Gode råd
Der er forskel på, hvordan bordene bør placeres.

 Til anledningen, hvor gæsterne skal komme og gå på forskellige tidspunkter, bør borde ikke stå på en
sådan måde, som ved en festmiddag.

Morgenkaffe eller reception.

 Her er det mest praktisk, at bordene står så hver enkelt kan komme og gå, uden at andre behøver at
rejse sig, - hvis det er muligt, er det godt ud fra en langvæg.
 Mindst 75 cm fra endevæg til første bordkant, og mindst 130 cm mellem bordene.
 Til kaffebordet kan man nøjes med 50 cm bordplads til hver gæst, mens der til receptioner, hvor der
bruges kniv og gaffel bør være mindst 60 cm til hver gæst.
 Runde borde kræver 3 x 3 m pr bord

Den festlige middag eller frokost.
 Her skal bordet gerne fremstå som et samlet hele og festens hædersgæster anbringes, så de eller den
har øjenkontakt med alle gæsterne.
 Der bør aldrig være mindre end 60 cm bordplads og gerne mere til hver gæst.
 Fra bordkant til væg bør der være mindst 75 cm, og skal der serveres for gæsterne, er det nødvendigt
med 100 cm.
 Ved det meget brugte hesteskoformede festbord, bør der i åbningen være mindst 150 cm for at
serveringen kan komme op mellem de to rækker gæster.

Volder bordet problemer.

 For at skabe overblik, kan det være en god ide at tegne det hele op på et stykke kvadreret papir.

Ved borddækning:

 Vær her opmærksom på det er i et telt I dække bord, det vil sige hvis I dække bord dagen før festen
kan der opstå ubehageligheder:
 Ved stærk blæst kan glas og porcelæn blive støvet
 Flotte servietter opstillinger dagen før, kan ligne et mareridt på festdagen, da naturens luftfugtighed
kan får servietterne til at falde sammen i løbet af natten og morgenstunden.

NB!!! Husk Flugtveje/nødudgange skal være fri

