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å Havnepladsen i Holbæk med 
panoramaudsigt over fjorden lig-
ger Dalhoff Travel, og her regerer 

kvinderne.
Sammen med sine fire kvindelige med-

arbejdere har Tina Dalhoff skabt et blom-
strende erhvervsrejsebureau, som netop er 
blevet kåret til Gazelle-virksomhed.

”Vi er et professionelt og sammentømret 
team. Flid, ydmyghed og arbejdsglæde ken-
detegner os alle, og så tænker vi ikke over, 
at det er lange arbejdsdage. At give kun-
derne den bedst mulige personlige service 
er alfa og omega,” siger Tina Dalhoff.

”Vi tror på den sag, vi arbejder for. At vi 
kun er kvinder på bureauet betyder ikke, 
at vi ikke gerne vil have en mand med. Det 
er måske meget godt med lidt modspil,” 
tilføjer hun smilende.

 
modet kom helt naturligt
Tina Dalhoff, 53, er født og opvokset 
i Holbæk. Efter at have arbejdet med 
erhvervsrejser i 27 år – bl.a. i Rejsecentret 
A/S, Skibby Erhvervsrejser og FDM Travel i 
Holbæk – realiserede hun drømmen om at 
starte sit eget erhvervsrejsebureau.

”Modet kom helt naturligt. Det var jo det, 
jeg ville. Så det var bare at sætte sig et mål 

og arbejde hen imod det. På trods af de ud-
fordringer, vi har haft undervejs – krisen, 
som vi begyndte at mærke i slutningen af 
2009, askeskyen i 2010 og krak hos leveran-
dører – har vi haft en rigtig fin vækst. I 2012 
havde vi en omsætning på 29,5 mio. kr.”

Tina Dalhoff startede 1. januar 2007 
hjemme hos sig selv i et tidligere børnevæ-
relse og flyttede otte måneder senere ind i 
et kontorfællesskab. For halvandet år siden 
rykkede hun ned på Holbæk Havn.

Undervejs er medarbejderstaben udvi-
det. Den første kollega var Susanne Bisga-
ard, og derefter fulgte Marianne Ebdrup, 
bogholderen Kirsten Larsen og i år eleven 
Signe Goldbæk.

”Erhvervsrejser er vores speciale, men 
udover forretningsrejser har vi også sti-
gende salg af bl.a. individuelle ferierejser 
til oversøiske mål. Vores vækst skyldes 
tilgang af kunder på anbefaling og mund-
til-mund metoden,” understreger Tina 
Dalhoff.

”Det var en dejlig opmuntring at blive 
Gazelle-virksomhed. Et skulderklap, som 
vi er stolte af, og som giver vores kunder 
et billede af, at vi er en seriøs virksomhed 
i vækst. Prisoverrækkelsen fandt sted i Cir-
kusbygningen samme dag, som Stand By 

havde Danish Travel Awards om aftenen, 
så jeg tilbragte mange skønne timer i den 
fantastiske bygning dén dag.”

 
meditation med hund og hest
Tina Dalhoff bor sammen med sin Berner 
sennenhund, som hun går daglige ture 
med. Hendes meditation er også rideture 
i naturen, når tiden tillader det. Hun har 
to drenge på henholdsvis 22 og 28 år. Den 
yngste læser HA og bor på Nørrebro, og 
den ældste er dykkerinstruktør på Maldi-
verne.

Det er nærliggende at spørge en rejsebu-
reauindehaver, hvor hun selv foretrækker 
at holde ferie.

”Jeg har ikke haft megen tid til selv at 
holde ferie. Sidste gang var for to år siden, 
da jeg besøgte min søn, som dengang var 
dykkerinstruktør i Sharm el-Sheikh. Mon 
ikke min yngste søn og jeg skal besøge 
ham på Maldiverne næste gang,” siger 
hun.

Tina Dalhoffs satsning med eget bureau 
har været en succes – men også hårdt 
arbejde.

”Om jeg vil gøre det igen? Ja, til hver en 
tid. Jeg glæder mig til at tage på job hver 
eneste dag,” siger hun.

P
n  Af Peter Fredberg

Hun har stor succes med sit
eget erhvervsrejsebureau
om	jeg	vil	gøre	det	igen?	Ja,	til	hver	en	tid,	siger	tina	dalhoff,	som	tog	springet	efter	27	år	i	branchen.		

en stolt rejsebu-
reauindehaver 
fra Holbæk, tina 
Dalhoff, med 
Gazelle-prisen.


