Inspiration til fest i telt.
Når man vil holde fest i telt, kan det være svært at få indrette teltet. Derfor
har vi lavet denne folder.
Folderen er delt op i følgende afsnit:
1.Telte til morgenmad, frokost og reception, hvor man bruger max
80 cm brede bordre.
2.Telte til middag, frokost og reception, hvor der bruges stanard
bord 76 cm brede. Arrangementer optil 150 pers.
3.Telte til arrangementer over 150 pers.
(HUSK Ansøgning til det lokale -beredskab).
Endelig i midten af folderen mulighed for selv, at klippe og klistre og på
den måde placerer møbler i netop jeres rammer.
1.Opstiller til morgenmad, frokost og reception,
Pladsen udnyttes på den bedst mulige måde, dvs. at gang arrealet er på
minimumsniveau, og beregnes 50 cm pr. person og bordbredden max 80
cm.

2. Middag, frokost og reception
Her lægges der vægt på at gæsterne har „albuerum“. Derfor beregnes der 60 cm bord pr. person, og gangarealet er fuldt tilstrækkelig
for serveringspersonale. De firkantede bordere er minimum 76 cm
brede.

De forskellige bordopstillinger er forslag som kan give jer en idé om
hvorledes bordene kan opstilles.
Hvis I f.eks. ønsker mere plads til dansegulv eller taselvbord, kan teltet
forlænges.
Det modsatte kan selvfølgelig også lade sig gøre.

Klip ud

-Lav din egen bordopstilling

Forhold 1 m = 1 cm

3.Arrangementer over 150 pers.
Det er muligt at bygge teltet sammen som et „T“. Dette giver den fordel at
sammenbygningen har fuld loftshøjde (4,05 m).
Der findes regler for arrangementer over 150 pers. Nødbelysning/håndsprøjtebatterier leverer vi også gerne.
De vigtigste regler er:
1.Der SKAL søges om godkendelse af teltet ved beredskabsmyndigheden.
2.Placering:
afstand til naboskel 5 m.
afstand til bygninger 10 m.
afstand indbyrdes 5 m, dog kan servicetelt opstilles umiddelbar ved
hovedtelt.
3.Flugtveje: Min. 2 flugtveje i modstående ender.
4.Nødbelysning: UD-lamper og orienteringslys skal opsættes (kontrolafprøvning
foretages af Beredskabsmyndigheden).
5.Brandslukning: Håndsprøjtebatterier med synlig og godkendt skiltning ved
hver udgang. Til fremføring af beredskabs køretøjer skal der forefindes køreveje
på min. 3 m brede.

Multi-Pavillon:
Multi-Pavillon’ernes succes skyldes først og fremmest, at de er forsynet
med klare vinduer hele vejen rundt, så man ikke føler sig indelukket. De
er meget nemme at tage af i varmt vejr og sætte på igen om aftenen.
Pavillonerne har også den store fordel, at de kan sættes sammen i det
uendelige - små som store imellem hinanden og er selvfølgelig vandtætte
i sammmenføjningen.
De nedenfor vidste eksempler er kun et lille udpluk af mulige opstillinger.
Hvis I har besvær med at finde en opstilling hjælper vi gerne med råd
eller kommer ud og måler op.

Dette hæfte skal opfattes som inspiration.
Mener I at ingen af de viste opstillinger tilfredsstiller Jeres krav eller
ønsker, er vi jer gerne behjælpelig.
Det er muligt med et stykke papir og en lineal, at tegne teltet og placere borde og stole . Dette gøres nemmest ved at arbejde med et
målforhold på 1m=1cm.
Målene på bordene findes i prislisten.
Bordene kan evt. klippes ud af midtersiden. Den ydre firkant markerer
pladsen man har brug for, for at kunne trække stolen ud.
Derudover bør man overholde følgende:
• mindst 1,50 m fra bordkant til bordkant.
• mindst 2,00 m fra bordkant til bordkant ved over 150 pers.
• mindst 0,75 m fra bordkant til ydervæg.
• mindst 0,25 m ekstra til serveringspersonalet.
• mindst 0,60 m bord pr. gæst til middag.
• mindst 0,50 m bord pr. gæst til frokost/morgenmad.
Andre ting der bør overvejes:
• overholdes reglerne for forsamlingshustelte?
• er der plads til teltet?
• skal der lys i teltet.?
• skal der gulv i teltet?
• skal der varme i teltet?
• skal det være muligt at komme tørskoet ind i teltet ved regn
vejr?
• duge og servietter bestilles senest en uge i forvejen.
• bestil altid udlejningseffekterne i god tid, ordren kan reguleres
• hvis der skal tilsluttes større El-artikler, bør en elektriker
kontaktes.

