask får teltdugene 
 til at skinne
De 22 års erfaring med multipavilloner 
har gjort, at jeg har tillært mig mange 
teknikker. Der er opfundet forstærk-
ninger til teltene, som ikke er et krav, 
men en forbedring. Vi kan nu selv lave 
konstruktionerne og det stærkere end 
teltene er certificeret til. Al reparation 
laver vi selv og vask og rengøring af 
teltene klarer vi i vaskemaskine. Her-
efter en tur i tørretumbleren og de 
skinner som nye.

Snyd at reglerne 
er forskellige
– Godt at vi har fået nogle regler for, 
hvordan telte skal opstilles. Men hvor-
for er de regler ikke ens i alle kom-

muner? Når teltene er certificerede, 
så skulle de kunne opstilles uden 
tilladelse overalt i Danmark. Sådan er 
det imidlertid ikke. Jeg oplever ofte, 
at der er teknikere i kommunerne, 
som ønsker beregningerne til gen-
nemsyn, før der gives en tilladelse. En 
proces der koster os dyrt og som er 
unødvendig. 

Made in Denmark 
er største opgave
Det største arrangement vi har stået 
for var nok åbningen af golfturnerin-
gen Made in Denmark i Gatten.  Her 
havde jeg givet Lars Larsen et godt 
tilbud og fik opgaven. Det var en sej 
opgave, for teltmængden var stor. Vi 
arbejdede dag og nat på at få alt rejst 
til arrangementets start. Det for en uge 
senere at tage det hele ned igen og 
transportere det hjem til Ølstykke.

Har rejst verden rundt 
sammen med Lars Larsen
At Carsten Pedersen er inkarneret 

golfspiller, lægger han ikke skjul på. 
Har han rejst verden rundt for at spille 
golf. Det mest i vinterperioderne, 
hvor opgaverne med teltopstillinger 
og nedtagninger ligger stille. Rolige 
perioder som han i mange år har 
brugt til et vinterophold i Spanien. 
Det typisk fra 1. november og til 1. 
april, hvorefter stilheden så skiftes ud 
med travlheden på teltfronten.

Fra maskinmester 
til teltudlejer
– Jeg blev teltudlejer ved et tilfælde. 
Jeg er uddannet maskinmester og 
arbejdede i studietiden som med-
hjælper i teltfirmaet, som jeg senere 
overtog. Chefen spurgte mig, om det 
ikke var en ide at overtage firmaet. Et 
tilbud jeg sagde ja tak til. Nu tror jeg 
ikke, at jeg kommer herfra, før jeg skal 
bæres væk, siger Carsten Pedersen 
med et stort smil.

En kvart million for  beregninger og certificering

Det er en fantastisk stemning der kan laves i multipavillonerne. Multipavilloner er populære ved markeder, udstillinger, privat-
og firmafester.

Multipavillonerne er dekorative telt som fanger øjet ved alle 
opstillinger.
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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 



Er der 
fastgørelseskrav 

til telte 
under 50 m2?

Hvem har 
ansvaret for 

opstilling 
af et telt?

Må du selv 
kontrollere dine 

håndsprøjte- 
batterier?

Kræver det en 
uddannelse at 

have opsyn med 
en forlystelse?

Skal ejeren af 
en forlystelse 

have den 
synet og 

godkendt?Den der opstiller teltet eller 
som foretager ændringer på 
konstruktionen.

Det er den, der forestår/leder 
opstillingen af et telt, der har 
ansvaret for, at det sker efter 
gældende regler. Når ansatte 
i et teltudlejningsfirma udfører 
arbejdet er det firmaets ejer, 
der har ansvaret for, at det 
sker efter certificeringsregler-
nes krav.

Foretager brugeren efter 
opstillingen ændringer i kon-
struktionen, er det den, der 
foretager ændringen, der har 
ansvaret.

Udlejer man et telt til selvop-
stilling, så er det dem, der 
opstiller teltet, der har ansva-
ret for, at det sker efter gæl-
dende regler.

Ja! Det fremgår ikke af vejled-
ning nr. 6 udgivet af Dansk 
Brandteknisk Institut, hvem 
der skal foretage et sådant 12 
måneders eftersyn. Alle der 
overholder de tilsynspunkter 
der er, vil kunne udføre tilsynet 
og lave godkendelsesmærker 
til håndsprøjtebatterierne og 
påklæbe disse.

Ja! jf. Bekendtgørelse om 
offentlige forlystelser fremgår 
det:
Personale, der betjener forly-
stelser omfattet af §16.2, skal 
have gennemgået en uddan-
nelse, der sikrer, at den pågæl-
dende forlystelse betjenes på 
forsvarlig vis. 
Uddannelsen skal omfatte op-
læring i:
1. Driftsprocedurer, herunder 

opstart og nedlukning.
2. Begrænsninger i drift på 

grund af vejrforhold og 
lignende.

3. Regler for bemanding af 
forlystelsen og nødproce-
durer.

Det kræves ligeledes, at der i 
nærheden af forlystelsen skal 
være personale, der inden for 
de seneste 5 år har gennem-
gået et førstehjælpskursus af 
minimum 7 timers varighed, 
eller have en særlig uddan-
nelse som fx sygeplejerske 
eller læge.
Det gælder for særlige for-
lystelser som er karruseller, 
luftgynger, rutsjebaner, radio-
biler, skydeborde, vandrut-
sjebaner, elastikspring, klatre-
vægge, hoppeborge og lig-
nende forlystelser.

Nej! Det er brugeren, der har 
ansvaret for, at en forlystelse 
er synet og godkendt!

Det er brugeren af en forly-
stelse som skal ansøge om 
tilladelse til brugen og her 
vedlægge papirer for syn og 
godkendelse. 
Normalt er det dog ejeren, 
der får foretaget syn og god-
kendelse.
Det er derimod ejeren, der 
skal have de påbudte forsik-
ringer tegnet.
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Nej! Der er ikke nogen kon-
krete fastgørelseskrav for telte 
under 50 m2. Telte i den stør-
relse skal blot leve op til de 
overordnede krav om, at teltet 
skal opføres sikkerhedsmæs-
sigt forsvarligt.

Det er altså ejeren/opstilleren 
af teltet, der skal sørge for, 
at teltet er fastgjort ordentligt 
i det konkrete fundament til 
det konkrete formål, som tel-
tet skal bruges til.

Der henvises til, at opstilling 
og fastgørelse skal ske i hen-
hold til producentens 
vejledning.
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

Corona-krisen har været en øjenåb-
ner for Jan Cornelis von Lindern og 
hans kone Janne. Livet har fået et helt 
andet indhold, end i de 29 år vi har 
drevet vores udlejningsforretning. Vi 
har fået ro i vores hverdag og mange 
siger, at vi er blevet rarere at være 
sammen med. Lettere at snakke med 
og langt fra så stressede, som de ken-
der os fra tidligere.

Vi har været igennem en periode, 
som har ændret rigtigt meget for os, 
siger Jan og Janne enstemmig.

Frihed har altid 
været et spørgsmål
– I mange år har det første jeg tænkte 
på, når jeg slog øjnene op og stod 
ud af sengen, været at nu skulle jeg 
på arbejde. Planlægningen af dagens 
udlejninger og opstillinger drønede 
gennem hovedet. Hvilke medar-
bejdere der skulle tage sig af de 
udlejninger, der skulle leveres, blev 
planlagt. Efter morgenmaden var det 
afsted til vores lagerlokaler, og sådan 
kørte dagen. Hvornår vi havde fri, har 

Jan Cornelis og Janne von Lindern er kendt som de foretrukne festleverandører i Svendborg.

Janne og Jan von Lindern har det ene-
ste selvbetjenings supermarked med 
festartikler i Danmark med frit valg på 
alle hylder.

”Det vi ikke har, skaffer vi”, er Janne von 
Linderns valgsprog.

Janne von Lindern har ansvaret for fir-
maets kreative afdeling.

Hele familien har været med i opbygningen af Alletiders Party Service, men børnene 
har andre planer om fremtiden end at blive festudlejere. Her ses fra venstre Henrik, 
Marie-Louise, Jan og Janne von Lindern.

Livet er  andet end arbejde
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altid været et godt spørgsmål. Nu 
har jeg prøvet en periode med fred 
og ro til at ordne tingene og tænke 
på fremtiden, siger Jan Cornelis von 
Lindern, Alletiders Party Service, i 
Svendborg.

Livet er andet 
end arbejde!
– Vi har mange kunder, som har bak-
ket os op gennem de 29 år, vi har haft 
udlejningsforretning. Dem svigter jeg 
ikke. Nu er vi indstillet på at give den 
”fuld skrue” i 2021, finde en køber til 
udlejningsforretningen eller en anden 
måde at afhænde den på. Jeg har 
ikke længere den samme gnist som 
tidligere og livet er andet end blot at 
arbejde så mange timer/dage.

Sommerhus på thurøs 
bedste placering
– De manglende udlejninger har givet 
mig tid til noget helt andet. I dåbs-
gave i 1962 fik jeg et sommerhus på 
Thurø, helt ud til vandet. Det har jeg 
de sidste 29 år aldrig rigtigt haft tid 
til at benytte. Om sommeren har den 
ene arbejdsopgave afløst den anden. 

Om vinteren hygger man sig ikke i et 
sommerhus.

Det blev kun til besøg hos min mor, 
som i mange somre har boet i huset.

Et kæmpe 
renoveringsarbejde er lavet
Corona-krisen åbnede helt nye mulig-
heder. De mange store træer omkring 
sommerhuset er fældet. Tonsvis af 
muld er kørt på og jorden er blevet 
nivelleret til et stort partytelt. Mas-
ser af fliser er blevet lagt, så vi har 
de herligste bevægemuligheder på 
sommerhusgrunden, fortæller Jan 
Cornelis von Lindern, Alletiders Party 
Service, Svendborg.

Ro og fred 
til store tanker
– Fra sommerhuset er der udsigt over 
Dommer Lo strædet til Langeland 
i øst og syd Fyn mod nord. Her er 
ro og fred til at tænke store tanker 
og få lov til at nyde livet. Her er 
håndværksmæssige udfordringer og 
mange andre muligheder.

Festarrangør 
på konsulentbasis
– Janne og jeg ser frem til, at vi vil 
kunne finde nye udfordringer. Jeg 
påtænker at fortsætte med at lave 
større arrangementer på konsulent 
basis. Rådgive kollegaer og de stør-
re firmaer der skal holde jubilæer, 
garantmøder/fester og andre, som 
ønsker en kompetent hånd. Med 
mine mange år som udlejer og fest-
planlægger/afvikler, har jeg masser af 
erfaring at kunne dele ud af. Med en 
uddannelse fra en anerkendt hotel-
skole som uddannet tjener ved hotel-
skole i Schweitz, så er baggrunden 
for et konsulentjob optimal, siger Jan 
Cornelis von Lindern.

40+ arrangementer 
flyttet til 2021
Jan og Janne behøver ikke at frygte 
mangel på arbejde i 2021. Allerede 
nu er der flyttet mere end 40 arrange-
menter til afvikling næste år. Når en 
sæson har været på det høje-
ste, så har der været 40-50 
leveringer, om ugen, på 
afviklingskalenderen. 

Livet er  andet end arbejde
Ro og fred ved 
arbejdet med 
sommerhuset 

har gjort mig til 
en helt anden 

person. Det gi-
ver muskler med 
det fysisk hårde 

arbejde som 
skovarbejder og 

fliselægger.
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GØR DIN 

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

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

floor systems

  
 
 

Få leveret i en fart
Vi har altid gulve på lager.

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

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

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

NY hjemmeside: www.ikadanfloor.com

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

                     IKAFLEX 
ekspansionsskinne
NYHED:
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

Mange faste kunder og et godt ry 
har været grundlaget for at komme 
godt igennem Corona-krisen. En hur-
tig indsats med kontakt til kommu-
nerne omkring Slangerup gav mange 
udlejninger, så afmatningen af telt-
udlejninger, som der tales om i bran-
chen, har kun været kortvarig.  Skoler, 
daginstitutioner og plejecentre har 
været gode aftagere af telte. Det i et 
så stort antal, at der var nødvendigt 
at anskaffe nyt teltmateriel, fortæller 
Ulla og Rinardo Teldaldi, Udlejnings-
komagniet, Slangerup. 

Rejsegilder er blevet et hit
– Vi har gennem en lang årræk-
ke haft et 
tæt sam-
a r b e j d e 
med en 
virksomhed, der har specialiseret sig 
i at lave mad til rigtig mange rejsegil-
der. Vi leverer teltet og de sørger for 
maden, et perfekt samarbejde, siger 
Ulla Teldaldi, der er Rinardo Teldal-
dis faste hjælper ved opstillinger og 
nedtagninger.

Op om morgenen 
og ned efter talerne
Vores succes med rejsegilder skyldes 
nok, at vi kommer på byggepladserne 
tidligt om morgenen. Stiller telt og 
inventar op, så madlavningen kan 
påbegyndes. Når talerne er holdt og 
lækkerierne er udleveret, er vi klar 
til nedtagningen af teltet. Kort tid 
efter er teltet pakket ned og væk fra 
byggepladsen og der er plads til at 
håndværkerne kan komme videre. En 
service som håndværkerne er glade 
for, siger Rinardo Teldaldi. Han gæt-
ter på, at det bliver til omkring et halvt 
hundrede teltopstillinger om året.

Pakketilbud 
er efterspurgte
Private går ikke forkert, hvis de hen-
vender sig til Udlejningskompagniet. 
Vi har populære pakketilbud fra 30 til 
70 personer. Rigtig mange vælger en 
sådan løsning. Ulla og Rinardo sørger 
for opstilling og nedtagning af teltet 
og leverer det materiel, der er med 
i pakken. 

Ægtepar sikrer kvaliteten 
ved at gøre det selv

Rinardo Teldaldi ses her i opvaske-
rummet, hvor der er trængsel, når 
festerne kører på højtryk.

   Al service leveres i plastkas-
ser som Rinardo Teldaldi her 
viser et eksempel på.

Der har været bud efter side- og tag-
duge i perioden for opstillinger ved 
skoler og daginstitutioner og senere til 
konfirmationer i lange baner.

Rinardo og Ulla står sammen, når opgaverne skal løses. Begge er med, når teltene stilles 
op og tages ned. Derved sikrer de, at servicen er ens.



udlejningskompagniet



32 Festudlejer.dk

Op på hesten! 
vi skal videre!
Tekst og fotos af Heine Pedersen

Dette års tivoli sæson er bare til at 
glemme hurtigst mulig. De mange 
forlystelser har kun været pakket ud 
for at få det årlige syn og en nødven-
dig godkendelse for at måtte opstil-
les på tivolipladserne. Opstillinger 
har der ikke været nogen af, da 
politiet ikke har villet give tilladelser 
til de mange slags festligheder, som 
tivolierne normalt opstiller til. Surt 
show, mener Frederik Olsen, der er 
indehaver af Ankers Tivoli, Bjæver-
skov ved Køge.

22 fester og en 
årsindtægt er tabt
Noget der blot nærmer sig den ned-
lukning og det forbud om personfor-
samlinger har aldrig tidligere været 
aktuelt i de 75 år, som Ankers Tivoli 
har eksisteret. Årligt har vi omkring 22 
arrangementer vi stiller al vort tivoli 
materiel op til. Alle har været ramt 
af forsamlingsforbuddet og det giver 
dem og os i tivolibranchen en syn-
gende økonomisk lussing.

Kompensationerne 
dækker langt fra
– Alt var klar til at blive opstillet på 
festpladserne, men nej. Ingen omrej-
sende tivolier har fået lov til at stille 
deres grej op. Nu er sæsonen for 
udendørs fester slut. Grejet er pak-
ket ned og klar til næste sæson. 
Mit absolutte håb er, at vi ikke igen 
i 2021 rammes af en ny Coronakrise. 
Sker det, må vi ligge os fladt ned og 
erkende, at med de kompensationer 
på tre gange kr. 23.000 som vi har 
kunnet opnå, så var det det.

Alt var klar, 
men festerne blev aflyst
– Vi er klar til at indfri vore stolte 
tivolitraditioner igen i 2021. Vi har en 
tæt kontakt til vore samarbejdspart-
nere, der arrangerer byfester, kræm-
mermarkeder og mange andre store 
arrangementer. Alle forlystelserne 
er synede og godkendte. Teltene 
er certificerede. Bilparken er blevet 
udskiftet, så den overholder de nye 
krav, der er i miljøzonerne. Vort per-

Logoet for Ankers Tivoli har medvirket til 
at gøre dem kendt på Sjælland.

Med et godt værksted og de rigtige ev-
ner, så laver Frederik Olsen selv mange 
af tivoliets reparationer.

Masser af forlystelser og tusindvis af 
kvadratmeter telte har i denne sæson 
kun ligget og samlet støv.

Frederik Olsen og hans mor Margit Anker Nielsen viser her de skabeloner frem, som 
blev brugt til støbning af balloner, som var en af Ankers Tivolis bærende indtægtskilder.
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Mange kunstnere har lavet malerier af Ankers Tivoli. Disse hænger velbevaret på museet 
og hjemme i dagligstuen.

sonale der bor i mange forskellige 
lande er klar igen, så det er bare med 
at komme i gang med udfordringerne 
i 2021, siger en optimistisk tivoliejer 
Frederik Olsen fra Ankers Tivoli.

Afstikker 
til vorbasse Marked
Et tivoli han overtog fra sine forældre 
Benny Olsen og Margit Anker Nielsen 
for syv år siden. Det efter at de i 45 
år havde kørt Sjælland og Møn tyndt. 
En enkelt afstikker har været delta-
gelse i Vorbasse Marked. Nu er det 
Frederik Olsen og hans kone Anne 
Marie Olsen, der trækker læsset med 
stor hjælp fra forældrene.

vognmandskørsel 
og kantinepasning
”Men vi skal op på 
hesten igen! Jeg har 
brugt  Corona-krisen til 
at erhverve mig et vogn-
mands kort. Det gør det 
muligt, at jeg starter op 
med lastvognskørsel. 
Under  Corona-krisen 
har min kone haft et tje-
nerjob og fra sommer-
feriens afslutning har 
hun overtaget driften 
af cafeteriet i Skovbohallen, Bjæver-
skov. Så en ting er sikkert og det er, at 
vi ikke falder i søvn i vinterperioden, 
siger Frederik Olsen, Ankers Tivoli.

Stor hjælp fra 
aktiv brancheforening
– Jeg glæder mig over at være blevet 
medlem af Brancheforeningen Dan-
ske Festudlejere. Her gøres en indsats 
for medlemmers overlevelse. Det er 
skønt med en aktiv Brancheforening 
der har en målsætning for hvad de 
vil, og hvordan man vil forsøge at nå 
målene. Der ydes hjælp, når man har 
brug for det og man er lydhør over 
for ideer. Det har været en stor hjælp 
i den kriseperiode, vi har været igen-
nem, siger Frederik Olsen, Ankers 
Tivoli.

Margit Anker Niel-
sen viser her et 
maleri, som hun 

har fået af duoen 
Sussi og Leo.

Margit Anker Nielsen, Frederik Olsen og 
Benny Olsen foran den beboelsesvogn, 
der skulle have været rundt på mange 
festpladser.

Lastbilerne var klar til at rykke ud på 
festpladserne, men fik pladerne pillet 
af igen.

Karrusel og nostalgisk pølsevogn venter 
på at komme ud på festpladserne.
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D
er tages forbehold for trykfejl, prisæ

ndringer, udsolgte varer, afgiftsæ
ndringer og force m

ajeure. A
lle priser er ekskl. m
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s. Se gæ

ldende salgs- og leveringsbetingelser på w
w

w
.zederkof.dk

10 års
garanti

PETER ZEDERKOF
Tlf. 8912 1260

peter@zederkof.dk

MILLA MENDES
Tlf. 8912 1261

milla@zederkof.dk

LOUISE L. JUSTESEN
Tlf. 8912 1262

lm@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. 100419 
Ø180 cm, Art.nr. 100412

ZOWN NC plastbord XXL
180x90 cm, Art.nr. 100458
200x90 cm, Art.nr. 100413
240x90 cm, Art.nr. 100411 

ZOWN NC plastbord XL
180x75 cm, Art.nr. 100409

Se Danmarks største 
sortiment på zederkof.dk
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ZOWN plastbord Cocktail Ø80 cm
Art.nr. 102933

møbler | parasoller | afskærmning | foldetelte

Showroom
Prins Christians Kvarter 28 
7000 Fredericia (v. E20)

zederkof.dk
8912 1200

BESØG
SHOP
RING

Mulighed for logotryk 
eller fullprint

ZOWN formdug til ståbord
Varianter: Sort, hvid
Art.nr. 100400

Bordvogn Cocktail 
Ø80 cm
Art.nr. 100427
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Ståbord til alle lejligheder
Praktisk ståbord i høj kvalitet. Let at opstille. Let at flytte. Let at stable.
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Minigolf er et godt samlingspunkt for 
familien.

Der behøver ikke at ske de store ting for 
at det er spændende.

At få lov til at pusle med en kanin kan 
være en uforglemmelig oplevelse, hvis 
man ikke har kæledyr i dagligdagen.

Tekst og foto af Heine Pedersen

Sommerferien i 2020 har ændret ind-
hold for mange. Der har ikke været 
havnefester, markeder, byfester eller 
mange andre former for arrangeret 
underholdning. Indholdet har været 
meget op til de enkelte familier at 
skabe. Resultaterne har været forskel-
lige, men overraskende gode. Famili-
erne er blevet rystet sammen på en 
helt ny måde, hvor børnenes lyst har 
fået meget plads.

udsolgt, har været  
manges udmelding
De danske øer har været besat. Det 
at det har været gratis at tage cyklen 
med på færgen tur/retur, har været 
en bestseller. Tusinder af danskere 
har gjort brug af tilbuddet og mange 
flere har kunnet støde til. Proble-
mer har bare været, at der ikke har 
været pladser at få på færgerne. 
Alt har været udsolgt. Et fænomen 
som også mange har prøvet, når 
de endelig er nået frem og ønsket 

overnatning eller spisning. Optaget 
eller udsolgt har meldingen været fra 
mange restauratører og kroejere.

For lille færgekapacitet
Læsø er en af de øer, der har ople-
vet at være invaderet. Den har taget 
imod mange tusinde gæster, men 
lige så mange har ikke kunnet komme 
til og fra øen. Færgekapaciteten har 
været for lille. Ingen tidligere sommer 
har så mange turister besøgt Læsø, 
oplyser Læsø Turistbureau.

Klap en gris 
og klø æslet bag ørerne
En trampolin, hoppepude og tre 
legepladser er offentligt tilgænge-
lige. Herudover er det op til den frie 
fantasi. Et besøg på Saltsyderiet er en 
fast del af ferien for mange på Læsø. 
Men! Corona-krisen havde i år sat en 
stopper for selv at syde salt. Men 
mulighederne var andre og gratis. 
Den nedlagte gård Storhaven er bør-
nenes yndlingssted. Masser af dyr går 

Hyggeligere at klø et 
æsel bag ørerne 

end en tur i radiobil

et æsel er et tålmodigt 
dyr, der elsker at blive 
kløet bag ørerne.



At kunne lave sit eget stearinlys med de farver man ønsker sig, er en populær 
udfordring.
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rundt på arealet. Kommer hen til en, 
leger med børnene og tager gerne 
imod at blive kælet for. 
Her finder børnene ud af, at det er 
sjovt at klø et æsel bag ørene, klappe 
en gris, give kaninerne en knuser og 
meget andet. Alt er gratis med und-
tagelse af det, der kan købes i cafeen.

Entre til halv pris
Museumsgården er også et besøg 
værd. Her kan man se de gamle tang-
tage, og hvordan Læsøboerne havde 
deres daglige virke. En spændende 
oplevelse for hele familien. Det koster 
imidlertid entre her. Men det har i 
sommer været til halv pris.

Børnene er klar igen 
til næste år
Jo! Sommerferierne har været ander-
ledes, men oplevelsesrige på en helt 
ny måde. Er det det samvær og den 
ro, som mange har ventet på?
Børnene er klar til en ny ferie på Læsø 
til næste år.

Cyklister og gående i hundredevis har 
i år besøgt de danske øer. Gratis trans-
port tur/retur har været et hit.

Tangtage et ikke længere et sjældent 
syn på Læsø.

Dyrene kommer tæt på i Storhaven. Her 
en nysgerrig ged, der indtager bordet.

En hoppepude er altid en yndet aktivi-
tet for børn og unge.

en trampolin er et af de få lege-
redskaber, der findes på Læsø.
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vedbæk
Lyngby

Slangerup
Ølstykke

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

Ranum

Aabybro

Nørresundby

thistedthisted
Snedsted

thyholm

Her bor vi!
Bjerringbro

Silkeborg

Hobro

viborg
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Børkop

FlemmingFlemming

vejenBrørupBrørup
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vemmelev

Skælskør
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Søndersø
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Nykøbing M
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Hjørring

Holmegard
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vordingborg

BrøndbyvanløseBrøndbyHolbæk
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vardevardevarde

Rønnede

Harlev

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 

Bramming – 6740 
Funny-Cars Aps 
Tlf. 75 18 01 71

Bramming – 6740 
gørding Telt & Serviceudlejning 
Tlf. 27 28 09 82

Bredebro, Ballum – 6261 
Vesthop 
Tlf. 22 62 10 18

Medlemmer pr. 1. januar 2020
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Harlev

Svendborg

Hedehusene
RoskildeRoskilde Glostrup

Hvalsø
St. Merløse

Glostrup Hvidovre
Kastrupvallensbæk

Maribo
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Brørup – 6650 
NHTeC Udlejning 
24 48 83 70 

Brørup – 6650 
Sjov og lej 
23 46 85 55

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

Flemming – 8762 
Festgården 
Tlf. 76 90 66 00

Flemming – 8762 
Hornborg Telte ApS 
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

løgumkloster – 6240 
Løgumkloster Teltudl. ApS 
Tlf. 28 77 52 52

låsby – 8670 
Jysk Festudlejning 
Tlf. 86 95 16 65

nykøbing mors – 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

Fyn
kværndrup – 5772 
Festudstyr.dk 
Tlf. 41 11 65 25

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

vejstrup – 5882  
Svendborg Telt & Serviceudlejning 
Tlf. 60 14 95 98

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 eventservice ApS 
Tlf. 28 45 08 96

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

Hedehusene – 2640 
FløngPartyTelt 
Tlf. 40 33 62 00

Helsingør – 3000 
OK Serviceudlejning 
Tlf. 20 33 53 54

Holbæk – 4300 
LetLejTelt.dk 
Tlf. 22 57 51 10

Holmegaard – 4684 
UC festcenter 
Tlf. 55 72 44 16

Hvalsø – 4330 
Hvalsø Teltudlejning 
Tlf. 46 40 84 10 

Hvidovre – 2650 
KgO Service-og Udlejning ApS 
Tlf. 51 32 42 90

Jyllinge – 4040 
CC Teltudlejning 
Tlf. 52 17 01 85

kastrup – 2700 
Amager Teltudlejning 
Tlf. 20 72 20 77

silkeborg – 8600 
JeWI Teltudlejning 
Tlf. 40 30 94 47

snedsted – 7752 
gear Up green 
Tlf. 97 19 80 00

sommersted – 6560 
LejetTelt.dk 
Tlf. 22 57 51 10

spøttrup – 7860 
Salling Udlejning 
Tlf. 22 57 17 00

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

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

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

thyholm – 7790 
Hop og rul  
Tlf. 42 96 00 00

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

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

viborg – 8800 
Kelds Pølser & Udlejning ApS 
Tlf. 51 32 42 90

vojens – 6500 
Aamand Udlejningscenter 
Tlf. 74 50 64 40

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

Bornholm
rønne – 3700 
IH Servicecenter 
Tlf. 40 42 18 29

Norge

Skandinaviske medlemmer

Sverige
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

vågå

töllsjö

vestfossen
Randaberg

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

kongens lyngby – 2800 
Bedst til fest Teltudlejning 
Tlf. 39 68 18 68

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

nykøbing sjælland – 4500 
Nykøbing Sjælland  
Service-og teltudlejning 
Tlf. 40 26 13 50

næstved – 4700 
UC festcenter 
Tlf. 55 72 44 16 

roskilde – 4000 
Bord Dæk Dig A/S 
Tlf. 36 30 36 33

roskilde – 4000 
Delta Fun 
Tlf. 53 34 34 76

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

rønnede – 4683 
Faxe Teltudlejning 
Tlf. 56 71 24 25

sakskøbing – 4990 
Funtastic 
Tlf. 28 84 70 30

skælskør – 4230 
Amartos Telte  
– Din lokale festudlejer 
Tlf. 40 40 24 96

slagelse – 4200 
ShowTech 
Tlf. 58 50 61 51

slangerup – 3550 
Udlejningskompagniet 
Tlf. 23 81 75 70

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

stege – 4780 
Halgruppen 
Tlf. 70 70 75 95 

vanløse – 2720 
Cirkus Panik Teltudlejning 
Tlf. 29 37 68 28

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

vemmelev – 4241 
Festbutikken  
– Vemmelev Festudlejning  
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

ølstykke – 3650 
Ølstykke Multipavillon 
Tlf. 21 42 61 02
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Tekst og foto af Heine Pedersen

At det kan være svært at etablere 
sig som ny festudlejer, kan Søren 
Quebec og Karina Quebec Gjer-
levsen, Gørding Telt & Serviceud-
lejning, Bramming, snakke med om. 
Først købte de festudlejningsfirmaet 
sammen med en kompagnon. De 
vidste ikke, hvad det var, de købte 
og hvad certificeringsreglerne for 
telte betyder. Det var først da vi 
kom op i den lejede lagerhal, at 
vi fandt ud af hvad vi havde købt. 
Hvordan de håndterer det bedst 
muligt, det er et stort spørgsmål.

Servicen er pakket 
i plastkasser
Men engagementet og troen på en 
bæredygtig festudlejning er intakt. 
Kundekredsen er på vej op og de 
indledende øvelser med at stille tel-
tene op er passeret. En certificering 
af de købte telte ville koste mange 
tusinde kroner og blev skrinlagt. Et 
par ny certificerede telte blev købt 
hjem og udlejningen er i gang. Ser-
vicen er pakket i plastkasser og der 
har været godt gang i udlejningen til 
konfirmationer, familiefester m.v. for-
tæller Søren Quebec, Gørding Telt & 
Serviceudlejning ved Bramming.

Gørding telt & Serviceudlejning

Karina Quebec gjerlevsen og 
Søren Quebec blev ved en til-
fældighed festudlejere.

Karina Quebec Gjerlevsen er klar til at hjælpe Søren Quebec med opvasken efter sin 
faste arbejdsdag i daginstitution.

Spande og papkasser er skiftet ud med plastikkasser til service og glas.

Man skal kravle før  man kan gå
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Klar til at lære af andre
– Vi tager tingene i stiv arm. Vi har 
lejet lagerbygninger, som vi er i fuld 
gang med at indrette. Vi prøver os 
frem, for vi er ikke sikre på, hvordan 
det præcist gøres bedst muligt. Vi 
ser frem til at være en del af Branche-
foreningen Danske Festudlejere og at 
lære noget fra andre udlejere. Jeg 
ser ligeledes frem til at komme på de 
teltkurser, der tilbydes.

Får noget 
for kontingentkronerne
– Det er meget positivt at opleve den 
interesse, vi har fået fra foreningen 
som nyt medlem. Konsulent Heine 
Pedersen besøgte os. Vi fik en inspi-
rerende og meget positiv snak og 
vejledning. Vi fik oplevelsen af, at 
der ikke er langt fra os som medlem 
og kontakt til brancheforeningen. Jeg 
forventer at få noget for mine kontin-
gentkroner og føler allerede, at det 
har jeg fået.

Bestemmer selv sin arbejdstid
– Jeg ser frem til det videre udvik-
lingsarbejde med festudlejningen. Et 
arbejde jeg har ved siden af at have 

eget montørfirma, hvor udsugning er 
mit speciale. Jeg arbejder som mon-
tør og bestemmer selv hvor mange 
timer, jeg vil arbejde, siger Søren 
der er uddannet landmand og klo-
akmester

Håber på at blive større
– Jeg har været i tvivl om, hvorvidt der 
var plads til en nystartet festudlejning 
som os. Det er der! Vi er bare startet 
senere end jer, der er blevet større. 
Vi håber også at blive ”større” en dag, 
men man skal kravle før man kan gå, 
slutter Søren Quebec, der ser frem til 
gode kontakter i brancheforeningen.

En brugt opvaskemaskine kan være bedre 
end en ny, har Søren Quebec erfaret. Han 
er i fuld gang med at lave opvaskerummet. 
Hvordan det er mest smart, har han ikke helt 
fundet ud af endnu.

Kunderne skal have en god kvalitet af 
stole at sidde på, mener Søren Que-
bec.

Gørding Telt & Ser-
viceudlejning er et 

ældre firma, som nu 
har fået nye ejere.Man skal kravle før  man kan gå 
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Danmarks største udvalg af slush-ice,
popcorn og candyfloss maskiner
med produkter og tilbehør  der passer til ethvert arrangement, stort som småt.

Markstykkevej 4B
2610 Rødovre
www.pantom-dk

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

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

Vi udfører reparationer 
på alle fabrikanter!

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

Gratis afhentning og levering*

*Brofaste øer

www.altitelte.dk

Se vores nye  
profilfilm på:
www.altitelte.dk

Hermesvej 4 • 6330 Padborg · Tlf.: 73 45 26 00  
kundeservice@saekkopresenning.dk · www.saekkopresenning.dk
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Tekst og foto af Heine Pedersen

Beholdere med håndsprit, der stod 
placeret overalt, fik direktør Claus 
Duevang, KH Maskinværksted i Rønne 
på Bornholm til at gå i tænkeboks. 
Udfordringen var, hvordan der kunne 
komme styr på håndsprit beholder-
ne. Efter nogle dages betænkningstid 
fik han ideen, nemlig en stander der 
kan stå på centrale steder og i en 
højde som gør det oplagt at trykke på 
pumpen og gnide håndspritten ud i 
hænderne. En ide som indtil nu har 
givet en produktion på ikke mindre 
end 3.000 standere.

Stor interesse 
for håndspritstanderne
Medarbejderne tog godt imod dem. 
De kunder der besøgte os tog godt 
imod standerne og bestilte til eget 
brug. Større firmaer fik øjnene op for 
den nye måde at tackle håndspritten 
på.
Startmodellen var lavet til den 
håndsprit beholder, vi bruger fra 
ABENA. Derfor steg vores indkøb af 
disse beholdere betydeligt, fortæller 
Claus Duevang, KH Maskinværksted, 
Rønne.

ups! Det mangler vi!
– En dag da jeg ringede til ABENA 
for genbestille håndsprit i præcis en 
bestemt flasketype blev jeg spurgt, 

KH Maskinfabrik, Rønne

Kreativitet 
i en mørk tid betaler sig

hvorfor denne størrelse. Svaret var 
ganske enkelt det, at vi var begyndt at 
producere standere til præcis deres 
flasketyper. Ups! Var svaret fra sælger 
Lotte Schødts Sommer. Dem står vi 
præcis og mangler. En aftale om 
levering blev indgået og firmaet står 
nu for køb af godt halvdelen af de 
håndspritstationer vi laver.

tyverisikring og drypbakke
– En god ide kan der udvikles på og 
det har vi gjort. Tyveri af håndsprit 
beholderne er kendt mange steder. 
For at forhindre det, har vi lavet tyve-
risikring i form af en bøjle, der skal 
bruges værktøj til at fjerne. At der 
ved brug kan være dryp fra behol-
deren var en ny udfordring. Det har 
vi løst med en lille opsamlingsbakke, 
som opsamler der håndsprit, der evt. 
måtte dryppe ud. Kunderne kan nu 
vælge, hvilke dele der skal monteres 
på og prisen bliver så derefter.

udvikling øger mulighederne
– Hvor stor foden på standeren skal 
være, kan være smag og behag. Det 
skal ikke være et problem, så vi har 
lavet to størrelser. Den største model 
er nok den, der er mest egnet til et 
ujævnt underlag.
Vi har lavet holdere til flere flaskestør-
relser og sidst udviklet en stander til 
automatiske håndsprit automater, for-

tæller direktør og ejer Claus Duevang, 
KH Maskinværksted, Rønne.

Kreativ tænkning betaler sig
KH Maskinværksted er er godt eksem-
pel på, at det betaler sig at se nye 
muligheder i en mørk tid. En stor 
del af virksomhedens produktion er 
fremstilling af dele til håndtering af 
kufferter i lufthavne. Den produktion 
gik helt i stå, men med opfindelse 
af håndsprit standeren blev de 
tiloversblevne madarbejdere 
flyttet til den nye produk-
tion.

Fremstilling af grej til 
at klare løft af bagage 

til flyvere gik helt i 
stå, da Corona-krisen 

indfandt sig. Det blev 
afløst af produktion af 

håndspritstandere.

Der findes allerede flere håndspritstan-
dere, som hver passer til sin flaskestør-
relse og med forskellige finesser.
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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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NytÆNKNING og uDvIKLING 
frem for masseproduktion

Sækko Presenning ApS

Sækko Presenning ApS har en stor videnbank i administrerende direktør Kristian Hansen, salgskonsulent Jørn Larsen, afdelingsleder 
Anders Krog Scherrebeck og salgskonsulent Asger Gregersen. De er altid klar til at give kunderne en hjælpende hånd.

Et af specialerne er fremstilling af isole-
rende dele til transportsektoren. Her ses 
Tam i gang med specialsyninger.

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Det er for let bare at lave det samme, 
som andre teltproducenter laver. Vi 
gør det gerne, men vi kan også noget 
helt andet. Vi tager kunderne i hån-
den, hvis de mangler hjælp til udvik-
ling af teltløsninger. 

Efter en snak med kunden og udleje-
ren laver vi gerne en 3D tegning, så de 
kan se mulighederne. Skal der laves 
rettelser, så gør vi gerne det og er klar 
til at lave konstruktionen. Det vigtigste 
er at lave et koncept, som gør at der 
kommer gang i udlejningen, siger 
afdelingsleder Anders Krog Scherre-
beck, Sækko Presenning ApS.

Sikkerhed for kvalitet
– Vi har mange specialister i vores 
stab. Dem kan vi trække på ved akutte 
opgaver og sikrer dermed, at de telt-
udlejere som vi samarbejder med, 

får en hurtig levering. Samtidig får de 
telte, som et tænkt igennem og hvor 
al viden er med til at sikre kvaliteten. 

Fleksibilitet 
og omstillingsparathed
– Alt hvad vi leverer af teltgrej til 
udlejning er forarbejdet i Danmark. Vi 
samarbejder med en smed om den 
perfekte udformning af aluminium 
og stål. Vi har dygtige sejlmagere 
til at lave teltdugene. Ønsker man 
navn på teltene, klares det sammen 
med Sækko Design som ligger lige 
ved siden af vores produktion, som 
dekorerer masser af presenninger til 
lastvogne. Vi har dygtige tekniske 
beregnere, som sørger for at certi-
ficeringskravene er opfyldt. Et team 
af medarbejdere der er lige omkring 
os, og som er klar til at ændre deres 
arbejdsdag, når der pludselig bliver 
brug for dem, fortæller afdelingsle-



Professionelle medarbejdere 
sætter hurtigt tekst eller fotos 
på pvc’en.

Sækko Presennings dygtige og omstil-
lings parate medarbejdere.
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der Anders Krog Scherrebeck, Sækko 
Presenning ApS.

Kvalitetsteltet blev stående
– Kvaliteten af vores telte har et plus 
i forhold til vores konkurrenters. Alle 
fødder, knæ og toppe laves i 5 mm 
profiler. Aluminium for de større telte 
er firespors, og åsene er kraftigere. 
Det af sikkerhedsmæssige grunde. Et 
Sækko telt skal nemlig blive stående 
uanset hvor meget, vind der rejser 
sig. Én af vores kunder havde et 12 x 
90 m telt opstillet til et arrangement i 
Norge. Det stod sammen med rigtig 
mange andre telte. Der rejste sig en 
storm og alle teltene blæste ned, 
med undtagelse af vores. Det viser, 
at det betaler sig at have den rette 
sammensætning af konstruktion så 
den lever op til de nordiske forhold. 

Kommuner 
går med livrem og seler
– Fremstilling af telthaller er ligeledes 
vores store speciale. Det er telte 
fra 3 meter og helt op til 60 meter i 
bredden, til mange forskellige for-
mål. Hvad de skal bruges til har stor 
betydning for den konstruktion, der 
skal laves. Til lagerhaller, som alene 
skal bruges til opbevaring af varer, er 
der ét sæt krav. Skal der arbejde per-
soner i teltet, er det nogle helt andre 
regler, der skal opfyldes. Vi hjælper 
gerne kunderne med at få ansøgnin-
ger og tilladelser hos kommunerne på 

plads. Kravene fra kommune til kom-
mune er forskellige. Nogle går med 
livrem og seler og stiller skrappe krav.

Lastvogns presenninger 
i massevis
– Vores fordel er, at vi er bredtfav-
nende og omstillingsparate. Når der 
er brug for os, så er vi klar og kan 
flytte på specialisterne. Ud over at 
lave mange party- og specialtelte, så 
laver vi mange nye lastvognspresen-
ninger. Chaufførerne kommer med 
deres trailere. De bliver målt op, så 
vi præcist ved, hvad der skal laves. 
Efter en tur til udlandet kommer de 
igen. Få timer efter er presenningen 
med tekst og billeder monteret. Den 
minimale ventetid har stor betydning 
og gør, at vi kan lave dem til konkur-
rencedygtige priser, siger afdelingsle-
der Anders Krog Scherrebeck, Sækko 
Presenning ApS.

Eksperter 
i specialopgaver
– Specialopgaver med udvikling af 
forskellige produkter er hverdag for 
os. Et speciale er eks. at lave isole-
rende hætter til paller. Hætter der 
temperatursikrer, at fx blomster ikke 
kommer til at opleve kolde tempera-
turer under transporten. Så dør de og 
det kan blive en kostbar situation for 
vognmændene, slutter afdelingsle-
der Anders Krog Scherrebeck, Sækko 
Presenning ApS.

TV2’s telt vækker stor opmærksomhed, 
hvor det stilles op.

Modellen til dette telt var opstillet på Festmessen i marts. Det er der nu udviklet videre 
på og teltet laves nu i denne udgave.

Et telt på øverste dæk af en færge er 
ikke noget problem for Sækko Presen-
ning ApS.
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Af formanden for 
Sammenslutningen  af 
By- og Markedsfester, 
Otto Skak.
Fotos: Heine Pedersen

2020 har indtil nu været usædvanligt 
og vil også være det i de resterende 
måneder. Aldrig tidligere har vi været 
udsat for, at intet – gentager INTeT – 
har kunnet gennemføres, når vi snak-
ker om aktiviteter i vores regi. Covid-
19 har i den grad haft indflydelse på, 
at alle aktiviteter er blevet lukket ned 
til stor økonomisk skade for lokale 
foreninger, solister, orkestre, kræm-
mere, festudlejere og tivolier. Alle er 
blevet hårdt ramt og et af de centrale 
spørgsmål er, om nogen kommer til 
at give op.

Hvad med julemarkederne?
Jeg tør i skrivende stund ikke give mit 
bud på, hvad fremtiden vil bringe. 
Foran os står en lang række planlagte 
julemarkeder. Er det realistisk at tro, at 
situationen i løbet af de næste to-tre 
måneder ændrer sig så meget i posi-
tiv retning, at der bliver givet grønt lys 
til disse markeder? Jeg kan have min 
tvivl efter de seneste udmeldinger fra 

Et usædvanligt   år

Brørup Marked har været afviklet alle 
fredage med et besøgstal på omkring 
10.000 gæster. Hundredevis af andre 
markeder har måttet lukke ned.

Populære forlystelser som børnetog har 
måttet blive på depotet.

Mange har manglet den oplevelse, det er at være samlet på by- og markedspladser.

Kun få markeder i Danmark er blevet afviklet i år.



 Festudlejer.dk 49

Et usædvanligt   år
Frygten hos markedsarrangørerne er at mange kræmmere stopper efter denne sæson. 

regeringen (15. august), og som er 
gældende frem til den 31. oktober. 

Er det et farvel 
til aktiviteter i 2021?
Og hvad med 2021? Heller ikke hvad 
næste år angår, tør jeg give et bud 
på, hvad der kommer til at ske. Hvis 
der kommer restriktioner i lighed 
med dem vi kender, kan vi godt 
vinke farvel til alle by- og markedsfe-
ster og øvrige aktiviteter. Aktiviteter 
hvor vores medlemmer ellers skulle 
på banen og forhåbentlig rette op 
på den skrantende økonomi, som 
2020 vil påføre alt og alle. Det vil 
– som tidligere nævnt – givetvis 
betyde, at en og anden må dreje 
nøglen om: Uden aktiviteter ingen 
penge i kassen.

Også lyspunkter
Midt i alt det negative er der dog 
også lyspunkter. Det gamle ordsprog 
om, at sammenhold gør stærk, er for 
alvor blevet en realitet i disse Corona-
tider. Heldigvis ser det ud til, at langt 
de fleste arrangører og leverandører 
har fundet hinanden. Indgået fornuf-
tige aftaler i relation til de mange afly-
ste arrangementer. Jeg håber, at den 
form for samarbejde må fortsætte. 

Indgå ikke bindende aftaler
Jeg bliver også nødt til at opfordre til, 
at ingen arrangører indgår bindende 
aftaler. I den nuværende situation 
vil det være uforsvarligt at sætte sit 
navn under på en kontrakt. Dertil ved 
vi på nuværende tidspunkt alt for lidt 
om, hvad 2021 vil byde på. Hvornår 
gælder der force majeure?

Reglerne fortolkes 
meget forskelligt
Et problem i forbindelse med de 
mange aflyste by- og markedsfester 
er, at de gældende regler tolkes 
forskelligt i de enkelte politikredse.  
Det undrer vi os meget over.  Det gør 
det bestemt ikke lettere at agere efter 
som arrangør eller leverandør. 
Jeg har modtaget en kopi af et brev 
fra Martin Andersen, Herning Tivo-
lipark, sendt til formanden for Dan-
marks Tivoliforening, Kjeld Christen-
sen, og indholdet i brevet fortæller 
alt om, at reglerne fortolkes forskel-
ligt rundt om i landet. Her er et par 
eksempler fra brevet:

Navneskifte til torvehandel 
gav tilladelse
•	Bagagerumsmarkedet i Bork som 

flere gange var i medierne, fordi 

politiet lukkede dem i maj/juni 
måned, de skiftede navn til Torve-
handel. På den måde var det ikke 
længere forbudt, da ”torvehand-
len” ikke var underlagt forsamlings-
forbuddet på de 50 personer. 

10.000 til marked hver fredag 
uden problemer
•	Brørup Marked som er et stationært 

marked og som har åbent hver 
fredag, med et besøgstal op imod 
10.000 på en god fredag, har haft 
åbent hele Corona-perioden. Mar-
kedet har – iflg. deres hjemmeside 
– i år haft endnu flere kræmmere 
end normalt, da kræmmerne ikke 
har haft mulighed for at komme ud 
på de markeder, som vi normalt 
er en del af – for de markeder har 
været lukkede. Det er de færre-
ste kræmmermarkeder i Danmark 
(af dem vi normalt besøger), hvor 
der er over 10.000 besøgende om 
dagen. Jeg savner en rigtig god for-
klaring på forskellen på de to typer 
markeder.

 
Kulturelt spillested 
i stedet for bodega
•	En bodega i Nordjylland 

skulle holde en koncert 
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med Die Herren. Gårdhaven, hvor 
koncerten skulle holdes, er god-
kendt til 170 personer og selve 
bodegaen er godkendt til 50 per-
soner. Sammenlagt kunne 230 per-
soner komme til denne koncert. 
Havde Bodegaen været registreret 
som den ”bodega”, den oprigtigt 
er, havde koncerten været forbudt. 
Men de havde registreret sig som 
et ”kulturelt spillested”, og på den 
måde kunne arrangementet gen-
nemføres lovligt.

 
Folk sad som sild i en tønde
•	 I Skagen i uge 29 (Hellerup ugen) 

var der iflg. pressen op imod 
50.000 personer samlet i byen. 
Hoteller var proppet, restauranter 
var overfyldte, telte var stillet op på 
gaderne, hvor folk sad som sild i en 
tønde og drak fadøl. 

Minister på banen
Lørdag den 31. oktober holder vi i 
Sammenslutningen af By- og Mar-
kedsfester vores årlige generalforsam-
ling i Ørbæk Midtpunkt. Vi har invite-
ret erhvervsminister Simon Kollerup til 
at deltage. Her vil vi stille ministeren 
en række spørgsmål og blandt disse 
vil helt naturligt være et omhand-

lende fortolkningen af de gældende 
regler. Det kan ikke have sin rigtighed, 
at reglerne ikke fortolkes ens i alle 
politikredse, så her må Simon Kol-
lerup på banen.

Er der hjælpepakker i 2021?
Af andre spørgsmål til ministeren vil 
være: Hvordan ser fremtiden ud, når 
snakken drejer sig om julemarkeder 
og arrangementer i 2021, hvad er 
rådene til arrangørerne af by- og mar-
kedsfester, og kan man forestille sig 
hjælpepakker næste år? 

Samarbejdspartnere inviteres 
til generalforsamlingen
I vores henvendelse til erhvervsmini-
steren har vi gjort opmærksom på, 
at ud over vores egne medlemmer, 
inviterer vi også bestyrelse og sekre-
tariat for vores samarbejdspartnere 
Brancheforeningen Danske Festudle-
jere, Danmarks Tivoliforening, Dansk 
Live samt vores støttemedlemmer, 
som omfatter otte af de firmaer, der 
leverer udstyr m.v. til by- og markefe-
ster rundt om i landet til generalfor-
samlingen.

Tak for ordet!

Mange arrangører af julemarkeder ser 
frem til om de får et ja eller neJ til ar-
rangementet i år.

Det har været et svært år for ”de fa-
rende svende”. De har ikke haft nogen 
mødesteder.

Erhvervsminister Simon Kollerup inviteres til Sammenslutningen 
af By- og Markedsfesters årlige generalforsamling for her at for-
klare den håndtering, der har været under Corona-krisen.

Bestyrelsen i Sammenslutningen af By- og Markedsfester har 
haft en travl sæson. Rigtig mange har ringet for at få svar på 
spørgsmål.

Politiet har haft travlt med kontrol af, at ikke over 100 personer 
er mødtes.

Folk har været flinke til at overholde afstandskrav og spritte de-
res hænder, er tilbagemeldingen fra kræmmerne.



Børnene på Jambo Feriepark 
A/S Saltum efterlyste en ny 
hoppepude.
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Tekst og fotos af Heine Pedersen

Der er en skuffet indehaver af Jambo 
Feriepark A/S i Saltum. Dagen efter 
at han havde fået synet sin 225 kva-
dratmeter store hoppepude, flæk-
kede den og tre børn og en voksen 
endte deres feriedag på sygehuset. 
En oplevelse som jeg ikke havde set 
komme, siger indehaveren af Jambo 
Feriepark, Karsten Egelund Pedersen. 

Han var overbevist om, at når en 
repræsentant fra Teknologisk Institut 
havde synet hoppepuden, så var 
den intakt og i orden. Det var langt fra 
tilfældet. Han erkender, at hændel-
sen har givet ham usikkerhed omkring 
hvad syn og godkendelse er værd, 
når uheldet kan ramme dagen efter 
synet.

Brækket håndled 
og ondt i ryggen
Pludselig flækkede den 15 x 15 meter 
hoppepude midt over. Den faldt øje-
blikkeligt sammen og de tre børn og 
en voksen dame endte med et brag 
på grunden under. Et fald der betød 
et brækket håndled, en beskadiget 
ryg og andre mindre skader.

tre ambulancer, akutlægebil 
og politi mødte op
En beboer på Jambo Feriepark så 
uheldet og ringede straks til alarmcen-
tralen. Tre ambulancer, politi og en 
lægeambulance var hurtigt på plad-
sen og fik de tilskadekomne bragt til 
sygehuset. Her blev det konstateret, at 

En voksen  
og tre børn  
endte på  
sygehuset

de ikke havde pådraget sig større ska-
der, oplyser lejrchef Karsten Egelund 
Pedersen, Jambo Feriepark A/S.

Synet og godkendt dagen før
Hvorfor den fire år gamle hoppe-
pude revnede, vides ikke. Nordjyl-
lands Politi har ikke noget svar herpå. 
De kunne efter at havde kontrolle-
ret synsbogen se, at den var blevet 
kontrolleret og godkendt dagen før 
uheldet skete.

vejret mørner PvC-dugen
Forhandler af børneforlystelser Leif 
Sørensen, Holtegaard Trading, Hjorts-
høj, har sin teori uden at have set 
hoppepuden eller på anden vis 
været involveret i uheldet.

– Forlystelser som en hoppepude 
nedbrydes typisk efter tre år i al slags 
vejr. Solen og UV-strålerne samt regn 
og frost mørner PVC-dugen og plud-
seligt revner den. Den bruges meget 
og i mange timer ad gangen. 

Hoppepuder mangler kanaler
Belastningen er stor, når mange børn 
og unge bruger den. Pludseligt går 
det galt og legen ender med et brag 
på jorden under hoppefladen. Helt 
galt går det, fordi hoppepuder ikke 
som hoppeborge er inddelt i sektio-
ner. Når den flækker, så er al luften 
væk på en gang. I en hoppeborg vil 
luften sive ud og forlystelsen falde 
sammen med et vist interval. Det 
betyder, at man ikke her vil komme til 

skade på samme måde, understreger 
Leif Sørensen, Holtegaard Trading, 
som har mange års erfaringer med 
oppustelige forlystelser.

Hændeligt uheld
Nordjyllands Politi optog rapport 
efter uheldet og har senere med-
delt, at der var tale om et hændeligt 
uheld.

Pludselig revnede hoppepuden og en voksen og tre børn faldt ned og blev beskadiget.

Lejrchef Karsten Egelund Pedersen, 
Jambo Feriepark A/S viser her sin syns-
bog frem og beviser at uheldet skete 
dagen efter at hoppepuden var blevet 
synet og godkendt.
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Det bør ikke være nødvendigt 
med 40-50 ansøgninger

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Det er dybt respektløst over for den 
danske festbranche at stoppe et så 
ambitiøst projekt som ARENA-pro-
jektet. Her er der lagt op til, at festar-
rangører som kommuner vil kunne 
spare masser af timer. Det med hen-
blik på den ansøgningsjungle, der 
er omkring tilladelser til afholdelse 
af små som store festligheder. En 
fortsættelse med det bureaukrati vi 
kender, kvæler festarrangørerne og 
fester vil gå ud, siger formand for 
Sammenslutningen af By- og Mar-
kedsfester, Otto Skak.

Kun 26 kommuner 
har tilmeldt sig
– Vi var nået rigtig langt. Der har 
været investeret enorme kræfter i 
at få ARENA-projektet udarbejdet. 
Kommunerne har beklaget og festar-
rangørerne dybt beklaget det opsli-
dende arbejde, der har været med at 
søge tilladelser hjem. ARENA projek-
tet har næsten gjort det muligt at nå 
målet med ”Én fest – én ansøgning”. 
Nu melder udviklerne KOMBIT fra, 
grundet at kun en fjerdedel af landets 

kommuner har tilmeldt sig systemet, 
beklager Otto Skak, Sammenslutnin-
gen af By- og Markedsfester.

Projektet er ikke lagt død
Han bakkes op af folketingsmedlem 
Bjarne Laustsen, S, som har arbej-
det aktivt med at nå frem til ”Én 
fest – én ansøgning”. Han finder det 
dybt skuffende, at kun 26 kommuner 
ønsker at komme ud af den ansøg-
ningsjungle, det er at være festar-
rangør. Han mener ikke, at projektet 
er ”dødt”, da han straks vil tage fat på 
kollegaerne på Christiansborg. Han vil 
lave et indlæg i kommunebladet og 
redegøre for, hvad ARENA-projektet 
indeholder. Det for at informere lan-
dets kommuner om, hvad det er af 
lettelser, de har sagt nej til over for 
festarrangørerne.

Ikke nødvendigt 
med 40-50 ansøgninger
– Der er brug for en kraftig forenkling 
af de bureaukratiske regler, der er for 
at få tilladelser til afvikling af by- og 
markedsfester, sportsarrangementer, 
festivaler og alle andre festligheder. 

Det kan ikke være rigtigt, at der skal 
sendes 40-50 ansøgninger for at afvik-
le en lokal byfest. Uanset hvem jeg 
har talt med, har der været positive 
tilkendegiveler om ARENA-projektet. 
Jeg havde forventet, at det var blevet 
en del af KL-forhandlingerne i år, siger 
folketingsmedlem Bjarne Laustsen, S.

Må ikke drukne i bureaukrati
– Hele forlystelsesbranchen har lidt 
under Corona-krisen og tæppet er 
trukket væk under mange arrangører 
og leverandører. Nu skal de have en 
hjælpende hånd til lettere at komme 
videre. Den folkelige kultur må ikke gå 
i stå ved, at vi drukner den i bureau-
krati. Det skal være, så danskerne 
fremover vil kunne deltage i de loka-
le kulturaktiviteter som Hjallerup og 
Døllefjelde Musse Markeder, by- og 
sportsfester og meget andet, slutter 
folketingsmedlem Bjarne Laustsen.

Folketingsmedlemmerne Eva Kjer 
Hansen, S, og Lennart Damsbo-
Andersen, S, bakker ligele-
des op om en kraftig for-
enkling på området.

Der var 
fuld hus til 
informati-

onsmødet 
om AReNA-

projektet.
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År 2020 har været et erkendelsens år 
for Carsten Aamand, Aamand Udlej-
ningscenter. Et meget anderledes år 
end de tidligere år. Omsætnings-
kurven har været stigende i mange 
år, men 11. marts 2020 med Corona-
udmeldingen ændrede alt. Afbud og 
annulleringer væltede ind, arrange-
menter blev flyttet. Ingen nye bestil-
linger og en tavs telefon var det, 
der prægede virksomheden. Det i 
en periode, hvor der normalt er run 
på udlejningerne. Surt show, erken-
der Carsten Aamand, Aamand Udlej-
ningscenter.

Dårlig timing
Udmeldingen om Corona-teltene 
skabte håb, men det blev kun til 
nogle få festudlejere, der kom i 
betragtning. Dårligt timet af de poli-
tikere og embedsmænd, der stod 
for indlejningerne. Få kom i betragt-
ning og mange blev forfordelt. Det 
føles ikke gennemtænkt for os, som 
ikke kom i betragtning, siger Carsten 
Aamand, Aamands 

Nødvendig med evaluering
– De samme følelser oplevede mange 
festudlejere omkring telte til skoler og 
daginstitutioner. Nogle kommuner fik 

mange telte op. Andre fik ingen eller 
få telte opstillet. Igen var der nogen, 
som fik mange ordrer og nogen ingen. 
Det er ikke at vise samfundssind fra 
politikere og embedsmænd. En pro-
ces som jeg håber de vil evaluere på, 
så det kan være mere velfordelt, hvis 
der kommer en ny krise.

Nappede sig selv i armen
– Jeg har været i tænkeboks mange 
gange i de seneste måneder. Håbet 
var fra starten, at det her kun varede 
en tre måneder. Men nej! Så blev 
forsamlings antallet sat kraftigt ned, 
så kun få måtte mødes og alle store 
arrangementer blev aflyst. Jeg måtte 
nappe mig selv i armen for at få sik-
kerhed for, at jeg i tankevrimlen vir-
keligt var til stede. Al udvikling var så 
uvirkelig for mig som aldrig tidligere 
oplevet. 

Skyder en hvid pil 
efter store fester
– Mit personale er det vigtigste jeg 
har. De har været her i mange år og 
flere af dem kan og ved mere end 
mig. Vi har måttet sende flere af dem 
på lønkompensation grundet at 90% 
af udlejningerne forsvandt. En forhø-
jelse af personforsamlings tallet blev 

Aamand udlejningscenter

Holder tegnebogen 
i lommen i lang tid

Medarbejderne strækker sig langt for at 
hjælpe Aamand Udlejningscenter.

Selv om det er begrænset så har der 
været opstillinger af større telte.

Tekst og foto af Heine Pedersen
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ikke aktuelt i august og september, 
som jeg håbede på. Det betød, at 
den opblomstring der var håbet på 
i august/september løb ud i sandet.
Vi har tradition for Beer fester, Okto-
berfester, garantmøder i pengeinsti-
tutter og andre store arrangementer 
i efterår og vinter. Dem kan vi godt 
skyde en hvid pil efter, er troen 
hos Carsten Aamand, Aamand Udlej-
ningscenter.

Lønkompensation i stedet for 
kursusgodtgørelse?
– Hvorfor fortsætter man ikke med 
at udbetale lønkompensationen. Den 
har vi i allerhøjeste grad brug for og 
det samme har andre erhverv, som er 
ramt at lukninger og andre problemer 
med Corona-krisen.
Jeg sender mit personale på kurser, 
hvor de opnår kursusgodtgørelse. 
Hvorfor kunne det ikke lige så godt 
være lønkompensation. Som festud-
lejer er jeg ramt, men det er persona-
let så sandelig også. De har slet, slet 
ikke arbejdet de timer i denne sæson 
som tidligere år. Det har betydet en 
manglende lønindtægt, understre-
ger Carsten Aamand, Aamand Udlej-
ningscenter.

Det kan gå helt galt!
– Jeg tænker ikke bare til min egen 
næsetip. Jeg tænker også på de 
mange gode kollegaer, jeg har i bran-
chen. Alle er ramt og har det svært. 
Hvis der ikke snart bliver styr på 
conona-krisen og den fortsætter ind i 
2021, så går det da helt galt. Men jeg 
ser et behov for, at vi i vore disposi-
tioner ser det som en mulighed. Jeg 
holder i hvert fald tegnebogen i lom-
men i lang tid fremad, siger Carsten 
Aamand.

Antallet af bestillingssedler er minimal 
i forhold til de øvrige 33 år i branchen.

Carsten Aamands mange jukebokse har 
alle stået på lageret det meste af året.

Medarbejderne er klar til at tage kurser 
i vinter.

Carsten Aamand oplever 
at alt spænder ben for 
festudlejningsbranchen.
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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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STREAMLINE  
 www.streamline.dk

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!



Bageren havde været orienteret om 
brylluppet og havde lavet en stor, flot 
og velsmagende bryllupskage.
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Tekst af Heine Pedersen. 
Fotos: private

Det blev nogle for-
undrede gæster, 
der lørdag, den 
12. september 
2020 var mødt 
op til Charlotte 
Dronninggaards 
(Bord Dæk Dig) 
50 års fødselsdag. 
Hendes velkomst-
tale blev nemlig 
afbrudt af samleveren 
Morten Jensen. Knælende 
og med en flot buket blomster i 
hånden friede han til Charlotte. 

Kort vej fra ord til handling
Fra ord til handling var der ikke langt. 
Brudekjolen blev fundet frem, præ-
sten tilkaldt til at foretage vielsen og 
fødselsdagsfesten ændrede stil til et 
bryllup.

80 gæster i telt 
men kun plads til 40 i kirken 
Sognepræst Kristian Gylling, Ågerup 

tILLyKKE
50 års fødselsdag blev til bryllup

Sognepræst 
Kristian Gylling 

vier her Charlotte 
Dronninggaard og 

Morten Jensen.

Brancheforeningsformand Claus Peter-
sen var hurtig med sin gave til bruden 
Charlotte Dronninggaard, der nu har 
fået tilføjet Jensen.

Kirke, var klar til at flytte vielsen fra 
kirken og ud i telt opstillet på Bord 
Dæk Dig’s nye lagerplads, som ligger 
i umiddelbar nærhed af deres privat-
bolig. Her kunne der være 80 gæster, 
mens der i kirken kun måtte være 40 
deltagere.

Tekst og fotos af Heine Pedersen

Næstformand og sekretariatsleder i Sammenslutningen af By- og 
Markedsfester, Mogens Lorentzen, Ørbæk på Fyn, kunne lørdag, 
den 12. september 2020 fejre 70 års fødselsdag.

Dagen blev fejret med maner i Refsvindinge Forsamlingshus, Ørbæk. 
Familie, venner, bekendte og markedsarrangører var samlet til en 
fornøje lig fødselsdagsfest.
Mogens Lorentzen er en kapacitet inden for Sammenslutningen af 
By- og Markedsfester. Her laver han et kæmpe arbejde med at sætte 
sig ind i de mange regler, der er for afvikling af by- og markedsfester. 
Et kæmpe arbejde som formanden Otto Skak i sin tale takkede 
ham meget for.
Konsulent Heine Pedersen, Brancheforeningen Danske Fest-
udlejere udtrykte ligeledes anerkendelse for den indsats, 
Mogens Lorentzen gør for festlivet i Danmark.

Der var stor hyldest til Mogens Lorentzen. Han ses her 
sammen med sin kone Lilly og Otto Skak, fra By- og Mar-
kedsfester.

Næstformand og sekretariatsleder fyldte 70 år
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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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Program 
for Forårsmøde på 

Comwell Middelfart
i dagene 

5.- 7. marts 2021:

Fredag, den 5. marts 2021:
Kl. 12.00: Virksomhedsbesøg 
Kl. 14.00: Indkvartering på Comwell Hotel
Kl. 15.30: Busrundtur på Vestfyn med lokalguide
Kl. 16.00:  Udstillere kan opstille deres stand 
 Tillader forholdene det, vil det kunne ske tidligere
Kl. 19.00:  2 retters middag med efterfølgende kaffe

Lørdag, den 6. marts 2021:
Kl. 07.00: Udstillere har adgang til opstilling i Festmesse loka-

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

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

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

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

Søndag, den 7. marts 2021:
Kl. 07.00-10.00: Morgenbuffet
Kl. 11.00:  Værelserne skal være ryddet.
Kl. 11.00:  Virksomhedsbesøg på Losona Varme & Teltudlej-

ning, Børkop.

Pris for deltagelse pr. person:
Fredag-søndag kr. 3.598,- i EV ........................ kr. 2.848,- i DV
Fredag-lørdag  kr. 1.520,- i EV ........................ kr. 1.645,- i DV
Lørdag-søndag  kr. 2.480,- i EV ........................ kr. 1.953,- i DV

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

Alle nævnte priser er inkl. moms.

Tilmelding skal ske ved telefonisk henvendelse/mail til 
Heine Pedersen: 21 42 68 39
Mail: heine@festudlejer.dk

FORåRSMØDE
Generalforsamling
virksomhedsbesøg
Medlemsbesøg

Dagsorden:
 1 Valg af dirigent.
 2 Valg af stemmetællere. 
  Bestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges.
 3 Bestyrelsens beretning.
 4 Behandling af indkomne forslag.
 5 Kasseren fremlægger revideret regnskab 
  for 2020 og budget for 2021. 
 6 Herunder fastsættelse af kontingent 
  fra og med 2021.
 7 Valg til bestyrelsen. Claus Petersen 
  og Henrik Bøtcher er på valg.
 8 Valg af suppleanter.
 9 Valg af revisorer.
 10 Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 4 skal være for-
manden i hænde på mail: claus@htu.dk senest den 
20. februar 2021.

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

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

Senest tilmelding skal ske mandag, d. 1. feb. 
2021 til Heine Pedersen: 21 42 68 39 

Mail: heine@festudlejer.dk

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

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

Generalforsamling:
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Hornborg telte A/S

Gensynsglæden på festpladserne  er vigtig
Tekst og fotos af Heine Pedersen

At være teltudlejer er blevet en 
erhvervsskade. De mange år i bran-
chen og tredje generation i Hornborg 
Telte ApS har været et livsforløb, som 
Bjarne Jensen ikke fortryder. Fra barn 
var han med ude på festpladserne og 
følge opstillings- og nedtagningsar-
bejdet. Nu er fjerde generation startet 
i firmaet. Datteren Minitte Jensen sid-
der bag rattet i sættervognen, når der 
køres telte ud til festpladserne. Hun 
er ikke bange for at svinge forhamme-
ren og tage fat på teltopstillingerne.

Cirkus telte er de rigtige telte
Hornborg Telte ApS kan noget, som 
ikke ret mange andre teltudlejere kan. 
De har de rigtige cirkus telte i bomuld. 
Når alle bomuldsteltene er stillet op, 
så er det flere tusinde kvadratmeter 
til sammen. Herligt, for det er nemlig 
”de rigtige telte”, siger Bjarne Jensen, 
for det er dem, han er vokset op med 
fra barnsben. Det betyder imidlertid 
ikke, at stativteltene ikke har vundet 
indpas. De giver en anden stemning, 
understreger Bjarne Jensen, Hornbog 
Telte ApS, Flemming ved Horsens.

40 og 50 års jubilæer
Mange ting inden for festudlejnings-

branchen har ændret sig med årene. 
Da min farfar startede op, foregik 
transporten med hestevogn. Nu er 
det store lastvogne, der trækker læs-
set og manitou til at tage mange af 
løftene. Mange havnefester, markeder 
og mange andre fastholder, at det 
skal være et cirkustelt, der skal opstil-
les hos dem. Vi har således haft flere 
steder, hvor vi har holdt 40 og 50 års 
jubilæum. Pladser hvor vi hvert år 
glæder os til at komme ud til. Som 
festudlejer er gensynsglæden nemlig 
utrolig rar at opleve. Det giver mod 
på sæsonen.

Ideerne færdiggøres 
om vinteren
Et lille slip i arbejdet som teltopstiller 
brugte Bjarne Jensen som ung til at få 
sig en uddannelse som maskinsmed. 
En uddannelse som han har gjort brug 
af mange gange. Han er altid i gang 
med udvikling af materiel til festudlej-
ningsbranchen. Når der har været nok 
tid til at ”tygge” på en ide, så bliver der 
taget fat på udfærdigelsen af ideen. 
Jeg oplever sommeren som der, hvor 
jeg får inspiration og vinterperioden til 
den tid, hvor den materielle udvikling 
sker, siger Bjarne Jensen, Hornborg 
Telt ApS.

Bjarne Jensen har udarbejdet holdere 
til teltene, så barduner sættes fast med 
koblinger, der ikke falder ud.

Fastgørelsen af telte er en vigtig ting 
hos Hornborg Telte ApS, derfor har 
Bjarne Jensen selv fremstillet to model-
ler betonklodser. En på under 500 kg 
og en over.

Teltdugene kan påmales motiver, som gør dem helt anderledes at se på.



Er der reparationer af teltene, så står symaskinerne klar.

 Festudlejer.dk 61

Gensynsglæden på festpladserne  er vigtig
vor herre har ikke 
været med os
– Vor herre har ikke varetaget teltop-
stillerenes interesse, når det gælder 
os med de store telte. Alle store 
fester har været lukket ned. Udlej-
ninger til skoler og børnehaver har 
vi ikke mærket noget til. Kun nogle 
coronatelte ved Kolding Sygehus har 
været med til at give os smør på brø-
det. De stigende smittetal i august og 
september måneder giver mig bange 
anelser. Fortsætter corona-krisen så 
den tager næste sæson med, så væl-
ter korthuset for nogen i branchen. 
”Det skal nok blive godt igen” tror jeg 
på. Men! Det bliver aldrig det samme 
igen, siger Bjarne Jensen, Hornborg 
Telte ApS.

venter der noget forude?
– Min mavefornemmelser siger mig, 
at der venter noget forude. Får man 
ikke styr på Corona-krisen så medfø-
rer det, at mange store arrangementer 
aflyses i 2021. En anden mulighed 
er, at det maximale personsamlings 
tal bliver så lavt, at festarrangørerne 
ikke kan få det til at hænge sammen 
økonomisk. Det vil være skrækkeligt, 
slutter Bjarne Jensen og hans dybe 
panderynker understreger alvoren.

Når biler fra Hornborg Telte ApS ruller ind på festpladserne, er 
ingen i tvivl om, hvem det er, der kommer.

Bjarne Jensens mor Else Jensen besøger ofte lagerhallerne for 
at følge med i, hvad der sker.

Cirkusteltene har en helt speciel atmos fære, som mange kunder gerne vil have.
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vi byder vELKOMMEN til:

Carsten Petersen
Ølstykke Multipavillon, 
Ølstykke
22 år har det taget Carsten Petersen at 
opbygge sit udlejningsfirma. Det er i 
dag Danmarks største, når det angår 
udlejning af Multipavilloner. 
Multipavilloner var i 2015 ”ved at 
afgå ved døden”, da fabrikanten ikke 
var indstillet på at få dem godkendt 
til certificering. Den udfordring tog 
Carsten Petersen på sine skuldre. 
Det kostede en kvart million at få 
lavet beregninger og certificeringer. 
Mange penge, men en nødvendig-
hed, understreger Carsten Petersen, 
Ølstykke Multipavillon, Ølstykke.

Karsen Elfelt Halkjærs
Bedst til fest
Kongens Lyngby
”Bedst til fest” startede i 1994 hjemme 
i privaten hos Karsten Elfeldt Hal-
kjærs. Ambitionerne var at drive et 
lille overskueligt firma. For at få en 
god placering i telefonbogen valgte 
han navnet ”Bedst til fest”. Han var 
en af de første i branchen, som fik 
hjemmeside og online bestilling. I 
dag kører firmaet med version 3 af 
hjemmesiden.

Der er fem fuldtidsansatte i firmaet 
som driver et topprofessionelt ud-
lejningsfirma. Her kan man få leveret 
næsten alt, hvad der skal bruges til 
en fest. Der er ca. 900 varenumre til 
udlejning og salg. 1/3 del af kunderne 
er private, mens de 2/3 er virksom-
hedskunder.

Selvafhentning er et hit hos ”Bedst til 
fest”. Det er salget af isterninger også. 
De leveres i genanvendelige termo-
bokse og er et godt mersalg. Det 
samme er multifleksible barsystemer, 
som firmaet har introduceret. De kan 
bruges som alternativ til cafeborde, 
opbygning af barer og som opbeva-
ring af kolde drikke i isbalje.

Personale er meget dedikeret og 
har høj anciennitet i firmaet. Kunder 
får den optimale service efter gode 
gammeldags principper, hvor kun-
den føler sig i centrum, uanset  ord-
rens størrelse. Det betyder, at 75% 
af kunderne er gengangere, fortæller 
Karsten Elfeldt Halkjærs.

Frederik Olsen,
Ankers tivolipark ApS
Bjæverskov
Frederik Olsen er en kendt person på 
mange By- og Markedsfester. Sjæl-
land er hovedområdet, hvor han hver 
sommer har Ankers Tivolipark opstil-
let til omkring 22 fester.
En tradition han har arvet efter sine 
forældre Margit og Benny Olsen, som 
drev tivoliet i 42 år, før de lavede 
generationsskifte. 

Frederik Olsen tror på fremtiden og 
at ”det bliver godt igen”. Han er klar 
til at tage fat på udfordringerne igen 
i 2021.

Peter Gade, vesthop
Bredebro, Ballum
Det der ikke kom ind på udlejning til 
byfester, markeder, sportsfester og 
mange andre aflyste arrangementer, 
hentede Peter Gade, Vesthop hjem 
på legelandet Vesthop på Rømø.

Det er 23 år siden, at Peter Gade 
købte sin første hoppeborg. Siden 
har han turneret Sønder- og Midtjyl-

land rundt med sine oppustelige 
aktiviteter. Et liv som han vil fortsætte 
med, da han nyder det.

Efter en udfordrende sommer med 
op- og nedture udlejningsmæssigt, 
så ser Peter Gade frem til efterårsbe-
skæftigelsen. Den består i fældning 
af juletræer. En vare som der helt 
sikker bliver efterspørgsel på.



 Festudlejer.dk 63

Lars Krogsgaard
LejEttelt.dk, Sommersted
Markeder og større arrangementer i 
nord, syd, øst og vest er firmaets 
hovedaftagere. Hvert år tilbagelæg-
ges tusinder af kilometer på de dan-
ske landeveje for at forestå opstillin-
ger og nedtagninger. Et firma der har 
en stejl udlejningskurve.
Serviceudlejning er et nyt område, 
som Lars Krogsgaard tager fat på fra 
i år. En lade er omdannet til indby-

dende opvaskerum, lager til servicen 
og andre nødvendige lokaliteter.
Men en udlejningsforretning kan 
være meget andet end telte, service 
og inventar. Som noget utraditionelt 
er der svineavl med 300 grise. De 
ender deres liv i et nybygget slagteri, 
som  er en del af de lokaliteter,  LejEt-
Telt.dk  råder over. I tilknytning hertil 
er der lavet en gårdbutik.

Bibi Jannie Breinholm Laursen
Funny-Cars, Bramming
Bibi Jannie Breinholm Laursen er 
kendt af utrolig mange børn over 
hele landet. Det for levering af en lang 
række forlystelser til by- og markeds-
fester, børnefødselsdage og mange 
andre aktiviteter.
Bibi er også afholdt i mange butiks-
centre landet over. Masser af work-
shops med forskellige emner er træk-
plasteret. Et arbejde, hvor hun har 
fået mange venner, som betror hende 
masser af ting.
Funny-Cars købte hun af sin far og hun 
har i mange år drevet udlejningsfir-
maet og eventafdelingen.

tonny Staes 
Smartos telte, Skælskør
Smartos Telte – Din lokale festudlejer 
i Skælskør bliver drevet af Tony Staes 
sammen med hans kone Stine Ras-
mussen. Firmaet har eksisteret siden 
2012.

Blandt udlejningsvarer kan der næv-
nes telte, gulve, borde, stole og ser-
vice. Smartos Telte har derudover 
toiletvogne, badmobiler, køletrailer, 
festivalhegn osv. Smartos Telte leve-
rer til både private, firmaer og offent-
lige institutioner.  

ulla og Rinardo teldald
udlejningskompagniet
Slangerup
Ægteparret er kendt for deres samle-
de indsats, for at overholde aftalerne 
og ikke mindst for levering af kvalitet. 
Et pakketilbud med en fast pris på 
teltløsninger, inventar og service er et 
hit og en efterspurgt vare hos Udlej-
ningskompagniet, Slangerup.
Især udlejning af telte til rejsegilder er 
efterspurgt. Ulla og Rinardo sørger for 
teltløsningerne til mange rejsegilder 
over hele Sjælland. De ved, hvordan 
forløbet har været på de pladser, 
hvor der opstilles og nedtages telte. 
De gør det nemlig selv.

Keld Damgaard
Kelds Pølser & udlejning ApS 
tidligere JK udlejning, viborg
Kelds Pølser & Udlejning har leveret til 
det danske festmarked gennem 17 år.
 
Firmaet hjælper gerne med at sam-
mensætte den rigtige løsning til 
alle slags arrangementer. Det uanset 
om det handler om telte, borde, 
stole, service, duge, underholdning 
til festen, lys, lyd, varme – eller en 
bemandet pølsevogn med lækkerier 
ad libitum!
Firmaet har hovedkontor i Viborg og 
en Sjællandsafdeling i Nakskov. Fortsættes næste side 
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vi byder vELKOMMEN til:

Lars tulleberg
letlej.dk, Holbæk
Letlej.dk Er en dynamisk og ung virk-
somhed med stor erfaring inden for 
events, udlejning hvor alt produceres 
fra bunden og i eget regi. 

Letlej.dk leverer og skaber oplevel-
ser samt skræddersyede løsninger 
overalt på Sjælland. Så ønsker man 
et stort udvalg, fleksibilitet, ordent-
lighed og faste aftaler, så løser letlej.
dk alle opgaver med stor seriøsitet. 
Målet er, at vores kunder med vore 
spændende og anderledes produk-
ter vil kunne få nogle rigtig gode 
oplevelser. Det til den rigtige pris. 

Letlej.dk afholder store “firma fami-
liedage”, for bl.a. DHL og andre store 
virksomheder. De leverer store cate-
ring og legelandsløsninger til danske 
festivaler, men også hoppeborge, 
jukebokse og slushicemaskiner til pri-
vate fester og fødselsdage.

Brian og thomas Feddersen 
Løgumkloster teltudlejning 
ApS, Løgumkloster
Man tænker nyt og kreativt i Løgum-
kloster Teltudlejning. Der, hvor Coro-
na-krisen holdt sit indtog og ordre-
bøgerne gik totalt i dvale, var det 
nødvendigt at tænke nyt. Man tog 
nemlig fat på flise- og algerens, hvil-
ket blev en succes.
For Brian og Thomas Feddersen har 
sæsonen været en træls affære. De 
mange aflyste fester betød, at mange 
indtægter er smuttet og at penge 

mangler i kassen. En række udlejnin-
ger til privatfester, havefester, bryl-
lupper og konfirmationer m.v. har 
givet et tiltrængt boost i pengekas-
sen. Erkendelsen er dog, at de mange 
små fester ikke giver det samme afkast 
som de store arrangementer.

Løgumkloster Teltudlejning er på kort 
tid blevet et velanset udlejningsfirma 
i Sønderjylland. Telte, inventar og en 
række andre aktuelle ting til fester står 
på deres udlejnings liste.

Mangler du lige det sidste til at få 
festen til at spille eller står du med 
et arrangement, som lige mangler det 
sidste? Frygt ikke! Salling Udlejning 
har det, du lige står og mangler! 
Herfra kan man levere og opstille alt 
fra fun-food-maskiner, pølsevogne til 
telte samt vores store udvalg af forly-
stelser. Deres sortiment af festudstyr, 
kan gøre fester eller arrangement helt 
perfekte.

Salling Udlejning er en professionel 
udlejnings virksomhed, med hjem-
sted i Spøttrup. Virksomheden star-
tede op i 2007 med en enkelt pølse-
vogn, og siden da har virksomheden 
været i rivende udvikling. Vi udlejer 
ALT til festen. Der lægges vægt på 
en god service over for kunder, og at 
tingene er i orden. Salling Udlejning 
overtog tilbage 2010, Musik-boksen, 
som ligeledes er en udlejningsvirk-
somhed.

Lars Jeppesen, Salling udlejning, Spøttrup

velkommen til 
Jesper Hansen
Festudstyr.dk

Kværndrup

velkommen til 
Horst Becker

IH Servicecenter 
Rønne

 Fortsat fra forrige side
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Et par som er helt nye inden for 
udlejningsbranchen. De har lysten og 
iveren til at få gang i udlejningen. Et 
større lagerlokale er blevet lejet og 
indretningen af det er i fuld gang.

Præcis hvordan det skal indrettes, er 
ikke helt planlagt. Derfor ser Karina og 
Søren frem til at få kontakt til andre 
udlejere i Brancheforeningen Danske 
Festudlejere. Som et andet supple-
ment har Søren klare planer om, at 

han skal med på vinterens teltkurser, 
så han her kan tilegne sig nye kvalifi-
kationer.

For tiden har Søren meget arbej-
de med installationsanlæg. Han er 
udlært landmand og kloakmester.

Begge er klar til at ”nikke den en skalle” 
med opbygning af udlejningsfirmaet.

Karina Quebec Gjerlevsen og Søren Quebec
Gørding telt & Serviceudlejning, Bramming

velkommen til 
Jakob Pedersen

Sjov og lej
Brørup

velkommen til 
Frank E. Hjortøy

Amager teltudlejning 
Kastrup

velkommen til 
Palle Lykke Nielsen
Nykøbing Sjælland 

Service-og teltudlejning
Nykøbing Sjælland

velkommen til 
Nicky Henriksen

NHtec udlejning & Events
Brørup

velkommen til 
Justi Rumle

Delta Fun
Roskilde

velkommen til 
Carl Henrik Lyngs

Hop og Rul
thyholm

velkommen til 
Allan Langhoff

JEWI teltudlejning
Silkeborg

velkommen til 
Kim Gram Olsen

KGO Service-
og udlejning ApS

Hvidovre

velkommen til 
Martin D. Andersen

 Funtastic
Sakskøbing

velkommen til 
Peter vraa

Svendborg telt &
 Serviceudlejning

Svendborg

velkommen til 
Casper Bardum

CC teltudlejning
Jyllinge



66 Festudlejer.dk

tILLyKKE
med brylluppet

Anden gang er lykkens gang
Tekst og foto: Heine Pedersen

Gammel kærlighed ruster 
aldrig. Det har det ej hel-
ler gjort for Dorthe Bjerg 
Pedersen og Svenning 
Kjær Pedersen, Tinghøj 
Serviceudlejning ved 
Varde. Den 15. juli 2020 
på 25 års dagen for deres 
første bryllup blev de gift 
igen. Denne gang med 
den fulde overbevisning 
om at det er for altid. I 10 
år har de været skilt, men 
det at undvære hinanden 
og at børnene ikke havde 
en familie at kunne være en del af, 
fik dem til erkendelsen. ”Vi prøver 
igen! Vi har brug for hinanden”.

ville det hele, 
men kunne kun det halve
En hektisk tid i deres tidligere 
ægteskab skabte afstand mel-
lem de to. Svenning arbejdede 
som landbrugssmed på en gård 
og samtidig startede han Tinghøj 
Serviceudlejning op. Dorthe blev 
selvstændig med tøjfirmaet West 
Wind. Vi troede, vi kunne det 
hele, men vi kunne kun det halve, 
siger en lykkelig Svenning Kjær 

Pedersen. Han føler nu, at de begge 
har fået livet igen på en helt ny og 
positiv måde.

Har lært at prioritere 
og værdsætte
– Vi bor nu på den ejendom, vi 
sammen indrettede. Vi har børnene 
omkring os. De er blevet større efter 
den 10 års pause vi har haft med 
skilsmissen. Vi har fået tid til at være 
forældre. Det havde vi ikke før. Vi 
har lært at prioritere og værdsætte 
fritiden sammen, siger en stolt Sven-
ning Kjær Pedersen med et varmt 
glimt i øjet.

tredje gang 
bliver aldrig aktuel
Han understreger, at gå 
fra hinanden igen er ikke 
en mulighed. Man skal 
pleje sit ægteskab Det, 
man dyrker, gror. Og 
understreger at anden 
gang i dette tilfælde er 
lykkens gang.

Vi ønsker Dorthe og 
Svenning et stort TILLYK-
KE med bryllupsdagen 
og mange gode år sam-
men fremover. Ligeledes 

et stort TILLYKKE til hele den 
genforenede familie.

En lykkelig familie er igen samlet i det hjem, hvor det hele star-
tede. Fra venstre ses Peder, Svenning, Dorthe, Anne og Thomas.

TILLYKKE til Charlotte Dron - 
ninggaard, Bord Dæk 
Dig A/S, Roskilde, som 
den 12. september 2020 
kunne fejre sin 50 års fød-
selsdag.

tILLyKKE 
med fødselsdagen

Charlotte 
Dronninggaard    

50 år

Der var dækket op på amerikansk vis, da vielsen blev holdt i et telt på græsplænen 
ved Tinghøj Serviceudlejning. Der manglede ikke noget, da brylluppet blev holdt.



 Festudlejer.dk 67

Redaktørens hjørne

Indlæg til branchebladet sendes 
til: heine@festudlejer.dk

større fællesskab. Fik nye venner og 
samarbejdspartnere. Folk jeg kunne 
udveksle ideer med. Som jeg kunne 
låne af, hvis jeg var i bekneb. Som 
jeg kunne sende ordrer videre til, 
hvis det var for langt fra os eller vi 
ikke havde mere grej. En helt anden 
verden åbnede sig og det gjorde mit 
syn på værdien af at være medlem af 
et fællesskab også.

vi er alle på røven
Vi har et fælles udgangspunkt som 
lige nu er, at ”vi er på røven”. Corona-
krisen har som en slamsuger været 
i vores pengekasser. Nogles er så 
tomme, at bunden i kassen er suget 
væk. Andre har haft pengene fordelt 
i flere kasser og haft noget ”på kiste-
bunden”. Nogen har haft penge at 
tære på eller har fået bankens opbak-
ning til at komme gennem krisen. 
Andre har fået en helt anden tilbage-
melding. De kan ikke låne en krone. 
Det fordi at de ikke har noget, som 
banken kan tage pant i. Det materiel 
man har investeret i, beregnes som 
ikke værende noget værd. Derfor 
ingen lån.

Det bliver godt igen, 
men hvornår?
Men det bliver godt igen! Hvornår 
vides ikke og hvornår vi kommer frem 
til ”det gamle” vides ikke.
Alt afhænger af hvordan Corona-
krisen udvikler sig og hvilke politi-
ske tiltag der kommer. Udviklingen i 
august/september er ikke lovende. 
Personforsamlingspåbuddet fasthol-
des på de 100 personer. Det i en tid, 
hvor vi havde håbet på en væsentlig 
forøgelse.

vær åben over for 
nye kollegaer
Jeg glæder mig til, at vi med fælles 

VELKOMMEN og TAK fordi I har 
taget mod til jer og er blevet 
medlem af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere. Jeg ser frem 
til, at I en dag vil sige: ”Det var 
godt, jeg kom med. Der er mange 
ting som jeg ikke har tænkt over 
på den måde, som jeg gør det i 
dag”. Ved fælles hjælp håber jeg, 
at vi får kikkerten vendt i den rig-
tige retning, så vi ser muligheder 
og ikke begrænsninger.

uden ildsjæle, 
ingen fremtid
En dag kom et nyere medlem hen 
til mig og sagde: ”Heine! Jeg har 
fået et helt andet indtryk af dig 
end jeg har haft i mange år. Det 
skal du vide, for jeg synes at du 
laver et kæmpe arbejde for bran-
cheforeningen. Uden ildsjæle der 
kæmpen for tiltag, sammenhold 
og udvikling i festudlejningsbran-
chen, kommer vi ingen steder”. 
Det varmede og gjorde mig glad. 
Det var et tegn på, at nogen har 
bemærket min indsats.

Snakke med og ikke om
Grunden til at jeg for omkring 20 
år siden meldte mig ind i Dan-
marks Serviceudlejningsforening, 
som nu har fået navneforandring 
til Brancheforeningen Danske Fest-
udlejer, var tilbagemeldinger om, 
at mange ikke elskede mig. Udle-
jere som jeg aldrig har haft kontakt 
med og som jeg ikke kendte, var 
kilderne. Det fik mig til at melde 
mig ind. En ting er at snakke om 
mig. Noget andet er at snakke 
med mig.

En ny verden åbnede sig
En beslutning jeg aldrig har for-
trudt. Pludselig var jeg en del af et 

hjælp kommer godt vide-
re. Lad os bruge det positive 
overskud til at hjælpe hinanden. 
Få nye samarbejdspartnere. Evt. 
ændre på sikkerhedsmæssige 
faktorer. Mulighederne er mange, 
når man er åben over for nye 
kollegaer. 

Rosende ord 
frigør meget energi
Jeg har talt med mange af jer i 
telefonen. Nogen har jeg mødt 
og snakket med. Min oplevelse 
er, at I er nogle positive og til-
fredse personer. Jeg ser frem til 
samarbejdet, at I vurderer bran-
cheforeningen ud fra hvad vi gør 
og ikke ud fra hvad der siges om 
den. Et rosende ord frigør mas-
ser af energi.

Masser af gode 
ting forude
Udbyttet af medlemsskabet er 
som købet af et partoutkort til 
svømmehallen. Er du vandskræk 
og ikke vover at få en tå i vandet, 
så er det spild af penge. Har du 
modet til at være med, så venter 
der en masse gode ting forude.

Mange hilsner fra Heine

  

Kontakt: Mobil: 21 42 68 39 · tlf.: 98 67 68 39 · Sekretariat: vesterled 46, 9681 Ranum
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Der venter mange gode ting forude

Jeg ser frem til at 
møde de mange nye 
medlemmer.



vi besætter Christiansborg
Program for Efterårsmødet 
 d. 7. november 2020:
Kl. 09.45: Fremmøde ved Christiansborgs hovedind-

gang. 

 Medbring ikke metal og spidse genstande, 
da alle skal gennem sikkerhedskontrol før 
adgang.

Kl. 10.00: Kaffe/te/morgenbrød.

Kl. 10.15: Brancheforeningsformand Claus Petersen 
byder velkommen. Herefter præsentation.

Kl. 10.30: ”Hvordan ser fremtiden ud for landets frem-
tidige byfester, marked, festivaler v. formand 
for Sammenslutningen af By- og Markedsfester 
Otto Skak.

Kl. 11.30: ”Corona-krisen blev et kvæletag på Danmarks 
kulturliv. Hvordan får vi bedst mulig gang i det 
igen?” ved folketingsmedlem Bjarne Laustsen.

Kl. 12.30: Frokost. Der serveres her øl/vand/sandwich.

Kl. 13.15: Taletid til fremmødte folketingsmedlemmer 
omkring en positiv udvikling for det folkelige 
kulturliv i Danmark.

Kl. 14.00: Spørgsmål til politikerne omkring, hvad de 
vil gøre for at undgå ”massedød” i festudlej-
ningsbranchen. 

Kl. 15.00: Afslutning for 1. etape af Efterårsmødet.

2. Etape af Efterårsmødet 2020: 
 Rundtur og spisning på Christiania
Kl. 16.00: Seneste fremmøde ved indgangen fra Prinses-

segade til Christiania. Herfra rundvisning med 
lokalguide.

Kl. ca. 18.00: Spisning på restaurant Spilloppen på Chri-
stiania.
Afslutningstidspunkt og aftenens disposition 
er op til en enkelte deltager.

Praktisk information:
Deltagere/ledsagere skal være medlem/støtte-/
passiv eller senior medlem af Brancheforeningen 
Danske Festudlejere.

DEt ER GRAtIS At DELtAGE. Brancheforeningen 
Danske Festudlejere afholder udgifterne til kaffe/
te, morgenbrød, frokost og mødedeltagelse.

Hvis de, der er tilmeldt, ikke møder op opkræves 
der et afmeldings gebyr på kr. 300,00.

AFBuD skal meddeles senest en uge før afviklings-
dagen.

Der kan max. være 70 deltagere i mødet. Plad-
serne besættes i den rækkefølge, som tilmeldin-
gerne indkommer.

tILMELDING skal ske senest søndag, den 25. okto-
ber 2020 til konsulent Heine Pedersen på mail: 
heine@festudlejer.dk eller mobil 21 42 68 39. 
Der vil blive rundsendt tilmeldingsskema til med-
lemmer/støttemedlemmer/ passive medlemmer 
via mail.

Brancheforeningen Danske Festudlejere er vært 
for udgifterne til rundvisningen på Christiania.

Deltagerne betaler selv for mad og drikkevarer. 
Der afregnes med restauranten.

Hotel overnatning:
Der arrangeres overnatning på det moderne 
Absalon Hotel, Helgolandsgade 15, 1653 Køben-
havn V. Hotellet ligger ca. tre minutters gang fra 
Hovedbanegården.

Overnatning pr. nat på enkeltværelse kr. 700,00. 
På dobbeltværelse kr. 800,00.

Prisen er inkl. moms og en stor morgenmadsbuffet.


