
Hej Helle 

 

Efter 10 hårde, men sjove dage har jeg nogle kommentarer til dit indlæg. 

Jeg er helt enig med dig omkring indeklimaet i SG hallerne. Idrætshaller uden ventilation, er ikke egnet til at sidde i 

10 timer om dagen. Selv da temperaturen faldt betragtelig, havde der efter ca. en time lagt sig en dyne af dårlig og 

ulækker luft i hallen. 

Du kunne også have nævnt det høje prisniveau i caféen(fadøl og håndmadder steget 30 % siden sidste år, kilde 

bulletin). Vi var inde og spise adskillige steder i Svendborg og det lykkedes ikke at finde dyrere fadøl end i vores café 

. Sådanne prisstigninger kan ikke fortsætte. Hvis ikke festivalledelsen kan få økonomien til at hænge sammen må 

de bede HB om at festivalen ikke skal hvile i sig selv.  

 

Vi skal også huske at rose kortblandere, turneringsledere, række managere, frivillige i caféen, DBf medarbejdere 

m.m. de har bare styr på det at køre en festival. TAK for det.  

DBf har skrevet kontrakt for tre år og har nu en festival tilbage. DBf skal nu overveje om festivalen fortsat skal 

placeres i Svendborg eller evt. et andet sted. Jeg har lavet en +- liste over Svendborg som spillested. Listen er baseret 

på tilbagemeldinger fra en del af de 398 overnattende vi havde på Danninghus og en kursusejendom i Svendborg, en 

del deltog alle dage i festivalen. 

+ lyse spillelokaler 

+ gode toilet forhold 

+ fine parkeringsforhold 

+ stor café udsalgs plads 

+ meget overskueligt spillested via foyeren 

 

- ekstrem dårlig indeklima og ventilation 

- for lidt ude plads med borde og stole 

- ingen restaurant/cafeteria på spillestedet 

- SG hallernes placering i Svendborg, ej gå afstand til hoteller, restauranter m.m. 

- ingen offentlig transport mellem SG hallerne og centrum 

- meget højt prisniveau i Svendborg på spisesteder og overnatning pga. byens popularitet om sommeren  

- for lidt plads til Vinoble? (hold spillede bagerst på scenen)  

- Svendborgs geografiske placering i landet 

- kedelig/ensidig menu i café  

- manglende overnatnings muligheder under Vinoble(oplyst af andre som ikke kunne få plads på hoteller i 

  byen og forsøgte at få plads hos os på Danninghus) 

 

Ovenstående indikerer at DBf alvorligt bør overveje at flytte festivalen et andet sted hen. Alene det dårlige indeklima 

og manglende ventilation gør efter min mening SG hallerne uegnet som spillested. 

Et egnet sted kunne være DGI i huset i Vejle. I DGI Huset i Vejle er der 6 haller. En almindelig idrætshal er på godt 

1.000 m². (Til sammenligning har Vingsted ca. 2.500 m² og nuværende spillested ca. 2000m²) DGI husets største hal 

(hal 4) er alene på 3.800 m², så her er masser af plads. De har plads i uge 28 til festivalen fra 2017. Der er ventilation i 

hallerne. Der er restaurant. Det ligger centralt i Vejle ca. 800-1000m fra centrum.  
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