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Før brug/opstilling
Gennemlæs opstillingsvejledningen grundigt og tjek, at Cy-
keldromen er i en sådan stand, at den vil kunne bruges uden at 
der opstår nogen fare for hverken brugerne eller de personer, 
der befinder sig omkring Cykeldromen. 

Den ansvarlige for arrangementet udpeger som minimum to 
myndige opsynspersoner (skal være fyldt 18 år), der skal til for 
at holde det optimale opsyn med Cykeldromen.

Generelle oplysninger
Opstilling-og nedtagningstid for Cykeldromen er ca. 30 min. 
pr. arbejdsgang.

Cykeldromen  er synet og godkendt af Synsinstitut og lever 
op til bestemmelserne i bekendtgørelse om offentlige forly-
stelser.

Forsikringer
Der er af udlejer tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring, 
dækkende eventuelle medhjælpere og ansvarsforsikring, som 
skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum. 
Ansvarsforsikringen udgør kr. 5 mill. ved personskade og kr. 
� mill. ved tingskade. Forsikringerne dækker kravene i § �3 i 
bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Bekendtgørelse nr. 
50� af 17. juni �005.

Der er ingen forsikring, der dækker skader på brugerne under 
leg på forlystelsen. Disse dækkes alene, hvis brugeren har en 
fritids/ulykkesforsikring.

Opstillingssted
Opstillingsstedet skal være plant og uden skarpe genstande 
som flintesten, glasskår eller andre genstande, som kan være 
til fare for såvel brugere som Cykeldrom. 

Arealet må maximalt have en hældning på 5 % i alle retnin-
ger.

Opstilling

1. Cykeldromen stilles på den plads, hvor den ønskes opstillet. 
Spænd den fra bilens anhængertræk.

2. Spænd den røde donkraft af, som sidder placeret i umiddel-
bar nærhed af træktrekanten.

3.Donkraften sættes i holderen forrest i Cykeldromen og den 
skrues op, så de støtteben, der sidder fastgjort i begge sider af 
den forreste del af Cykeldromen kan slås ned. 

4. Når de er slået ned, fastgøres de ved at der stikkes en tap 
igennem øjerne på benene samt gennem den påmonterede 
holder på Cykeldromen. Låsesplit monteres som sikring.

5. Gør det samme i den bagerste del af Cykeldromen.

6. Benene kan justeres ved bolt i foden med en �4 skralnøgle, 
så Cykeldromen kommer til at stå helt vandret.

7. Holdere på begge sider af Cykeldromen løsnes ved beslag 
og trækkes ud. Når de er trukket ud, låses de igen ved besla-
get.

8. Låsene på sidesmækken fjernes og smækken kan derefter 
slås ned, så den hviler på, de beslag, der er trukket ud.

9. Trapperne tages ned og placeres i det hak, der er på side-
smækken, således at trappen hviler på hakket.

10. Med stang løftes topbeslaget op og låses fast med spæn-
der. Sørg for, at wirerne er frie, så de efterfølgende kan løfte 
de halvcirklede kørebaner op. Øjerne på wirerne placeres i de 
bolte, der er placeret på den bærende midtersøjle.

11. De halvcirklede kørebaner trækkes op og fastgøres med de 
låse, der er placeret der, hvor halvcirklerne mødes.

12. Wirerne surres omkring holderne placeret på midterma-
sten.

13. Wirestrammerne løsnes på den del af cyklerne, hvor lod-
derne er placeret. Herefter åbnes karabinhagerne ved cyklen, 
og de er frie. Det gør, at cyklerne kører i top og lodderne hæn-
ger nedad, da de er de tungeste. Wirerne rinkles sammen og 
lægges til side.

14. Sikkerhedssejl monteres på begge sider af sidesmækkene. 
Det gøres ved, at profilerne påmonteret PVC-dug skubbes ned 
over de holdere, der er påsvejset. Herefter fastgøres den inder-
ste del af sejlene ved at spænde dem ud og fastgøre dem i øjer 
på Cykeldromens stel.

15. Kontroller om håndbremserne er rigtigt påmonteret og 
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virker.

16. Tjek om der er tilstrækkeligt luft i dækkene. Er det ikke til-
fældet, bliver det et problem at få cyklerne til at køre rundt, da 
de så ikke kan nå ned til den runde bane.

17. Tjek at låsen til sikkerhedsselen fungerer og at den kan 
spændes ud og ind.

18. Tjek at de fastholdelsespuder, der skal holde brugerne på 
plads er i orden, og at de kan fastgøres/løsnes ved anordnin-
gen bag på de enkelte cyklers top.

19. Tjek at holderen ved pedalerne er i orden, så fødderne ikke 
glider ud.

20. Tjek at cyklerne kan dreje helt rundt, uden at der er forhin-
dringer.

21. Lad en voksen person afprøve cyklerne, før der åbnes for 
offentligheden.

22. Cykeldromen er nu klar til brug.

Nedtagning

1. Afmonter sikkerhedssejlene på siderne af Cykeldromen.

2. Kør cyklerne ned og fastgør dem med wirerne. Start med 
den wire, der holder den del af cyklerne, hvor lodderne er pla-
ceret. Stram wiren op med wirelåsen.  Monter herefter den i 
modsatte ende, nemlig ved cyklen.

3. Wirerne frigøres og en hjælper holder fast i disse. Herefter 
åbnes låsebeslagene, der er placeret ved samlingen af køreba-
nens halvdele. Husk, at de skal åbnes i begge sider.

4. Den ene halvcirkel af kørebanen rulles herefter ned. Tag først 
halvcirklen i den ene side, og derefter i den anden side. 

5. Åben låsene, der holder topstykket. Tag i stangen og få top-
stykket ned. Sur herefter wirerne sammen og fastgør dem, så 
de ikke hænger og slasker.

6. Afmonter trapperne og læg dem op i Cykeldromen.

7. Sidesmækkerne løsnes og vippes op, hvorefter de låses fast.

8. Skyd herefter holderne ind i begge sider og lås dem fast.

9. Sidesmækkene slås op og fastgøres.

10. Den røde donkraft monteres i den ene ende af cykeldro-
men og spændes op, så den løfter Cykeldromen op i en højde 

der gør, at støttebenene kan slås ind. Gør det i begge sider og 
lås dem fast ved brug af tap, hvori sættes sikkerhedssplit. Gør 
det samme i modsatte ende af Cykeldromen.

11. Donkraften monteres fast og låses på dens plads foran på 
Cykeldromen.

12. Tjek at alt ligger forsvarligt placeret og at alle løse dele er 
fastgjorte, så de ikke kan genere nogen i trafikken.

13 Cykeldromen er nu klar til at blive monteret på bilens træk-
krog.



4

Brugsvejledning for Cykeldrom

Sæt Cykeldromen hvor den skal være.

1

Spænd den røde donkraft.

2

Sæt tap i øjerne på benene. 

3

Spænd den bagerste donkraft..

4

Justér benene

5

Holdere i begge sider trækkes ud.

6

Låsene på sidesmækken fjernes.

7

Trappen tages ud og påmonteres.

8

Med stang løftes topbeslaget op og 
låses fast med spænder.

9

Lås af topbeslag.

10

Halvcirklen trækkes op.

11

Halvcirklen låses fast.

12

O P S T I L L I N G  -  I  b i l l e d e r
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Wireren rinkles op.

13

Læg de to metalrør ud på fladt underlag.

14

Karabinhagen tages af.

15

Sidesejl monteres.

16

Kontroller at håndbremserne virker 
- samt at der er tilstrækkelig luft i 
dækkene.

17

Kontroller at låsen i sikkerhedsselen 
virker.

18

Tjek at fastholdelsespuderne er i orden.

19

Sørg for at låsen til puderne fungerer.

20

Tjek at cyklerne kan dreje rundt uden 
forhindring - og lad derefter en voksen 
teste Cykeldromen.

21

Cykeldromen er nu klar til brug..

22
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Opsyn:
Der skal altid være opsyn med Cykeldromen af to myndige 
personer, der er fyldt 18 år. Er der ikke opsyn ved Cykeldromen 
skal den lukkes ned, hvilket gøres ved at montere de to wirer 
der er til hver cykel. Ligeledes fjernes trapperne fra stedet.

Opsynspersonerne skal ved deres påklædning være let gen-
kendelige (fx neon-grøn/gul/orange/rød vest).

Desuden skal de ved brug af fløjte eller horn kunne komme i 
kontakt med brugerne.

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

Copyright © �007 Heine Pedersen,
Ranum Telt & Eventudlejning A/S

Opsynet er ansvarlig for følgende:

 At der opsættes skiltning ved Cykeldromen, der omtaler 
de retningslinier, der er for brug af Cykeldromen.

 At tillade brugere adgang til Cykeldromen på en kontrol-
leret og sikker måde. Der må maksimalt være en bruger 
ved hver cykel.

 At brugerne bliver sikkert placeret på cyklerne – at 
sikkerhedsbæltet spændes – at puderne ved skuldrene 
kommer helt ned over brugeren og bliver låst fast – at 
fødderne kommer ind i de holdere der er placeret på 
pedalerne.

 At instruere brugerne i Cykeldromen med anvisning af 
at træde i pedalerne og at der er friløb, når cyklerne kører 
baglæns, samt at håndbremsen kan bruges til at stoppe 
cyklerne med, når turen er slut.

 Brugerne må maximalt cykle rundt i Cykeldromen i to 
minutter.

 At sikre, at der er et friareal på minimum 180 cm fra 
Cykeldromen og til anden genstand eller forlystelse

 At lukke ned for Cykeldromen, hvis der opstår fejl som 
gør, at det ikke er forsvarligt at benytte Cykeldromen. 
Forlystelsen må ikke tages i brug igen, før den er blevet 
repareret.

 Børn, der ikke sikkert kan spændes fast med sikker-
hedssele og holdere ved hoved/skulder, må ikke benytte 
Cykeldromen.

 At der ikke medbringes mad og drikkevarer.
 At der ikke opholder sig nogen personer ud over 

opsynspersonalet på platformen ved cyklerne eller på 
trappen hertil.

 At Cykeldromen standses omgående, hvis der opstår 
faretruende situationer.

Ved uheld gøres følgende:

 Evakuer Cykeldromen 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 fortæl 
hvor opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpeget hjæl-
pere, samt en person der dirigerer ambulancen frem til 
uheldsstedet.

 Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i en skriftlig 
rapport.

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

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

Ved opslag skal der bekendtgøres føl-
gende, når forlystelsen er i drift:

1. Gå ikke ind, før der er ansvarligt opsyn. 
 
2. Cykeldromen må ikke benyttes, hvis fødderne ikke 
holdes i de dertil indrettede holdere på pedalerne.
 
3. Der må ikke medbringes is, madvarer eller drikkevarer.
 
4. Al ophold på Cykeldromen er forbudt. Der må kun op-
holde sig de aktuelle brugere samt opsynspersonalet.
 
5. Opsynets henstillinger SKAL efterkommes.

6. Al brug af forlystelsen sker på eget ansvar.

7. Såfremt der ikke er opsyn, skal brugen af Cykeldromen 
stoppes omgående.
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TJEKLISTE FOR CYKELDROM FØR BRUG:

 Politidirektørens tilladelse til brugen af Cykeldromen er 
givet.

 At godkendelsespapirer er til stede.

 At der er lavet opslag med retningslinier omkring brugen 
af Cykeldromen.

 At opsynspersonerne er fyldt 18 år.

 At opsynspersonerne har gennemlæst opstillingsvejled-
ningen og det punkt der handler om opsynets ansvar.

 Kontroller at opstillingsstedet er plant.

 Kontroller at sikkerhedsselen er i orden – at låsen virker 
– at selen kan indstilles i forskellige længder.

 Kontroller at holderen med puder, der skubbes ned over 
skulderne af brugeren, er i orden.

 Kontroller at håndbremsen virker.

 Kontroller om der er tilstrækkeligt luft i dækkene.

 Kontroller om spænderne ved pedalerne er i orden, så fød-
derne ikke glider ud.

 Tjek at cyklerne kan dreje helt rundt uden der er forhin-
dringer.

 Lad en voksen person afprøve cyklerne, før de åbnes for 
offentlig brug.

 Tjek at sikkerhedssejlene er monteret rigtigt i begge sider.

 Kontroller at trapperne er sat rigtigt ned over beslagene, så 
de ikke skrider.

 Kontroller at cyklerne sidder godt fast, ved at ruske i dem.

 Kontroller at wirer/snore/reb/andre fastgørelsesting er 
rinket sådan sammen, at cyklerne ikke kan få fat i det, når de 
drejer rundt, eller at det fjernes fra stedet.

 Kontroller at alle låse der holder cykelbanerne sammen er 
spændte og i orden.

 Kontroller at de låse der holder topbeslaget er låst og er i 
orden.

 Kontroller at værktøj og medfølgende dele er placeret såle-
des, at det ikke kan fjernes.




