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Brugsvejledning for Street Ball Bane

Før brug/opstilling
Gennemlæs opstillingsvejledningen grundigt og tjek, at 
Street Ball Banen er i en sådan stand, at den vil kunne bru-
ges uden at der opstår nogen fare for hverken brugerne el-
ler de personer, der befinder sig omkring Street Ball Banen. 
Banen må maksimalt benyttes af to hold med 8 personer 
pr. hold.

Den ansvarlige for arrangementet udpeger det antal op-
synspersoner, der skal til for at holde det optimale opsyn 
med Street Ball Banen.

Generelle oplysninger
Street Ball Banen blæses op med medfølgende blæser. Op-
pumpningstiden er ca. 4 – 5 min.
Street Ball Banen er synet og godkendt af synsinstitut og 
er omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om offentlige for-
lystelser – Justitsministeriets bekendtgørelse 50� af 17. juli 
�005. 

Der skal således ansøges om tilladelse til brug af Street Ball 
Banen, når den bruges som offentlig forlystelse.

Opstillingssted
Opstillingsstedet skal være plant og uden skarpe genstan-
de som flintesten, glasskår eller andre genstande, som kan 
være til fare for såvel brugere som Street Ball Banen. Det an-
befales, at den kun opstilles på græs eller trægulv.

Opstilling
1  Street Ball Banen består af fire dele. To hvide dele der er 
mål samt to blå dele, der er bander.

2  Læg de to mål ud, hvor de ønskes. Rul dem ud, så det er 
til at se, hvilke ender af de blå bander skal sammenkobles 
med. Der står markeret et nummer på hver af målenes sider. 
Det samme gør der på banderne.

3  Når mål og bander er lagt rigtigt ud, samles de.

4  Blæseren sættes til en af studserne. 

5  Der lukkes for de øvrige studser.

6  Rul kabelrullen helt ud.
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7  Sæt kabelrullen til strøm og monter stikket fra blæseren 
i kabelrullen.

8  Blæs Street Ball Banen op.

9  Fæsten alle forankringspunkterne med reb og pløkker.

10  Street Ball Banen er herefter klar til brug.

Afstande
Der skal minimum være et friareal på 180 cm til andre faste 
genstande eller andre oppustelige genstande.

Kabeltromle/forlængerledning
Kabeltromlen rulles helt ud, da den ellers let vil smelte. 
Brug aldrig en kabelrulle/forlængerledning, der er over �5 
m og kobbel aldrig flere kabelruller/forlængerledninger 
sammen, idet strømtabet vil være så stort, at blæseren ikke 
vil få det strøm, der er nødvendigt.

Er der problemer med utilstrækkelig strøm, så sæt en adap-
ter i et kraftstik og træk ��0 V ud herfra. Du vil da få den 
optimale strømtilførsel.

Pløkker/forankringer
Før pløkken slås i jorden, så undersøg, om der er noget i 
undergrunden, som kan beskadiges.

Pløkker skal altid have afrundede hoveder og må maximalt 
stikke �5 mm over jorden.

Slå pløkken i jorden i en vinkel på 30 – 45 grader væk fra 
Street Ball Banen som vist. Bind reb i pløk og slå den ned 
i jorden.

Lad rebet være slapt mellem pløk og Street Ball Bane før 
opblæsningen, da den altid giver sig noget, når den bliver 
pustet op.

Der skal pløkkes i alle de forankringspunkter, der er på 
Street Ball Banen (der skal mindst være 6 stk.). Kan det ikke 
ske ved at slå pløkker i jorden, så bind den til f.eks.  faste 
genstande som træ, lysmast, rist i vejbrønd, til trailerkrog 
på bil, hvortil der er givet tilladelse, betonklods, sandsække 
eller lignende. 

Forankringerne må først fjernes, når al luften er ude af Stre-
et Ball Banen og den skal pakkes sammen.

Blæser
En elektrisk eller motordrevet maskine anvendes til kon-
stant oppustning af den oppustelige forlystelse.

Blæseren skal være afskærmet således, at børn ikke kan få 
fingrene ind til kørende dele af blæseren.

Blæser og kabeltilslutning skal være udført i henhold til 
stærkstrømsreglementet. Der må ikke være brud på kabel 
eller stik.

Blæseren skal stå placeret således, at luften uden besvær 
kan blæses gennem studsen. Ingen elektriske blæsere, der 
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er medleveret fra leverandør kan lave overtryk i den oppu-
stelige forlystelse.

Bliver motoren på blæseren varm, eller slår den indbyggede 
termosikring fra, er det alene et tegn på, at der er for lidt 
strøm til motoren. Skift da stik, eller sørg for, at andet strøm-
forbrugende element på gruppen slukkes eller får strøm fra 
en anden gruppe.

Blæseren og den elektriske tilslutning hertil skal placeres 
sådan, at bruger ikke har adgang til den.
Elektriske blæsere må aldrig tilsluttes generator.

Er det en benzindrevet motor, skal den altid fyldes op, inden 
den startes op. Der må aldrig påfyldes benzin i brugstiden.

Opblæsning af Street Ball Banen:
Sikker dig, at der ikke er nogen brugere i Street Ball Banen. 
Herefter vil opblæsningen kunne ske.

Når Street Ball Banen er fuldt opblæst, så juster rebene, såle-
des at de har en svag kurve ned mod forankringspløkken.

Juster blæseren således at indblæsningsstudsen er stram. 

Opsyn
Der skal altid være opsyn med Street Ball Banen af en per-
son, som ved sin påklædning er let genkendelig (fx neon-
grøn/gul/orange/rød vest).

Opsynspersonen skal være fyldt 16 år. Er opsynspersonen 
fyldt 16 år og ikke 18 år, skal der foreligge et skriftligt sam-
tykke til hvervet fra forældremyndighedens indehaver. 
Samtykkeerklæringen skal ligge sammen med tilsynsbog 
og forsikringspapirer i umiddelbar nærhed af Street Ball Ba-
nen. Den skal være der i hele brugstiden, og skal fremvises 
for politi eller akkrediteringsselskab på forlangende.

Opsynet er ansvarlig for

 At der opsættes skiltning ved Street Ball Banen, der 
omtaler de retningslinier, der er for brug af Street Ball 
Banen.

 At tillade brugere adgang til Street Ball Banen på en 
kontrolleret og sikker måde.

 At sikre sig, at den oppustelige forlystelse er sikkert 
forankret på opstillingsstedet.

 At sikre, at der er et friareal på minimum 180 cm fra 
Street Ball Banen og til anden genstand eller anden op-
pustelig aktivitet.

 At der maksimalt er 16 deltagere på banen ad gan-
gen.

 At brugere fjerner deres skarpe genstande som kæ-
der, ringe, piercinger m.v.

 At brugerne ikke bærer briller.

 At der ikke medbringes mad og drikkevarer på ba-
nen.

 At bruger ikke sidder/hænger på sidevægge.

 At der ikke tillades vildt spil med hårde tacklinger 
m.v.

 At der ikke tillades nogen form for vild leg, skubben 

 At Street Ball Banen straks lukkes ned, hvis der fore-
kommer strømsvigt, kraftige vindstød, blæserfejl, hvis 
indsugningen i blæseren stoppes til, hvis indblæsnings-
studsen lukkes sammen, så den optimale lufttilførsel 
ikke kan ske, hvis indblæsningsstudsen falder af blæse-
ren, hvis bindingen af en studs går op.

 At brugerne hele tiden er klar over, hvem opsynet er, 
og at vedkommende ved brug af fløjte eller horn kan 
fange deres opmærksomhed.

 At Street Ball Banen tømmes øjeblikkeligt, hvis der 
skal påfyldes benzin på benzindrevet motor, og at der 
først kommer brugere i Street Ball Banen igen, når Stre-
et Ball Banen er blæst helt op.
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Ved uheld gøres følgende:

 Evakuer Street Ball Banen omgående, men optræd 
myndigt og roligt, så der ikke opstår panik.

 Sikker at alle skadede får førstehjælp eller behandling 
af en kompetent person og om nødvendigt bliver bragt 
til hospitalet.

 Ved større uheld ring 11� og beskriv uheldet og for-
tæl hvor opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpeget 
hjælpere, samt en person der dirigerer ambulancen 
frem til uheldsstedet.

 Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i en skrift-
lig rapport.

 Informer den overordnede eller ejer om uheldet og 
giv en statusrapport.

 Street Ball Banen må først blive genåbnet, når der er 
givet instruktion fra den ansvarlige for forlystelsen, samt 
at Street Ball Banen er tjekket og fundet sikker til brug.

Nedtagning
1  Sluk for blæseren og løssen studsen fra blæseren. Åben 
for alle luftudgangene, så luften hurtigst muligt kan kom-
me ud.

2  Træk pløkkerne op og frigør dem fra rebene.

3  Lad Street Ball Banen ligge lidt, så der siver så meget luft 
ud som muligt.

4  Skil den ad, så I får de to mål og de to bander hver for 
sig.

5  Pak hvert mål og hver bande sammen for sig. Læg dem 
sammen og rul dem sammen. Læg de fire dele på en palle.

6  Læg pløkkerne i transportkassen.

7  Rul ledningen fra blæseren omkring studsen på blæse-
ren og fastgør den. Sæt den derefter op i transportkassen.

8  Rul kabelrullen sammen og placer den i transportkas-
sen.

9  Læg låget på transportkassen og fastgør det med de 
hængsler, der er påmonteret.

10  Herefter er Street Ball Banen og transportkassen klar 
til transport/forsendelse.

Transport
Street Ball Banen og transportkassen kan køres på sække- 
eller trækvogn. 

Sikkerhedsregler
Street Ball Banen skal i drift holdes under konstant opsyn 
af en ansvarlig opsynsperson. Uden opsyn skal driften ind-
stilles, luften tages ud og blæseren fjernes

Ved opslag skal der bekendtgøres følgende, når de oppu-
stelige forlystelser er i drift:

  Gå ikke ind på banen, før der er ansvarligt opsyn.

 Bær ikke briller, skarpe genstande, fingerringe, piercing, 
kæder m.v.

 Alle former for vild leg, hårde tacklinger og hårdt spil er 
ikke er tilladt.

 Der må ikke medbringes is, madvarer eller drikkevarer på 
banen.

 Al ophold på sider, forpude m.v. er ikke tilladt.

 Opsynets henstillinger SKAL efterkommes.

 Maksimalt 16 deltagere må opholde sig på banen ad 
gangen.

 Al brug af forlystelsen sker på eget ansvar.

 Såfremt der ikke er opsyn, skal luften tages ud og blæse-
ren fjernes.

Spørgsmål
Skulle der være spørgsmål til brugen af den oppustelige 
forlystelse, eller skulle der opstå problemer med driften, så 
kontakt altid udlejeren.
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