Opstilling telt – klargør luftskydebane
1.
Trailer pakket, set fra Dør og klap

2.
Stænger er mærket HA-HB-HC-HD-HE og VA-VBVC-VD-VE (bør være pakket i hvert sit rum)

V
H
3.

Alle
opmærkninger
vendes indad

Stænger lægges på jorden efter opmærkning og
samles.
V= forende af trailer – H= bagende af trailer

Fødderne lægges ud for
vognens for og bagende
4.
Balance
Brug stænger som støtte, hele rammen samles og
stilles foran vognen.

støtte
5.

styreruller

Presenningen til taget lægges for enden af rammen
(modsat ende af hvor traileren står), der isættes
ræb til at trække taget på plads – HUSK at isætte
styreruller i tagspæret

Ræb isat tag
6.

Huller hvori læderremme
fastgøres
Taget trækkes på plads og fastgøres med
læderremmene
Overligger hvortil
læderremme fastgøres efter
taget er trukket helt på

7.
Fastgøres i sporet
i hjørnestolpen

De 2 trekantede topstykker trækkes på plads

8.
Krog vrides på plads
Siderne hænges på (siderne er tunge, det gør
opgaven nemmere såfremt en løfter siderne helt
op og en anden vrider hægterne på plads)

9.
Passtykke mod trailer
Passtykker mod trailer monteres, herefter lynes de
sammen med teltet (teltet skal stå temmelig
præcist)
10
Træk passtykket i
skinnen
Passtykker monteres på stolper for enden af
teltet(standpladsen) og lynes herefter sammen
med siderne.
Lyn sammen med
teltet
11.
Sikkerheds dug
på
klap

Sikkerhedsstykker monteres på trailerens klap og
over skærm og hjul (husk at udspænde dem godt).

Sikkerheds dug
over hjul og
skærmkasse
12. Løbegang for stang
sikkerheds dug
over lodrette
stolper

Stænger i bunden af teltet trækkes gennem
løbegangen i teltdugen og sikkerheds dugen over
de lodrette stolper lynes

13.

Kontroller at alt sidder som det skal

14.

Bordene opstilles 1 m.
inde i teltet

Standpladsborde stilles på plads, Det er vigtigt at
bordene står 1m inde i teltet.

15.
Faldmål fastspændes og kontrolleres – VIGTIGT,
der må ikke opbevares materiel i traileren under
skydningen

16.

Opstilling af 3x3m aluminiumstelt med PR-materiel
1.
Aluminiumstelt opstilles, remmene løsnes
benene trækkes fra hinanden hvorefter de
stilles i den ønskede højde

2.

Transportkasse foldevæg

Planche væg pakkes ud af trækasse og opstilles.
Der medfølger billeder i kan opsætte, men også
her ser vi gerne, at i, bruger eget materiel,
tingene fastgøres nemmest med velcro.
Har du ikke velcro kan billeder fastgøres med
knappenåle (tegnestifter er ikke egnede)

3.
Der er vedlagt plastlommer med velcro hvor
egne billeder/tekst kan anbringes (10x15 /
13x18 / 21x26=A4)
4.

Brochure holder opstilles, du kan bruge de
medfølgende brochurer, men også gerne noget i
selv har fremstillet.

5.

Opstilling og brug af TV

1.

TV og stander pakkes ud af transportkasse

2.

TV- stander opstilles

3.

TV hænges på stander (TV er klar til brug med
medfølgende USB - stik)
HUSK – efter brug, at lægge USB - stik tilbage i
plastkasse med billeder.

4.

Egen computer kan evt. tilkobles

5.

