Materialer tilknyttet til Tour de France i Slagelse Kommune
Materialer:
Taske med oppusteligt Tour de France telt
Tasken (trolleymodel med hjul) indeholder følgende materialer:









Oppusteligt telt
Grøn pose: 7 massive stålpløkker (egnede til jord underlag)
3 ballastsække. Kan fyldes med sand eller vand (egnede til sand underlag) – SKAL TØMMES
2 sidevægge
2 stålsnore med tilhørende karabinhager
Lappegrej
Ekstra snoreophæng
3 stål platforme til vægt i hjørnerne (asfalt)

Målportal
Består af 2 tasker som tilsammen udgør en samlet målportal. I hver taske består af følgende:



1 oppustelig sølje, som udgør en halv målportal.
Pløkker

Oppusteligt bord


1 oppusteligt Tour de France bord

TIL ALLE OPSÆTNINGER SKAL DER BRUGES DEN SAMME LUFTPUMPE, som medfølger.
HUSK KABELTROMLE, DA LEDNINGEN TIL PUMPEN ER GANSKE KORT

Fremgangsmetode:
Tour de France Telt
Opsætning


Fold teltet ud med den gule side vendende udad. Teltet har tre ”ben” at stå på. Disse skal være i hvert
sit hjørne.



Luk alle RØDE lukninger i hvert hjørne. Disse skal bruges til at lukke luften ud efterfølgende.



Med den tilhørende elektriske pumpes der luft ind i de SORTE åbninger. Der skal pumpes luft ind
tre steder, hvorefter teltet vil rejse sig.



Fastbind nu teltet med de tilhørende snore.



På særligt blæsende dag vil det være en fordel at banke pløkker i hvert hjørne af teltet (blødt
underlag). Alternativt kan der ved hvert hjørne ligge en fyldt ballastsæk eller stålplade. Sække skal
fyldes med vand eller sand.

Nedtagning


Åben for de RØDE lukninger, hvorved luften vil forsvinde. Den elektrisk pumpe kan bruges til at
suge resterende luft ud. Vend blot slangen på pumpen, og den vil få en sugeevne. Teltet pakkes tørt
og pænt ned i tasken.



Fold teltet ordentligt sammen,



Teltet skal være tørt ved sammenpakning



Aftør evt. jord/mudder andet skidt på teltet

Estimeret tidsforbrug til opsætning: Ca. 45 min. Det er en klar fordel af være to personer, da teltet er
ganske tungt.
Målportal







Lyn tasken op og fold den gule søjle ud. Dette gøres for begge tasker. Tasken kan ikke frigøres fra
søjlen.
Luk de RØDE lukninger og pust med den tilhørende pumpe i de SORTE åbninger.
Bind med det tilhørende snor målportalen grundigt fast. Alternativt kan der bankes pløkker i ved
foden af søjlen.
Nedtagning af målportal. Åben for de RØDE lukninger, hvorved luften vil forsvinde. Den elektrisk
pumpe kan bruges til at suge resterende luft ud. Vend blot slangen på pumpen, og den vil få en
sugeevne.
Målportalen pakkes tørt og pænt ned i tasken.

Estimeret tidsforbrug til opsætning: Ca. 30 minutter. Disse kan sagtens opsættes af en enkelt person.
Oppusteligt bord





Bordet tages ud af den sorte taske og placeres korrekt.
Luk den RØDE lukning og pump luft med den tilhørende pumpe ind i den SORTE åbning.
Placer plexiglas pladen øverst, for at beskytte stofoversiden
Nedtagning af oppusteligt bord: Åben blot for RØDE lukning, hvorved luften forsvinder. Pakkes tørt
og pænt ned i tasken igen.
Estimeret tidsforbrug til opsætning: Ca. 5 minutter. Dette kan sagtens opsættes af en enkelt person.

VENLIGST AFLEVER MATERIALET AFTØRRENT; LAGT PÆNT PÅ PLADS OG TØRT. Materialet
vil mugne, hvis det lægges vådt sammen. Tusind tak for hjælpen!

