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FORORD
lere udlejere har dem med i deres sortiment, 
inden-og udendørs legelande er skudt op, en-
hver campingplads med respekt for sig selv 

har en hoppepude, daginstitutioner har købt i de stør-
relser, der passer ind i deres miljøer, banker og virk-
somheder har købt især hoppeborge til at promovere 
sig med, forlystelsesparker, tivolier, cafeteriaer, grill-
barer, kiosker og mange andre har taget oppustelige 
forlystelser i brug for at lokke børn og unge til og 
fastholde dem.

Fantasien har frit spil, når det gælder udformning af 
oppustelige forlystelser. Det betyder, at der i dag er 
et utal af varianter på markedet og det samme gælder 
kvaliteten af forlystelserne. 

Man kan købe sig fattig
Der har gennem årene været store udsving i indkøbs-
priserne for de oppustelige forlystelser. Ikke mindst i 
de sidste tre – fem år, hvor kinesiske og andre asiati-
ske producenter har været meget aktive på markedet. 
Men alle, der har beskæftiget sig med området, må 
erkende, at kvalitet koster penge, og at man kan spare 
sig fattig ved at købe de billige modeller.
 
Sikkerheden skal prioriteres højt
En anden vigtig faktor er, at sikkerheden i forbindelse 
med fremstillingen af de oppustelige forlystelser også 
er vidt forskellig. Nogle firmaer har bevidst arbejdet 
frem imod at fremstille oppustelige forlystelser på en 
sådan måde, at sikkerheden er optimal, mens man kan 
have opfattelsen af, at sikkerheden har raget andre fir-

Oppustelige forlystelser har i mange år været kendte legeaktiviteter for børn og unge i Danmark. 
Gennem de sidste år er antallet af oppustelige forlystelser vokset enormt.     

maer en høstblomst.

Bekendtgørelsen om offentlige forlystelser
Oppustelige forlystelser, der bruges offentligt, er om-
fattet af bekendtgørelsen om offentlige forlystelser 
– bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005, hvoraf det 
fremgår, at der skal søges godkendelse til opstilling 
og brug af disse forlystelser hos den lokale politidi-
rektør – at de skal synes og godkendes hver 12. må-
ned af en godkendt akkrediteringsinstans – at ejeren 
af forlystelserne skal have arbejdsskadeforsikring for 
eventuelle medhjælpere og ansvarsforsikring til dæk-
ning af eventuelle erstatningsansvar over for publi-
kum. Ansvarsforsikringen skal som minimum udgøre 
5 millioner kr. ved personskade og 2 millioner ved 
tingskade.

Syn, godkendelser og forsikringer mangler
Men enhver, der kender til området, ved, at rigtig 
mange af de oppustelige forlystelser ikke gennemgår 
det 12 måneders syn og godkendelse, at der ikke er 
tegnet de lovpligtige forsikringer, at der kun sjældent 
ansøges politiet om tilladelse til opstilling og brug af 
de oppustelige forlystelser. Det uden, at det har haft 
nogen konsekvens for ret mange festarrangører, der 
har hoppet lovmæssige forpligtigelser over.

Ofte sker det af uvidenhed om, at man som festarran-
gør af såvel en lille som større festlighed, hvori der 
indgår oppustelige forlystelser, skal foretage en sådan 
ansøgning. Udlejerne er ofte lige så uvidende eller ser 
en mulighed for at spare nogle udgifter, som ikke ret 
mange koncentrerer sig om. Men ikke ret mange tæn-
ker på de følger, det kan have.
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Arrangøren er den ansvarlige og den, der kan straffes 
med bøde, hvis der ikke foreligger en skriftlig poli-
titilladelse til brugen af den oppustelige forlystelse. 
For at kunne få en sådan kræves det, at man over for 
politiet beviser, at hver enkelt forlystelse er synet og 
godkendt inden for 12 måneder og at der er tegnet 
arbejdsskade- og ansvarsforsikring.

Udlejeren er den ansvarlige for at forsikringsforhol-
dene er i orden, men mange festarrangører glemmer 
at sikre sig, at dette forhold er i orden. Det betyder, at 
konsekvenserne kan blive store, hvis uheldet er ude 
og der kommer erstatningskrav.

Hvad er offentlige arrangementer?
Hvornår der er tale om et offentligt arrangement er 
svært at finde en officiel fortolkning på, da der ikke 
er lavet nogen beskrivelse heraf. Det, der er tilgænge-
ligt, er en artikel i Dansk Politi af 15. april 1994, hvor 
daværende politimester Søren Sørensen, Lyngby, be-

handler emnet i artiklen: ”Offentlige forlystelser”. 
Med udgangspunkt i en sag fra 1993 om et uheld, der 
skete i Rønbjerg Feriecenter i Rønbjerg ved Løgstør, 
hvor en 12-årig pige var styrtet 6 meter ned fra en 
klatrevæg. Her valgte den lokale politimester at an-
mode justitsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt 
en klatrevæg var en sportsrekvisit eller et forlystel-
sesapparat.

Justitsministeriet fandt i overensstemmelse med en 
udtalelse fra politimesterforeningen, at klatrevæg-
gen var omfattet af forlystelsescirkulæret og lagde 
herved vægt på, at den var opstillet i et feriecenter, 
som har karakter af en forlystelsespark, samt at der 
er almindelig adgang til benyttelse af klatrevæggen 
mod betaling. Justitsministeriet tilføjede, at hvis en 
klatrevæg er opstillet i en sportsklub, hvortil der alene 
er adgang for den lukkede medlemskreds mod kon-
tingentbetaling, er der tale om en sportsaktivitet, som 
ikke kræver tilladelse.
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Foreningsaktiviteter
Foreningsaktiviteter skal synes og der skal være po-
lititilladelse, når de bruges offentligt. Hvis der for 
eksempel er almindelig adgang til at benytte aktivi-
teterne i en sportshal mod erlæggelse af betaling pr. 
gang, eller hvor en lukket sportsklub holder åbent for 
offentlighedens benyttelse af aktiviteterne ved sær-
lige lejligheder mod betaling, må det som udgangs-
punkt antages, at politiets tilladelse kræves, da der er 
adgang for enhver.

Det betyder også, at hvis en forening ejer en oppu-
stelig forlystelse, som normalt bruges i forbindelse 
med foreningens lukkede aktiviteter, skal den synes 
og godkendes, hvis den benyttes i forbindelse med et 
arrangement, der er åbent for alle. Fx kræves det, at 
en Air Track, der ejes af gymnastikforeningen ikke 
kræver syn og godkendelse samt polititilladelse, når 
den bruges i forbindelse med gymnastiske øvelser for 

foreningens medlemmer. Stilles den til rådighed for 
alle interesserede ved en byfest eller åbent hus, skal 
den synes og godkendes af en godkendt akkredite-
ringsinstans og der skal søges om polititilladelse til 
opstillingen.

Politiets interesse og kendskab er lille
Politiet har set gennem fingrene med, at der ikke er 
ansøgt om tilladelser til opstilling af oppustelige for-
lystelser. De har set dem pustet op på dyrskuer, mar-
kedspladser, i gå-gader, på byfestpladser, ved sports- 
og idrætsstævner og et utal af andre steder, uden at de 
har reageret på det. Først der, hvor der er sket skader 
på brugerne, er der blevet taget fat på, om politigod-
kendelserne er til stede. 

Opfattelsen af politiets interesse for området må siges 
at ligge på et meget lille sted, hvilket har givet en af-
smittende virkning på festarrangørerne.

Det er tvingende nødvendigt,  at sikkerheden i 
forbindelse med oppustelige forlystelser bliver 
taget alvorlig, og ikke som her, hvor kravet om 
friareal ikke er tilgodeset. 
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En anmeldelse til det lokale politi mod en handels-
standsforening for opstilling af en ulovlig hoppepude, 
som var placeret direkte op ad en bænk og affaldssta-
tiv, hvor der ikke var lagt stødabsorberende materiale 
omkring madrassen, hvor der ikke var det krævede 
friareal omkring hoppepuden og hvor der ikke var an-
søgt om tilladelse til arrangementets afvikling, tog det 
politiet tre en halv måned at undersøge.

Ved anmeldelsens afgivelse, der i første omgang 
skete telefonisk, foreslog politiet anmelderen, at ved-
kommende skulle fortsætte sin ferie og ikke blande 
sig i det. Senere oplyste vagthavende, at det ikke var 
politiet, der skulle give tilladelse til opstilling af en 
hoppepude, det var den lokale kommune. Det oply-
stes ligeledes, at en sådan sag havde en lille prioritet 

hos politiet. Det på trods af, at anmelderen oplyste, 
at mange børns helbred og førlighed var i fare ved 
den pågældende opstilling. Et eksempel som skriger 
til himmelen efter retfærdighed på området.

Manglende regler for syn og godkendelse
Syn og godkendelse af de oppustelige forlystelser må 
siges at bero på tilfældigheder. Man har gennem åre-
ne besigtiget forlystelserne og dannet sig et indtryk 
af, om de er i orden eller ej. Man har vurderet, om 
de sikkerhedsmæssigt har været forsvarlige, om der 
er mærkning om, at man ikke må bruge fodtøj m.v. 
Men der har ikke været og er ej heller på nuværende 
tidspunkt nogen fast beskrivelse af, hvilke ting der 
skal gennemgås og være i orden for, at en oppustelig 
forlystelse kan godkendes.
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Krav til opsyn og brug mangler
Der har gennem årene ikke været nogen særlig infor-
mation om, hvilke krav der stilles til opsynspersoner, 
krav til brugerne af de oppustelige forlystelser, til for-
tøjring af forlystelserne, krav til de blæsere der be-
nyttes til oppustning af forlystelserne, at de ikke må 
benyttes i regn- og blæsevejr, samt en række andre 
sikkerhedsmæssige hensyn.

EU-standard gældende fra 1. april 2007
Pr. 1. april 2007 trådte EU-standarden DS/EN 14960 
– ”Oppustelige legeredskaber – Sikkerhedskrav og 
prøvningsmetoder” i kraft i Danmark, og den har 
givet en række klare bud på meget af det, der har 
manglet gennem årene, og ses som en betydningsfuld 
retningsvejviser for området, men også en standard 
der gør, at mange ting må tages op til fornyet over-
vejelse.

Denne ABC omfatter ovenstående typer af oppustelige forlystelser
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Standarden DS/EN 14960 omtaler oppustelige lege-
redskaber i stedet for forlystelser, som det er i be-
kendtgørelsen om offentlige forlystelser. Hvad vil 
man kalde dem, og hvad hører de under lovgivnings-
mæssigt i fremtiden? 

Legeredskaber skal synes og godkendes af legeplads-
inspektører. Forlystelser skal jf. bekendtgørelsen om 
offentlige forlystelser synes og godkendes af et god-
kendt akkrediteringsselskab.

Hvilke oppustelige forlystelser?
Hvilke oppustelige forlystelser dækker standarden? 
I England, hvor man gennem nogle år har arbejdet ud 
fra standarden, er idræts- og konkurrence aktiviteter 
ikke omfattet. Der arbejdes på at lave en ny standard, 
der dækker disse aktivitetsområder. Hvordan fortol-
kes det i Danmark?

Pjecen “Mor jer godt - og sikkert II” er et vær-
difuldt værktøj for alle, der beskæftiger sig 
med oppustelige forlystelser.

“Mor jer godt - og sikkert”
Foreningen af Danske Festudlejere har som de første 
i Danmark taget fat på problematikken ved at udgive 
pjecen ”Mor jer godt – og sikkert II”, hvori der er 
samlet en række værdifulde oplysninger om ansøg-
ninger, ansvar, polititilladelser, forsikringer, krav til 
opstillingsstedet og pløkkers placering, opsynsperso-
nalets opgaver og ansvar, hvad der skal gøres, hvis der 
opstår uheld, opstillings-og nedtagningsvejledning, 
afstandskrav, opblæsning af de oppustelige forlystel-
ser, tilladt antal personer, der kan bruge forlystelserne 
ad gangen, krav til friareal omkring forlystelserne, 
afstandskrav til blæseren, personhøjde og forslag til 
opslag, der skal foretages. En epokegørende pjece, 
som er en værdifuld vejledning for såvel festarrangø-
rer som udlejere, politi og andre offentlige instanser, 
der arbejder med området.

Kurser i udlejning og brug
Foreningen af Danske Festudlejere er sammen med 
Arbejdsgiverforeningen HTS, Handel, Transport og 
Service, Fagligt Fælles Forbund (3F), Serviceerhver-
venes Uddannelsessekretariat og AMU-Nordjylland 
ideskaberne bag to uddannelsesforløb af hver 5 dages 
varighed, omhandlende ”Montering af børneforly-
stelser” og ”Udlejning af børneforlystelser”.

Krav om uddannelse af de medarbejdere, der beskæf-
tiger sig med såvel udlejning som opstilling og opsyn 
med de oppustelige forlystelser, forventes at blive en 
politisk vedtagelse inden for en kort tidshorisont. 

Det vil betyde, at de sikkerhedsmæssige aspekter om-
kring brugen af oppustelige forlystelser vil komme i 
centrum. Det samme gælder ansvarsplacering og bø-
destørrelser for overtrædelser af forsikrings- og god-
kendelsesprocedurer inden for området. Bødestørrel-
ser på op til kr. 50.000.00 vil ikke være urealistiske 
for tilsidesættelse af disse områder, når man ser på 
gældende regler i England.
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Andet tilsyn end politiet?
Det kunne også tænkes, at der blev andre tilsynsfø-
rende end politiet til at varetage opsynet med de op-
pustelige forlystelser i Danmark. I England er alle 
oppustelige forlystelser forsynet med en ”tag”– en 
lille nummerplads – hvorpå der står anført et num-
mer. Nummeret er kodet ind på en database på samme 
måde, som biler er i Danmark. Her er hver enkelt for-
lystelse beskrevet. Resultater af syn er kodet ind, så 
man centralt kan se, hvilke ting der skal ændres, repa-
rationer der skal laves, om den er synet og godkendt 
eller kasseret m.v.

Den kontrolinstans, der har til opgave at holde opsyn 
med de oppustelige forlystelser, kan omgående lukke 
de forlystelser ned, som ikke er synet, eller der har 
fejl, som skal være udbedret, men som ikke er blevet 
det. Samtidig vil de helt kunne fjerne oppustelige for-
lystelser, som ikke har den påkrævede tag.
Hvad reglerne bliver i Danmark, vides af gode grunde 
ikke i skrivende stund. Meget er gråzone. En tiltrængt 

debat omkring en række væsentlige forhold er påkræ-
vet. Ansvarsområderne skal placeres/måske omfor-
deles, hvor krav til synsvirksomheden skal lægges i 
faste rammer og bødestørrelser for overtrædelser skal 
revurderes sammen med meget andet.

Baggrund for ABC for oppustelige forlystelser
”ABC for oppustelige forlystelser” tager udgangs-
punkt i reglerne i EU-normen DS/EN 14960 – ”Oppu-
stelige legeredskaber – Sikkerhedskrav og prøvnings-
metoder”, bekendtgørelsen om bffentlige forlystelser. 
Det krydret med 26 års erfaringer med udlejning af 
oppustelige og mekaniske forlystelser,  uddannelse 
som Certificat of Registration of Play Inspectors In-
ternational Ltd, der er den Engelske uddannelse af 
synsinspektører af oppustelige legeredskaber, der ta-
ger udgangspunkt i standarden om oppustelige lege-
redskaber, ligger bag dette materiales tilblivelse. 

” ABC for oppustelige forlystelsers” er tiltænkt som 
et værktøj til alle, der beskæftiger sig med oppusteli-

I 2007 blev der taget hul på de første uddannelser 
i børneforlystelser. Her ses de første uddannede 
opstillere.
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ge forlystelser. Det såvel udlejere som festarrangører, 
politi, akkrediteringsselskaber, forsikringsselskaber 
m.fl.

Materialet
For at gøre det så overskueligt og brugbart som mu-
ligt, tages de forskellige punkter op i alfabetisk ræk-
kefølge, så det er lige til at slå op i. Ligeledes benyttes 
der en række billeder og tegninger til at konkretisere 
tingene med på en overskuelig måde.

For at give et billede af udviklingen omkring oppu-
stelige forlystelser, er der også givet plads til et til-
bageblik på den første hoppepude, der blev lavet i 
England, og historien op til i dag.

Bemærkninger og forslag til tilføjelser, der kan ind-
flettes i den reviderede udgave modtages gerne.    

SUS
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HOPPEBORGENS 
HISTORIE

Opfindsomhed, hårdt arbejde, manglende penge, øko-
nomisk nedtur, brudt venskab, mange virksomheds-
konstellationer og en ubrydelig optimisme omkring 
at få lavet det helt rigtige legeredskab til børn, ligger 
bag udviklingen af verdens første hoppepude og ef-
terfølgende et utal af varianter inden for oppustelige 
forlystelser.

Døtrenes interesse for at lege med de store plastikpo-
ser, som opfinder Keith Yelland, England, arbejdede 
med udviklingen af fra 1969, blev baggrunden for 
den succes i forlystelsesverdenen, som legeredskabet 
er blevet. Plastikposer der var tiltænkt bag-in-boxe, 
som er en beholder i form af en pose i en kraftig pap-
emballage, som oprindelig var tiltænkt beholdning af 
mælk.

De største plastikposer var i starten 60 x 90 cm, og da 
de var meget populære blandt børnene, var der en klar 
udfordring i at lave dem større og mere holdbare, for 
efter en dags leg var poserne gået i stykker.

Udviklingsarbejdet var sat på højtryk og salgsarbej-
det begyndte med opsøgende salg over for weekend-
arrangementer, markeder og karnevaler og fangede 
nogle købere til det første produkt, der blev kaldt 
Blåhvaler. Oppustelige enheder, der var 180 + 90 cm 
i diameter, når de var pustet op. Et produkt, der den-
gang blev solgt til 27 engelske pund stykket.

Initiativet med at tage indmaden ud af en støvsuger, 
og lade den forsyne puderne med et konstant luft-
tryk via slangen, forbedrede produktet væsentligt. En 
pude med en højde på 70 cm og  4 x 9 m i størrelsen 
blev det første kommercielle produkt til en pris af 250 
engelske pund.

Det svenske firma Ring-Bingo, der var storleverandør 
til tivolier og forlystelsesparker var i 1972 den første 
køber af de oppustelige puder. Men købene var ikke 
store nok, og produktet ikke færdigudviklet nok. Der 
var tale om tynde plastikpuder, som var beskyttet af 
en ”presenning” i både top og bund, så det slidsomme 
udviklingsarbejde kørte videre. 

Under en opstilling af en stor hoppepude i forly-
stelsescentret Belle Vue, Manchester, kom stedets 
manager Bill Murphy tilfældigt forbi, da man var i 
færd med at opstille puden. Han bidrog med ordene: 
”Hvorfor dropper I ikke de indvendige tynde puder, 
og puster presenningen direkte op i stedet”?

Ideen blev fulgt op og gav helt nye vinkler på ud-
formningerne af hoppepuderne. På en messe i 1973 
blev der præsenteret en 9 x 9 m oppustelig pude med 
en 8 m høj raket i front, en slotsvæg bagerst og en 
oppustelig hund og bil på selve puden. Det var grund-
modellen for de mange udformninger, der i dag præ-
ger markedet af oppustelige forlystelser.
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Nyheden havde stor interesse, men salget var ikke 
stort nok, så firmaet Metric Packaging gik konkurs 
og ideskaberen Keith Yelland blev afskediget og en 
ny ejer kom til.

Men initiativet og gå-på-modet var ikke taget fra 
Keith Yelland, som i 1974 startede firmaet Pleasure 
and Leisure Inflatables op i en garage i Barwell i Eng-
land. Salget kom i gang og gik godt og her tog ud-
viklingen i salget, udformningerne af de oppustelige 
forlystelser og dekorationerne af disse virkelig fat. En 
brand ødelagde imidlertid fabrikken, men en ny kom 
hurtigt på fode igen, og efter tre år med fuld gang i 
fremstillingen, kom der sorte tal på bundlinien.

Virksomheden blev købt op at en række investorer og 
omdøbt til JUMBO, som i dag består af en samling 
af tidligere producenter af oppustelige forlystelser. 
JUMBO er i dag kendt som producenten af den høje-
ste kvalitet inden for branchen.

Idéen med udformning af oppustelige forlystelser i 
alverdens afskygninger er blevet kopieret af et utal 
af lande, men kvalitetsprodukterne fremstilles stadig-
væk i England. Kina og andre Østlande er gennem de 
sidste fem år gået aktivt ind i fremstillingen af oppu-
stelige forlystelser. Ikke med kvalitetsprodukter men 
med en stor opfindsomhed inden for udformninger og 
dekorationer.

Verdens første oppustelige forlystelse: Keith Yellands Funbag.

”Hvorfor dropper I ikke de tynde puder og 

puster presenningen direkte op i stedet for”?
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Opfinderen Keith Yellands citerede erindringer 
om udviklingsarbejdet:

   - Som pakningsingeniør var jeg i fuld gang med ud-
viklingen af bag-in-box konceptet, men virksomheden 
lukkede pludseligt ned, og jeg stod alene tilbage med 
pose-idéerne. Så i stedet for at udvikle på en maskine 
til at lave konceptet med, gik jeg i gang med udvik-
lingen af selve plastikposerne. Men nye ideer med at 
bruge bag-in-box ideen på vine gjorde, at jeg blev le-
der af dette projekt for et nyt firma.

   - Mine døtre på 8 og 9 år plagede mig altid om, 
at jeg skulle tage nogle store plastikposer med hjem, 
som de kunne lege med. De holdt meget af at lege med 
standardposerne, som befandt sig inde i kasserne, og 
havde en størrelse på 60 x 90 cm.

   - De ville gerne have større poser og den tanke 
tiltalte mig. Det gjorde, at jeg i en længere periode 
brugte nætterne til at udvikle på ideen. Det første re-
sultat blev en 9,5 m lang pose med en diameter på 
46 cm. For at få dem prøvet af, lavede jeg ti af disse 
poser til min yngste datters skolefest, og det blev en 
succes. De blev brugt meget og var efter festen øde-
lagte.

   - Min kollega Fred Lane, som var produktionschef 
og en ven af huset, og jeg valgte at starte et lille firma 
i Essex. Og for at få gang i salget af vore plastikposer, 
besøgte vi lokale weekendarrangementer, markeder 
og karneval’er, hvor vi solgte ”Blåhvaler”. Poser der 
var 180 cm i længden og 90 cm i diameter, og som 
kunne købes til en pris af et engelsk pund pr. stk..

   - Men vi skulle videre, og bad en lokal kunstner 
om at udarbejde et salgsmateriale til os. Han afviste 
blankt at kalde produktet for en Blåhval. Han kaldte 
i stedet produktet for en FUNBAG, og det blev det 
fremtidige navn for vort firma og produkt.

   - Vi valgte at flytte virksomheden til Leicester. Fra 
min private bolig kunne jeg kigge ud af vinduerne og 
se over til en ung dame, som passede børn. Her kunne 
jeg tælle antallet af potentielle kunder, så det var bare 
med at komme i videre, og få lavet den rigtige løs-
ning.

   - Vi brugte meget tid på at forlænge livet på vores 
Funbags. Vi besluttede at købe en presenning, som 
skulle omslutte de originale tyndhudede poser, og det 
fungerede godt, men var ikke den perfekte løsning – 
langt fra.

   - Vores næste innovation var at bruge en alminde-
lig støvsuger, tage indmaden  ud og lade den forsyne 
puderne med et konstant lufttryk via slange. Det for-
bedrede vores situation væsentligt, og det blev vores 
første ”kommercielle” produkt. En pude på 4 x 9 m 
og med en højde på 70 cm. Pris 250 engelske pund. 

   - Nu gik det hurtigt, men ikke hurtigt nok. Vi mistede 
penge og ingen af os havde flere penge tilbage, som vi 
kunne skyde i firmaet eller retteres sagt firmaerne, for 
vores firma Metric Packaging, bidrog ligeledes med 
arbejdsbyrden.

   - De forløsende ord til en ny udformning kom, da 
vi opstillede en stor pude i forlystelsescentret Belle 
Vue i Manchester. På dette tidspunkt, var disse tynde 
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plastikpuder/poser beskyttet med en ”presenning” i 
både top og bund. Stedets manager Bill Murphy kom 
tilfældigt forbi, da vi var ved at opstille puden, og 
hans kommentar til os var: ”Hvorfor dropper I ikke 
de tynde puder og puster presenningen direkte op i 
stedet for”?

   - Ændringerne blev lavet og kvaliteten forbedret 
væsentligt, men salget var alt for lille. Vi var despe-
rate! Det måtte gøres noget! Resultatet blev, at vi på 
en messe på Alexander Palace, udstillede en 9 x 9 m 
oppustelig pude med en 8 m høj raket i front, en slots-
væg bagerst og en oppustelig hund og bil på selve 
puden. Det var med til at øge interessen for vores pro-
dukt, men ikke nok.

   - Gælden var for stor og Metrie Packaging kollap-
sede. Personligt fik jeg sparket og aktieposten i FUN-
BAG blev overtaget af leverandøren af presenninger, 
Andrew Mitchell, som skulle dække gælden ind.

   - Få måneder senere – november 1974 – startede 
jeg firmaet Pleasure and Leisure Inflatables op i en 
garage i Barwell. Ken Walkden, hvis interesse jeg 
kendte gennem en tidligere medarbejder i FUNBAG, 
sluttede sig til mig ved nytårstid, og vort samarbejde 
blev en succes. Grundstenen var hoppeborgen Kon-
kord Kastle og flere andre modeller kom til. 

   - Salget og fremstillingen gik strygende, og Andrew 
Mitchell blev ansat med henblik på at overtage sty-
ringen i FUNBAG Inflatables, men inden vi kunne 
fastsætte præmisserne for overdragelsen, ødelagde 
en brand fabrikken. Det var et tilbageslag, men en ny 

fabrik kom hurtigt op at stå.

- Til manges forundring og overraskelse forlod jeg 
efter 10 års udviklingsarbejde virksomheden og bran-
chen. Voksende kedsomhed gjorde, at jeg tog beslut-
ningen, og jeg var ikke med, da Town Art og John 
Simmons opkøbte firmaerne Bounceabouts og PARC 
Design. Sidstnævnte virksomhed, som jeg havde 
brugt mange kræfter på at opbygge, og som efter tre 
år tjente et pænt overskud.

   - I mit eget helt upartiske perspektiv, må jeg sige, 
at al udvikling inden for oppustelige forlystelser blev 
foretaget de første 5 eller 6 år. En masse penge og 
meget energi blev brugt på projektet. Penge og energi 
fra folk, som ikke alle fik en belønning ud af det.
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  Den første hoppeborg i Danmark.

Året 1979 kom den første hoppeborg til Danmark, 
den blev importeret af Kurt Sørensen, Hjortshøj, der 
på dette tidspunkt var direktør for Cirkus Schumann. 
Kurt havde set dette underlige monstrum på en mes-
se og mente at den kunne bruges i markedsføring af 
Cirkus Schumann.

   En kold januar dag i 1979 drog Kurt Sørensen og 
broderen Leif Sørensen til England for at købe en 
hoppeborg.

 Leif Sørensen, der i dag driver salgsfirmaet Holtega-
ard Trading, Hjortshøj, husker turen således:

   -Ved vor ankomst til Leicester, fandt vi efter nogen 

søgen Church Hill Road, hvor vi af legenderne Keith 
og Ken fra Pleasure & Leisure Ltd fik demonstreret 
hoppeborgen ”Fantasy Forrest”.  Det var en fanta-
stisk oplevelse. Ud over demonstrationen fik vi, som 
nogle af de første udenlanske gæster, adgang til det 
magiske værksted, hvor man lavede hoppeborge. 

   -Hvilket syn!  Mennesker kravlede rundt oppe på 
et rundt bord. Symaskiner og tråde kom ned oppe fra 
loftet. Pvc-dug der blev flyttet med på det bord, der 
også kunne dreje rundt viste, at det var et meget ind-
viklet forløb for at lave en hoppeborg.

   -Efter lange forhandlinger, fik Kurt sidst på dagen 
købt en hoppeborg og fik samtidig noget, der lignede 
en distributøraftale med oveni.  

Den første hoppeborg i Danmark.

Danmarks første hoppeborg
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   -Tiden skred, og det var blevet sent på dagen og da 
vi skulle læsse hoppeborgen og påbegynde hjemturen 
den næste dag, var vi klar til at se dyner. Men så let 
gik det ikke. Keith og Ken mente, at vi skulle have en 
pint øl ovenpå handlen, og vi blev eskorteret til ”The 
Post House Hotel i Leicester” 

   -Fint tænkte vi, en pint of beer og et hotelværelse, 
det kan ikke blive bedre! Men ak og ve! Vi fik en pint 
øl med lime, der var deres foretrukne blanding, men 
ikke vores.

   -Efter denne seance oplyste de at dette hotel var 
en mulighed for overnatning. Var det ikke godt nok, 
kunne vi jo finde noget andet og derefter sagde de tak 
for i dag. Vi kiggede på hinanden og tænkte: ”Hvad 
blev der af den engelske gentleman ”

  - Dagen efter læssede vi den 6 x 7 meter store hop-
peborg ind bag i en 5 dørs WV Passat, og det kunne 
lade sig gøre sammen med blæseren, der var en stor 
jernklods. 

   -Hjemme i Danmark begyndte vi at markedsføre 
Cirkus Schumann med opstilling af hoppeborgen i 
gågaderne, når cirkuset kom til byen. De første 100 
børn fik en fribillet, hvilket jo gerne skulle give et 
mersalg af billetter til forældre og søskende.  

   

-Jeg turnerede rundt med hoppeborgen i en hel sæson, 
og skulle desuden lave reklame for Cirkus Schumann 
i Brugserne, som solgte billetter til forestillingerne. 
Det var en travl sommer, som der fortælles mange 
anekdoter om. 

   -Kurt mente at hoppeborge også kunne sælges til 
andre, og efter cirkus sæsonen begyndte den egentli-
ge markedsføring af hoppeborge. Det blev til mange 
demonstrationer af hoppeborge. Alle mente, den var 
smart, men det var nok ikke lige tiden at købe no-
get nyt. Bagefter må det jo nok konstateres, at vi var 
nogle rigtige rare legeonkler.

  -Den første indkøbte hoppeborg solgte jeg en varm 
sommerdag ved HEI´s sommerfest. Der var besøg af 
Tivoli Stjerneparken. Ejeren den vidtberømte Hans 
Åge Larsen, måtte eje dette vidunder, da han havde 
set, hvor mange 10-kroner HEI fik ind på denne ak-
tivitet. Hans Åge Larsens forlængede arm Reinholdt 
Andersen tog checkhæftet frem og så var den sag kla-
ret.

   -Det var springet til at der blev startet udlejning og 
salg op af hoppeborge i Danmark. Fra at sælge nogle 
få stk. om året er det vokset til salg af flere tusinde i 
Danmark og Skandinavien. Alene i Danmark er det 
årlige salg trecifret og har været det i mange år.
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VEJLEDNING
 P u n k t  f o r  P u n k t  ( a l f a b e t i s k )

  1. Adgangs-og udgangsforhold
I tilfælde af fejl på lufttilførslen, skal deflationstiden 
(den tid det tager fra lufttilførslen stopper og til den 
oppustelige forlystelse lægger sig ned) være tilstræk-
kelig til at tillade en sikker evakuering af den oppu-
stelige forlystelse. 

Deflationstiden øges betragteligt ved den tilbagefø-
ringsflap, der er krav om, at der skal være monteret 
i udblæsningsstudsen på blæseren eller i overgangen 
mellem forbindelsesslange og forlystelsen. (Se tilba-
geføringsflap på side 23)

Den oppustelige forlystelse skal være designet såle-
des, at det sikres, at en voksen person er i stand til at 
få adgang til forlystelsen for her at kunne assistere 
brugerne.

Totalt lukkede oppustelige forlystelser skal være for-
synet med UD-skilte, som skal være synlige under 
alle forhold. Såfremt den oppustelige forlystelse er 
designet for mere end 15 brugere, skal der være mere 
end én udgang, og brugerne må aldrig have mere end 
fem meter til en udgang.

  2. Ansvar 
Tages en oppustelig forlystelse i brug, uden at der er 
søgt tilladelse hertil, er det alene arrangøren, der 
har ansvaret, og denne vil kunne straffes med bøde. 

Arrangøren skal således sikre sig, at den pågældende  
forlystelse er synet og godkendt af anerkendt akkre-
diteringsselskab (pr. 1. august 2007 er det kun Tek-
nologisk Institut eller FORCE Technology, der er 
godkendte akkrediterings-selskaber), og at der fore-
ligger en godkendelse af aktiviteten fra den lokale 
politimyndighed. (Se mere om arrangørens rolle på  
side 20)

Er der ikke tegnet lovpligtige forsikringer, jfr. be-
kendtgørelsen om offentlige forlystelser §23, på den/
de oppustelige forlystelse(er), er det indehaverens/ud-
lejerens ansvar. Der gives ingen tilladelse fra Politiet, 
hvis forlystelsen ikke er forsikret.

Forsikringsselskaberne er tilbøjelige til ikke at betale 
erstatning ved skader, der er forårsaget af ikke-god-
kendte oppustelige forlystelser, og forlystelser, som 
ikke er opstillet efter gældende regler. 

Arrangørerne bør derfor sikre sig en seriøs udlejer 
som samarbejdspartner. På Foreningen af Danske 
Festudlejeres hjemmeside: www.festudlejer.dk kan 
man finde en række ansvarsfulde udlejere over hele 
landet.

Ifølge bekendtgørelsen om offentlige forlystelser nr. 
502 af 17. juni 2005, §24, kan den, der overtræder 
bekendtgørelsens punkter, straffes med bøde.

  3. Ansøgning/tilladelse fra politiet
Politiet skal altid ansøges om tilladelse til opstilling/
brug af en oppustelig forlystelse. Det skal ske ved, 
at der fremsendes en ansøgning om tilladelse til det 
lokale politi.
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Eksempel på ansøgningsblanket til opstil-
ling af offentlige forlystelser

Ansøgningen skal være vedlagt kopi af Tilsynsbog 
for Forlystelsesapparat. Heri skal det bekræftes, at 
den oppustelige forlystelse er synet og godkendt af et 
godkendt akkrediteringsinstitut inden for de sidste 12 
måneder. Anfør adresse/sted for opstillingen samt de 
tidspunkter, hvor hoppeborgen/den oppustelige forly-
stelse bruges.

  4. Arrangøren - definition og ansvar
 En privatperson/forening/klub/virksomhed/forret-

ning/selskab/marked/dyrskue/handelsstandsforening  
m.v. der lejer en oppustelig forlystelse.

  4.1. Hvad er arrangørens ansvar ved of-
fentlige arrangementer:

 At der indhentes polititilladelse ved den lokale po-
litidirektør til opstilling/brug af den oppustelige for-
lystelse.
 At den oppustelige forlystelse er synet og godkendt 

inden for 12 måneder.
 At der er tegnet lovpligtige arbejdsskade-og an-

svarsforsikring på den pågældende forlystelse.
 At tilsynsbog der bekræfter 12 måneders syn/god-

kendelse findes i umiddelbar nærhed af den oppuste-
lige forlystelse.
 At indhente instruktion fra forlystelsens ejer om, 

hvordan den betjenes og hvordan der føres det opti-
male opsyn
 At der er opsyn med den oppustelige forlystelse i 

dens fulde brugsperiode. Er der ikke opsyn, skal den 
pakkes sammen og blæseren fjernes. Opsynspersona-
let skal som minimum være fyldt 16 år. Er de fyldt 16, 
men ikke 18 år, skal der foreligge et skriftligt samtyk-
ke til hvervet fra forældremyndighedens indehaver. 
Dette skal opbevares ved forlystelsen og skal kunne 
forevises politi eller akkrediteringsselskab.
 At give opsynspersonalet en grundig instruktion i 

at betjene og føre tilsyn med den oppustelige forly-
stelse, således at forlystelsens afvikling sker på for-
svarlig vis.
 At opsynspersonalet hele tiden sikrer, at det mak-

simale antal deltagere og deres maksimalhøjde over-

”Politiet skal altid ansøges om tilladelse til 
opstilling/brug af en oppustelig forlystelse” 
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holdes, og at brugerne deles op efter størrelser, såle-
des at brugen er forsvarlig.
 At strømtilførslen opfylder kravene i stærkstrøms-

regulativet.
 At der foretages skiltning der oplyser brugerne om 

ordensregler og øvrige regler for brugen af den op-
pustelige forlystelse.
 At sikre, at den oppustelige forlystelse er forsvarligt 

forankret – at det påkrævede friareal er til stede.
 At der ved brug af oppustelige forlystelser uden 

begrænsende sidevægge udlægges stødabsorberende 
materialer i en brede på minimum 120 cm omkring 

hele forlystelsen, når den opstilles på hårdt underlag. 
 At reglerne i bekendtgørelsen om offentlige forly-

stelser – bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005 og 
EU-normen DK/EN 14960 – Norm for oppustelige 
legeredskaber overholdes.
 Arrangører, der ikke overholder ovenstående, kan 

straffes med bøde.

Arrangøren har bl.a. ansvaret for at 
indhente polititilladelse og sikre, at 
forlystelsen er under opsyn i den fulde 
brugstid.
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 5. Blæser
Oppustelige forlystelser blæses op af en elektrisk el-
ler motordrevet blæser, som konstant blæser luft ind i 
forlystelsen i dens fulde brugstid. For at sikre, at den 
fulde luftmængde bliver blæst ind i forlystelen, skal 
man sikre sig, at blæseren placeres sådan, at indblæs-
ningsstudsen er helt lige. Tvindes den, ellers kommer 
blæseren til at stå skævt på, kommer den fulde luft-
mængde ikke ind i forlystelsen, og det optimale tryk 
er ikke til stede.

Man skal ligeledes sikre sig, at blæserens indsug-
ningsåbning er fri for papir, blade, plastikposer eller 
andre ting, der forhindrer den i det frie luftindtag. 

Blæsere, der er leveret med fra leverandøren, kan 
ikke give et overtryk i den oppustelige forlystelse. 
De er opbygget således, at de giver den fulde ydelse 
ved opblæsning af forlystelserne. Når der opnås et 
vist tryk, drosler blæseren sit volumen ned og holder 
trykket ved lige, således at forlystelsen hele tiden har 
et ens tryk.

Trykket i de oppustelige forlystelser kan falde, hvis 
mange børn inden for kort tid forlader forlystelsen. 
Da vil der i kort tid være et lavere tryk, men blæseren 
sætter så ind med sin fulde volumen og kort tid efter 
er trykket på plads, og den drosler ned igen.

Situationer hvor blæseren ikke kan give det 
optimale lufttryk: en væltet blæser (øverst), 
blokeret luftindtag (midterst) og bukket studs 
(nederst). 
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  5.1. Tilbageløbsflap
Blæseren skal have påmonteret en tilbageløbsflap i 
udblæsningsstudsen eller i overgangen mellem for-
bindelsesslange og forlystelsen. Det gør, at den tid 
der går fra, at blæseren stopper og til den oppuste-
lige forlystelse lægger sig ned forøges, således at en 
rømning kan ske over længere tid, og brugerne når at 
komme ud.

  5.2. Beskyttelse af indsug og udblæsning
Der skal være placeret net ved såvel blæserens ind-
sugning som udblæsning, som gør, at det ikke er 
muligt at få fingrene ind til de roterende dele. Nettet 
skal være så finmasket og placeret i en sådan afstand 
fra de roterende dele, at børnehænder/fingre ikke kan 
komme i nærheden af disse. 

Blæseren skal have påmonteret en til-
bageføringsflap i udblæsningsstudsen 
eller i overgangen mellem forbindelses-
slange og forlystelse. 

Her ses et eksempel på beskyttelse af hhv. udblæsning og blæserens indsug.

Stoppes lufttilførelsen og den oppustelige forlystelse flader ud, skal brugerne 
straks hjælpes ud.
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  5.3. Afstand mellem blæser og forlystelse
Afstanden mellem blæser og forlystelse skal være mi-
nimum 120 cm fra en side med væg og mindst 250 
cm fra en åben side. Indblæsningsstudsen skal således 
være tilstrækkelig lang for at kunne tillade dette.

Er blæseren placeret indvendigt i forlystelsen, skal 
den være mindst 120 cm fra legeområdet, trin og/el-
ler trappe.

Kravene i stærkstrømsregulativet skal opfyldes
Blæseren skal opfylde kravene i stærkstrømsregulati-
vet. Der må ikke være brud på stik eller ledninger.

  5.4. Stik på blæser og forlængerledninger
Blæseren skal være forsynet med et 230 V stik med 
jord. Det samme gælder de kabelruller, der bruges til 
at forbinde blæseren som strømgiver. Erfaringsvis er 
det svært at finde 230 V stikkontakter. Det vil der-
for være en ide, om man får lavet adaptere, som kan 
monteres på blæserne. Derved sikrer man sig, at der 
hele tiden vil kunne laves kontakt til strøm.

230 V stik med jord.

Det kan være en god idé at få lavet adaptere  
til blæserne, således man sikrer sig at man 
altid kan få strøm.

  5.5. Kabelruller/forlængerledninger
Forlængerledninger må maksimalt være 20 meter og 
lavet af 3x1,5 mm2 kabel. Jo højere gennemgang de 
er beregnet til, jo bedre. For tynde og for lange for-
længerledninger kan bevirke, at blæserens motor ikke 
får det nødvendige strøm, og at den derfor slår fra i 
termosikringen.

Blæseren må ikke tilsluttes generator.

Husk forlængerledning med jord.

Afstanden mellem 
blæser og forlystel-
sens sider med væg 
skal minimum være 
120 cm - og mini-
mum 250 cm mel-
lem blæser og åbne 
sider.
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  5.6 Strømforbrug
Blæsernes strømforbrug ligger på omkring 10 – 12 
amp., hvilket er et forbrug, som lige kan klares ved 
mange private installationer, hvis der ikke er koblet 
andet på den pågældende fase. Det betyder, at det vil 
være en god ide, hvis man kan koble sig på et kraftstik 
og gennem en adapter trække 230 V ud til blæseren.

  5.7. Skal ikke være tilgængelig for publikum
Blæsere inkluderet kabler og stik skal ikke være til-
gængelige for publikum.

  5.8 Benzindrevet blæser.
Benyttes der en benzindrevet blæser er det vigtigt at 
læse instruktionen fra leverandøren grundigt inden 
brugen og at sikre, at alle sikkerhedshensyn er taget.

Sikr, at blæseren altid kører på laveste motorhastig-
hed, ellers er der fare for at beskadige den oppustelige 
forlystelse.

Husk:

Luk altid for benzinhanen, når den ikke er i brug• 
Påfyld aldrig benzin, når blæseren er i drift.• 

Tøm den oppustelige forlystelse for brugere, stop 
blæseren, og når den oppustelige forlystelse er faldet 
sammen og der er frit udsyn over forlystelsen, kan 
påfyldningen af benzin påbegyndes.

Et eksempel på en benzindrevet blæser 
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”Melder kunderne tilbage, at blæseren ikke duer, så 
skyldes det i 99 % af tilfældene, at der er koblet for 
mange ting på den pågældende fase eller at der er 
koblet for mange forlængerledninger sammen. Det 
giver et spændingstab som gør, at motoren ikke kan 
arbejde optimalt eller at den helt slår fra.

  Elektrikeren & de ’defekte’ blæsere
En søndag morgen blev jeg ringet op af en lejer, som 
påstod at motoren på blæseren var defekt. Jeg spurgte 
ind til, hvad der var galt og han fortalte, at den kun 
kørte i kort tid, så slog den fra. Jeg bad ham prøve 
en anden stikkontakt, men fik det svar tilbage, at han 
kendte alt til strøm, da han arbejdede som elektriker. 
Jeg læssede derfor en anden blæser i bilen og kørte 
ud til ham. En køn tur på godt hundrede kilometer. Jeg 
så da hoppeborgen ligge langt ude på en fodboldbane 
og det viste sig, at han havde sat en benzindrevet ge-
nerator til at lave strømmen. Jeg løsnede blæseren fra 

indblæsningsstudsen og tog stikket ud af generatoren. 
Turen gik derefter sammen med elektrikeren ned til 
det nærliggende forsamlingshus, hvor vi satte den til 
230 V stik. Blæseren kørte her for fulde tryk, til stor 
forundring for kunden. 

Generatoren gav for få ampere og kunne derfor ikke 
få motoren til at køre.

  Strømtab gennem sammenkoblede kabelruller
En anden oplevelse var en dag, hvor der på dyrskue-
pladsen var opstået problemer med blæseren til en 
hoppeborg. Den lokale elektriker oplyste mig telefo-
nisk om, at han havde konstateret fejl i motoren på 
blæseren. Den kørte kun i kort tid ad gangen. Proble-
met havde imidlertid ikke været der hele tiden, idet 
den havde kørt uden problemer i to dage. Vi snakkede 
om mulighederne af, at der var for meget koblet på 
fasen, at der var for mange forlængerledninger sat 
sammen osv. Han var sikker på, at det var motoren 
der var i stykker, og jeg informerede om, at jeg gerne 
kom med en ny blæser, men at jeg -  hvis der ikke var 
noget galt med motoren - ville have kørselsudgifter 
samt timeløn betalt, hvilket han indvilligede i. Da jeg 
kom til stedet, observerede jeg, at der var sat tre ka-
belruller sammen fra strømtavle og til blæseren. Jeg 
tog de to af og satte den ene i det stik, der var i tavlen 
og blæseren kørte for fulde tryk.

Adapter løste problemet
Den ansvarlige elektriker fra en festival på Sjælland 
ringede og klagede sin nød. De havde fået leveret tre 
oppustelige forlystelser og ingen af blæserne virkede. 
Uforståeligt for mig, for det er sjældent, at der er 
noget galt med en blæser og så tre på en gang. Jeg 

”Brug derfor tid i telefonen 
på at få afklaret, hvad pro-
blemstillingen kan være, før 
du futter af sted med en ny 
blæser.” 

ÅRSAGER TIL BLÆSER-PROBLEMER 
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forklarede ham muligheden af at lave en adapter til 
kraftstikket og hive tre gange 230 V strøm ud af det. 
De påstod han, at det havde de prøvet. Han oplyste 
samtidig, at de havde haft skilt den ene blæser af, og 
at der var noget i vejen med den, så der skulle leveres 
tre nye blæsere.

Jeg valgte at sende en medarbejder af sted med tre 
nye blæsere og et adapterstik til kraft med de tre ud-
gange som tidligere omtalt. Da han efter fire hundrede 
kilometers kørsel kom til stedet, satte han adapteren 
i kraftstikket og de tre blæsere i hver sit udtag, og de 
tre blæsere kørte uden problemer.

  De ’utætte’ hoppeborge
En lokal idrætsforening havde lejet fire oppustelige 
forlystelser og efter at de selv havde stillet dem op i 
idrætshallen ringede de til mig og beklagede sig over, 
hvor utætte forlystelserne var, nemlig så meget, at de 
ikke var til at puste op. Vi tog igen snakken om strøm-
forholdene på stedet, hvilket de ikke mente, der var 
noget galt med, for hal-inspektøren havde sagt OK 
for, at det var i orden. Jeg bad ham prøve at kigge 
efter, at alle studserne/luftudtagene var lukkede og 
prøve med strøm fra andre stikkontakter. 

Han meldte kort tid efter tilbage, at studserne var luk-
kede og at der kun var sket noget positivt med den ene 
af forlystelserne, som nu var fuldt ud blæst op. Ufor-
stående over for problemstillingerne, da der var tale 
om nyere forlystelser, læssede jeg tre andre og kørte 
ud til stedet. Det første jeg gjorde var, at få en adapter 
sat i det enlige kraftstik, der var, og straks kørte alle 
blæserne på fulde hammer, til stor forundring for ar-
rangørerne.

De havde ikke været opmærksomme på, at det var 
stik, der var koblet på den samme fase, som de havde 
flyttet rundt på, og så hjælper det ikke det mindste at 
gøre det.
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For meget kobles til for lav spænding.
Jeg kan nævne et utal af andre lignende situationer 
fra arrangementer over hele landet, hvor lejere me-
ner, at der har været noget galt med blæserens motor. 
Gentagne gange har det vist sig, at man - efter at vi 
har sat en oppustelig forlystelse op - har koblet andre 
ting på forlængerledningen eller til samme fase. Det 
kan være pølsekogeren, ølanlægget, kaffemaskinen, 
fryseren til is, popcornsmaskinen, sluchicemaskinen, 
softicemaskinen, musikerens lys-og lydanlæg eller 
noget helt andet. Fra starten var strømmen OK, men 
jo mere der kobles på, jo større bliver forbruget, og 
så står motoren af.

Får blæseren ikke den strøm, der er brug for, slår ter-
mosikringen fra og blæseren går i stå. Nogle sikringer 
slår til igen, når de er kølet af, medens der ved andre 

skal trykkes på en knap, før de igen kan starte op.

Brug derfor tid i telefonen på at få afklaret, hvad pro-
blemstillingen kan være, før du kører af sted med en 
ny blæser. Tager du turen derud, så undersøg, hvad 
der kan være galt og prøv at løse problemet, før du 
sætter en ny blæser til. Gør du det først, og den kører, 
så siger kunden pr. refleks: ”Der kan du bare se. Det 
var blæseren, der var noget galt med”. Det selv om 
det viser sig, at det var noget helt andet.

Pas på strømmen!
En medarbejder ringede hjem en Sct. Hans aften og 
beklagede, at han havde fået en defekt motor med 
ud. Han havde fået lagt hoppeborgen ud, blæseren 
monteret på og var klar til at puste hoppeborgen op. 
Den kørte kun i nogle få sekunder og var herefter helt 
varm, hvilket hverken han eller jeg forstod. 

Afsted med en ny blæser, så festlighederne kunne 
komme i gang. På stedet snakkede vi tingene igennem 
og forstod stadig ikke noget. Vi satte så den nye blæ-
ser til og med samme resultat. Motoren kørte i nogle 
få sekunder, og så var den brændende varm. Årsagen 
var, at en af arrangørerne havde været ved at montere 
230 V stik på et kraftkabel, og havde fået monteret 
en ledning forkert, så der var kraft i stikket, hvilken 
en blæser ikke holder til. Så er det rart at have en 
underskrevet lejekontrakt, hvor det klart er beskrevet, 
hvem der har det økonomiske ansvar i en sådan si-
tuation.”  
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  5.9 Mærkning på blæseren.
Blæsere skal være tydeligt og permanent mærket med 
mindst nedenstående:

A. Rumfang og tryk på luftmængden.
B. Identitets nummer.
C. Fabrikationsår
D. Navn og adresse på leverandør/fabrikant.
E. Nummer og dato på den Europæiske Stan- 
 dard.

Disse mærkninger skal være klart synlige, når udsty-
ret anvendes.

  5.10. Afmontering og fjernelse af blæser.
Blæseren skal altid afmonteres og flyttes væk fra den 
oppustelige forlystelse, når der ikke er opsyn, eller 
den lukkes ned grundet regn eller blæst. Dette for at 
forhindre, at usagkyndige vil kunne tilslutte den og 
blæse forlystelsen op.

Afmontér og flyt blæseren 
i perioder, hvor den op-
pustelige forlystelse ikke 
er i anvendelse.

Her er et eksempel på korrekt mærkning af en blæser
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Fjernes blæseren ikke, vil der altid være nogle pilfing-
re, som får det organiseret sådan, at de får sat strøm 
til blæseren og den oppustelige forlystelse blæst op. 
Der kan i de sene aften/nattetimer let blive et leben 
af unge mennesker, der er uden kontrol. Et sted, hvor 
der let sker skader på de personer, der bruger den op-
pustelige forlystelse og vovemodet er stort.

Mit forslag til alle festarrangører, der benytter oppu-
stelige forlystelser er, at de får dem rullet sammen om 
natten. Det for at skåne dem mod vejret. Bliver der 
regnvejr og en hoppeborg bliver våd, så varer det let 
længe, før den er tør igen. 

En anden grund kan være at fjerne muligheden for 
hærværk. En arrangør oplevede, at der en nat blev 
kørt cross med knallerter oppe i en hoppeborg, og at 
en bil var kørt over den, mens den lå flad på en P-
plads. Det var et ynkeligt syn at se hoppeborgen næ-
ste dag, hvor den var ødelagt og ikke kunne bruges.

Det kan også tilrådes, at den oppustelige forlystelse 
om natten placeres i et aflåst lokale, så tyveri und-
gås. Ligger en oppustelig forlystelse uaflåst på en 
festplads, så er der ingen tyveriforsikring, der dæk-

ker. Står den i et aflåst rum, så vil en tyveriforsikring 
dække, hvis den stjæles fra lokalet.

Vi oplevede en kunde på Fyn, som ved afslutningen på 
festlighederne pakkede en hoppeborg sammen søn-
dag aften. De lod den ligge på sportspladsen til næste 
dag, hvor fragtmanden skulle hente den. Fragtman-
den kom, men der var ingen hoppeborg eller kasse 
med blæser, kabelrulle, pløkker, reb m.v.

Kunden henvendte sig til os for at få tilsendt et bil-
lede af hoppeborgen, som var specielt dekoreret med 
navnet på en købmandskæde, og det var en stor hjælp 
for kunden. Der blev indrykket annonce i lokalavisen 
samt dagbladet i omegnen og der blev sat plakater op 
med billede af hoppeborgen. Fjorten dage efter dens 
forsvinden blev Odense Politi ringet op af en person, 
som havde set den portrætterede hoppeborg i avisen. 
De kunne herefter tage ud til adressen, og få dem til 
at pakke hoppeborgen sammen.

Men sådan kan man ikke forvente, at det vil ske i ret 
mange tilfælde, da mange hoppeborge ligner hinan-
den og kun få udskiller sig fra de andre.

I en sådan situation er det ligeledes vigtigt, at der 
foreligger en underskrevet kontrakt, som klart rede-
gør for, hvem der har ansvaret i en situation, hvor 
hoppebogen stjæles eller påføres skader af et sådant 
omfang, at det er meget bekosteligt at få den repare-
ret eller at der skal købes en ny. 

Billeder af dokumenter

”Mi t  f o r s lag  t i l  a l l e  f e s tar ran-

gører,  der  beny t t e r  oppus te l ige 

fo r l y s t e l se r  e r,  a t  de  få r  dem 

ru l l e t  sammen  om n a t t e n . ”

OM FJERNELSE AF BLÆSER
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  6. Dokumentation.
I umiddelbar nærhed af den oppustelige forlystelse 
skal følgende dokumentation være til stede:

 Polititilladelse (med dato og tidspunkter for, hvor 
benyttelse må ske) til opstilling/brug af den oppuste-
lige forlystelse. 

 Brugsvejledning til den oppustelige forlystelse, 
som sikrer, at alle der betjener den, har modtaget den 
instruktion i at betjene og føre tilsyn med forlystel-
sen, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af 
den pågældende aktivitet.

 For medhjælpere mellem 16 og 18 år skal der fore-
ligge skriftligt samtykke til hvervet fra forældremyn-
dighedens indehaver, med mindre ansøgeren eller 
dennes ægtefælle er indehaver af forældremyndighe-
den. 

 Tilsynsbog for forlystelsesapparat vedrørende den 
pågældende forlystelse.

 Forsikringspapirer der bekræfter, at der er tegnet 
lovpligtig arbejdsskadeforsikring for medhjælpere og 
ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstat-
ningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen 
skal som minimum udgøre 5 mill. kr. ved personska-
de og 2 mill kr. ved tingskade.

Kravet til dokumentation er stort.  Her 
ses eksempler på hhv. forsikringspapir, 
tilsynsbog og brugsvejledning.
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” F e s t a r r a n g ø re n  h a v d e 

i k k e  a n s ø g t  o m  t i l l a d e l s e 

t i l  h o p p e b o rg e n s  o p s t i l l i n g 

o g  e j e re n  h a v d e  i k k e  t e g n e t 

n o g e n  f o r m  f o r  f o r s i k r i n g . ”

Det er iflg. bekendtgørelsen om offentlige forlystelser 
festarrangøren som har ansvaret for, at der ansøges 
om tilladelse til opstilling af den oppustelige forly-
stelse, samt at de øvrige punkter opfyldes.

Det er ejeren af forlystelsen, der har ansvaret for, at 
der er tegnet de lovpligtige forsikringer, som er anført 
i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser, men leje-
rens opgave at kontrollere, at de er tegnet.

Få lavet en lejekontrakt, hvoraf disse ting fremgår, 
så der ikke på nogen måde opstår misforståelser om-
kring et lejemåls ansvarsfordeling. 

Mange festarrangører er kommet i store problemer, 
når der er sket uheld med offentlige forlystelser. Sker 
der skader i alvorlig grad, så kommer Falck. De kon-
takter politiet og så er problemstillingen der. Er der 
søgt om tilladelse? Er forlystelsen godkendt? Er den 
forsikret? Er svarene nej, så kan 

såvel ejer som arrangør vente en hilsen fra politiet, 
og få problemer med evt. erstatningsbetaling.

En hoppepude lettede bogstavligt talt på en flyveplads 
på  det sydlige Fyn med tre drenge ombord. Den fløj 
op i luften grundet et kraftigt vindstød. De to drenge 
faldt af kort tid efter at den var lettet, men den tredje 
fik en flyvetur op i otte meters højde, hvor han blev 
smidt af, faldt ned og nøjedes på mirakuløs vis med 
kun at brække en arm. Hoppepuden fløj over og lagde 
sig på to mindre fly, som begge blev beskadiget.

Festarrangørerne havde ikke ansøgt om tilladelse til 
hoppeborgens opstilling og ejeren havde ikke tegnet 
nogen form for forsikring på hoppepuden. Den var 
ikke synet og godkendt, så der venter en hilsen fra 
politiet til begge parter og et erstatningsansvar på et 
ukendt beløb til ejeren af hoppepuden. Hvordan sa-
gen er faldet ud, vides ikke i skrivende stund. 

OM DOKUMENTATION
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  7. Dug
Dugen, som den oppustelige forlystelse er lavet af, 
skal:

A. Være fremstillet af brandhæmmende materiale. En 
test laves lettest ved, at der klippes et lille stykke af 
den oppustelige forlystelse. Det kan fx, ske indven-
digt i forlystelsen. Der tændes ild til stykket og man 
ser straks, om det brænder eller ej. Brænder den, er 
der ikke tale om brandhæmmende dug. Smelter den, 
er den OK:

B. Være tilstrækkelig i riv-og trækstyrke til at modstå 
vægten af de brugere, der er beregnet til at benytte 
den oppustelige forlystelse.

C. Have en tilstrækkelig lufttæthed til at fastholde 
og gendanne den oppustelige forlystelses form under 
brug, når der tilføres det i operations manualen givne 
tryk.

Listen er ikke udtømmende.

 

Dugkvalitet

Det kan være svært at vurdere, hvorvidt en dug 
er af god kvalitet eller ej - for på overfladen ser 
de fleste oppustelige forlystelser fine og farverige 
ud. 

Til venstre ser du to eksempler på en foldet dug. 
Det øverste lag er dugens indvendige side, mens 
det øverste er dugens ydre side.

På kvalitetesduge er både den ydre og den ind-
vendige side belagt med et solidt lag gummi, 
som i det nederste eksempel.

På lavkvalitets duge (øverste eksempel), er det 
kun dugens ydre side, som er belagt med gummi, 
hvilket gør den mindre fleksibel og modstands-
dygtig end de dobbeltbelagte duge.

 

Duge må ikke have fabrikationsfejl, som vist 
her

” D e n  n y e  s t a n d a rd  g ø r,  a t 
m a n  s k a l  v æ re  e n d n u  m e re 
p å p a s s e l i g ,  d a  d e r  f i n d e s 
m a n g e  p ro d u k t e r  a f  s å  l a v 

k v a l i t e t ,  a t  d e  i k k e  k a n 
g o d k e n d e s . ”
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forlystelse var i brug i to uger, og så kunne den ikke 
holde luft. Den anden var to meter højere end det be-
stilte, og kunne ikke opstilles i lokalet.

Han havde fået de oppustelige forlystelser til en billig 
pris i forhold til de forlystelser, der laves i England. 
Jeg vil imidlertid kalde det at spare sig fattig.

Der er mange ting, man skal tænke på, når man køber 
sig en oppustelig forlystelse, og især når den er bil-
lig.  Det er ikke bare et flot udseende men vigtigheden 
af, at konstruktionen er lavet, så den kan godkendes 
i Danmark. Den nye standard gør, at man skal være 
endnu mere påpasselig, da der er meget bras, der ikke 
kan godkendes.

Fare for brugerne
Det måtte et fritidscenter i Aalborg erfare. En lokal 
bank bakkede købet af en oppustelig forlystelse op og 
skulle derfor låne den til en række festligheder, som 
de gik ind i. Fritidscentret kunne bruge den, når de 
havde lyst.

Da den skulle bruges til offentlige arrangementer, 
skulle den synes og godkendes af et godkendt akkre-
diteringsinstitut, og her sluttede festen.

Hoppeborgen blev ikke godkendt, da den var lavet 
sådan, at flere af tingene skulle samles med kraftige 
elastikker. Konstruktionen betød, at der var fare for, 
at brugerne kunne blive kvalt, hvorfor den ikke kunne 
godkendes. Fritidscentret har nu en hoppeborg billigt 
til salg, men det har været dem en dyr oplevelse at 
indgå en billig handel.

Der kan være stor forskel på kvaliteten af dug. Det er 
derfor vigtigt at sikre sig, at den er i top, da det ellers 
kan blive en dyr fornøjelse. 

Der er i de sidste år kommet en række oppustelige 
forlystelser til Danmark fra Østen, og kvaliteten af 
disse er i mange tilfælde af tvivlsom karakter. 

Udlejere/ejere af indendørs legelande har i en række 
tilfælde fundet ud af den manglende kvalitet. Efter 
kort tids brug har de oppustelige forlystelser ikke 
kunnet holde et sådant tryk, at de har kunnet holde 
sig oprejst.

Ved køb er det også vigtigt at sikre sig, at dugen er 
lavet af brandhæmmende materiale, da der ikke er 
nogen sikkerhed herfor, hvis man ikke kender leve-
randøren.

Det er ligeledes vigtigt at sikre sig, at syningerne er 
lavet på et sådan måde, at de kan holde. At de mål, der 
er opgivet i Standarden for oppustelige legeredskaber, 
er opfyldt, at konstruktionerne i hjørner og belastede 
steder er lavet sådan, at det vil kunne holde.

Efter to uger kunne den ikke holde luften
Ejeren af et indendørs legeland kontaktede mig for at 
høre, om jeg havde oppustelige forlystelser til salg. 
Ting som han gerne skulle bruge her og nu, da han 
skulle starte legelandet op. Han havde gennem inter-
net købt to oppustelige forlystelser i Kina. Forlystel-
ser som præsenterede sig godt på hjemmesiden og 
som også så flotte ud ved modtagelsen. Den ene 

OM KVALITETEN 
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Apropos kvalitet versus lav kvalitet

Når jeg i bogen nævner kvalitet og billigt bras, så er 
min definition på de to ord følgende:

Kvalitet:
 Den oppustelige forlystelse opfylder kravene i EU-

standarden DS/EN 14960 - ”Oppustelige legeredska-
ber – Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder” i alle 
dens krav.
 At der er påført de påkrævede skiltninger med alle 

oplysninger anført.
 At der er lavet en udførlig brugsvejledning for den 

enkelte forlystelse.
 At dekorationerne på de oppustelige forlystelser 

kan holde i mange år.
 At det er muligt at få foretaget reparation af forly-

stelsen af såvel større som mindre omfang.
 At det er muligt at få udskiftet dele af den oppuste-

lige forlystelse ved slitage m.v.

Lav kvalitet:
 Oppustelige forlystelser der på en lang række måder 

ikke opfylder kravene i EU-standarden DS/EN 14960 
– ”Oppustelige legeredskaber – Sikkerhedskrav og 
prøvningsmetoder” som fx:
 Dugen/net er ikke lavet af brandhæmmende mate-

riel.
 Kravene til max. højder for forpude m.v. er ikke 

overholdt.
 Hvor forhindringer ikke er lavet sikkerhedsmæssigt 

forsvarligt.
 Hvor der ikke er lavet de fornødne sikkerhedsfor-

anstaltninger med vægge og overbygninger ved store 
højder.
 At dekorationerne krakelerer og forsvinder i løbet 

af kort tid.
 Hvor forankringsbåndene er lavet af en dårlig kva-

litet.
 Hvor forankringsbåndene kun er syet sammen med 

den oppustelige forlystelses konstruktion på en sim-
pel måde, som ikke giver sikkerhed for, at den kan 
holde, og hvor den let rives af.
 Hvor der er fejl i PVC’en som gør, at den let rives 

i stykker.
 Hvor kun den ene side af PVC’en er belagt med 

plastik.
 Hvor de benyttede net ikke lever op til de krav, der 

stilles i standarden.
 Hvor pløkkerne ikke leveres med afrundede hove-

der.
 Hvor blæseren er lavet i ren plastik, som går i styk-

ker for et godt ord.
 Hvor blæseren har svært ved at levere luft nok til, 

Eksempel på dårlig/god kvalitet:

På forankringsstropper er der også 
stor forskel på kvalitet. 
 
Den grønne strop til venstre er et ek-
sempel på en strop af ringe kvalitet. 
Med lette ryk i hver side af stroppen 
kan man ved håndkraft løsne op for 
maskerne. Det bør ikke forekomme

Det er heller ikke tilfældet med den 
blå strop, der er fast i maskerne. 

Tjek derfor altid forlystelserne inden 
evt. køb.
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at den oppustelige forlystelse kan holde det lufttryk, 
der kræves.
 Hvor syningerne er lavet med så lange sting, at der 

kun går kort tid, før at forlystelsen slet ikke kan holde 
luft.
 At syningerne i den oppustelige forlystelses hoppe-

flade er lavet sådan, at de ikke efterfølgende vil kunne 
repareres, og at der ikke er lavet forstærkninger.
 At det materiale, der er placeret mellem hoppepu-

den og bunden er af en sådan kvalitet, at den har be-
grænset levetid.
 At der ikke er påført de påkrævede skiltninger.
 At den oppustelige forlystelse er lavet med sammen-

føjninger, der gør den ekstrem farlig for brugerne.

 At der ikke medfølger nogen brugsvejledning til 
den oppustelige forlystelse.
 At det ikke er muligt at lave reparationer på den 

oppustelige forlystelse eller udskifte dele, der forgår 
ved slitage.
 Hvor riv- og trækstyrken i PVC-dugen ikke opfyl-

des med det resultat, at dugen går i stykker ved brug 
eller ved træk i dugen.
 Hvor mærkningerne på blæseren ikke opfylder de 

krav, der stilles i EU-standarden.
 Hvor der ikke er lavet forstærkninger i bunden med 

fx bånd.
 Hvor antallet af forankringer ikke lever op til kra-

vene i EU-standarden.

Som det ses på billedet, kan 
det være stort set umuligt 
at se, om et net overholder 
kvalitetskravene.

Nettet til højre er brand-
hæmmende. Det er nettet til 
venstre ikke.

Derfor er det utroligt vigtigt, 
at man vælger sin leverandør 
med omhu, da man i tilfælde 
af en ulykke selv risikerer at 
stå med skægget i postkas-
sen.

For at teste om stropperne er i orden, kan man foretage en trækprøve. 
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(Fortsat fra side 37)

 Hvor den oppustelige forlystelse ikke er lavet af 
PVC-dug, hvor lufttætheden er så stor, at den kan 
fastholde og gendanne forlystelsens form.
 Hvor forpuden ikke lever op til kravene om højde 

og bredde.
 Hvor indblæsningsstudsen ikke har en sådan læng-

de, at man kan overholde minimumskravene på blæ-
serens placering.
 Hvor der i konstruktionen er lavet fælder, der er di-

rekte livsfarlige.
 At der fremkommer hårde og skarpe hjørner/gen-

stande, som brugerne kan komme til skade ved.
 Hvor klatrenettene ikke har de mål, som skal til for 

at de kan godkendes.
 Hvor afgrænsende sider ikke har en sådan højde, at 

de vil kunne bruges af børn, der er over fx 60 cm.
 Hvor der ikke er et sådant antal udsivningsstudser 

der gør, at den oppustelige forlystelse ret hurtigt vil 
kunne tømmes for luft og pakkes sammen. Der står 
ikke noget i EU-standarden om, hvor mange der skal 
være.
 Hvor PVC’en er af en sådan kvalitet, at den ikke er 

let at rengøre.
 At PVC’dugen af en sådan kvalitet, at den ikke er 

til at sy i med sejlmagerhandske uden at den går i 
stykker.
 At PVC’dugen er af en sådan kvalitet, at den ikke 

er til at svejse lapper på, eller hvor lim opløser gum-
mibelægningen.

Her ses to eksempler på påsyet strop. Stropper bør påsys som i eksemplet til højre, hvor den trekantede form bety-
der, at belastningen fordeles over et stort område, og risikoen for løsrivning, dermed er minimeret.
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  8. Elektriske installationer.
Elektriske installationer skal være i overensstem-
melse med de nationale standarder/vejledninger. I 
Danmark henvises til opfyldelse af kravene i stærk-
strømsregulativet. 

Kontakter til de elektriske installationer må ikke være 
let tilgængelige for publikum. 

Elektriske kabler skal være sikret væk fra brugere og 
publikum.

Der må ikke være brud eller fejl på kontakter og led-
ninger.

  9. Faldhøjde – fri.
Fri faldhøjde er den største vertikale afstand fra den 
tydeligt tilsigtede platform til stødområdet nedenun-
der. Den tilsigtede kropsstøtte omfatter de ståflader, 

hvortil der er adgang.

Platforme over 60 cm skal have et støddæmpende un-
derlag, men for faldhøjder op til 1 m er muld, tørv 
eller græs et udmærket underlag for stødområdet. 

  9.1. Faldhøjde – kritisk.
Den kritiske faldhøjde er den øverste grænse for alle 
frie højder for fald, hvortil underlaget giver en accep-
tabel dæmpning ved fald. Eksempelvis er den kritiske 
faldhøjde  med almindelig tørv/muld som underlag 1 
meter. Se nedenstående tabel.

  10. Forandringer.
Den oppustelige forlystelse må ikke udsættes for no-
gen form for forandringer af udstyret, som kan påvir-
ke sikkerheden. Forandringer skal kun foretages efter 
konsultation med leverandør/ fabrikant eller anden 
person med fornøden kompetence.

Støddæmpende materialer versus kritisk faldhøjde

Materialer beskrivelse i mm Minimum lagtykkelse Maks. faldhøjde i mm
Tørv/muld ≤ 1000 mm

Bark kornstørrelse 20-80 mm

300 mm ≤ 3000 mmSavsmuld kornstørrelse 5-30 mm

Sand (uden slam/lerpartikler) kornstørrelse 0,2-2 mm

Grus (uden slam/lerpartikler) kornstørrelse 2-8 mm
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En oppustelig forlystelse hvis konstruktion er ændret 
i forhold til den seneste meddelte tilladelse, må ikke 
tages i brug, før politiet har godkendt ændringen jf. 
bekendtgørelsen om offentlige forlystelser §20. Af 
§20 stk. 2 fremgår følgende: Bestemmelserne i §§ 
18 og 19 finder tilsvarende anvendelse. Godkendes 
ændringen, anføres dette i tilsynsbogen. Endvidere 
berigtiges de tegninger, beskrivelser og beregninger 
m.v., som fulgte med den første ansøgning om god-
kendelse af apparatet.

Det er således meget vigtigt, at der tages kontakt til 
instans med fornøden kompetence, før der foretages 
ændringer. En god ting vil også være at tage politiet 
og det akkrediteringsselskab, man bruger, med på 
råd, før ændringerne påbegyndes.

En tivoliejer havde uden at kontakte et akkrediterings-
selskab ændret sin rutsjebanes konstruktion i toppen. 
Det betød, at den ikke mere havde de påkrævede mål. 
Da ændringen blev opdaget, blev rutsjebanen ikke 
godkendt mere. Havde uheldet været ude, og der var 
sket personskade på brugere, ville han kunne have 
fået store problemer ved, at der uden godkendelse var 
sket ændringer på konstruktionen.

OM ÆNDRING AF KONSTRUKTION
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  11. Forankringer.
De oppustelige forlystelser skal altid forankres godt, 
så der ikke sker ulykker ved, at de kastes op i luften 
eller flyver væk på anden vis, når der blæser. Husk 
altid at foretage forankringerne, da vinden pludselig 
kan blive aktuel. Ofte kommer den uden
 varsel i forbindelse med tordenvejr, hvor forvarslen 
ofte er en hård vind med kraftige vindstød.

Forlystelserne skal altid forankres.

For forankringer gælder følgende regler:

A. Hver oppustelig forlystelse skal have minimum 6 
stk. forankringspunkter.

B. Den oppustelige forlystelse skal være forsynet 
med et tilstrækkeligt antal forankringer og/eller bal-
last systemer.

C. Antallet af forankringspunkter skal udregnes i 
overensstemmelse med beregningsformel herfor. (Se 

side 42)

D. Forankringspunkterne skal være fordelt rundt på 
den nederste del af den oppustelige forlystelse, men 
kan også placeres oppe i højden for at holde større/
højere forlystelser på plads.

E. Den maksimale vindhastighed, hvorunder oppu-
stelige forlystelser må benyttes udendørs er 38 km/t 
(Niveau 5 på Beaufort-skalaen. Se side 43).

F. Alle komponenter (reb, webbing, metaldele) i for-
ankringssystemet skal modstå en kraft på 1600 N.

G. Toppen på en pløk skal være afrundet.

H. Pløkken må maksimalt være 25 mm synlig over 
jorden.

I. På rutsjebaner med en bredde på mere end 6 meter 
og åben front, skal der være mulighed for at pløkke 
foran.

Pløkker må maksimalt stikke 25 mm op over 
jorden.
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I. På hård jord/fliser/asfalt m.v. skal forlystelsen sik-
res alternativt ved fx nedboring af pløkker, brug af 
sandsække eller betonklodser, såfremt de kan optage 
kræfterne. Andre måder vil kunne være ved fastgø-
relse til lygtepæle, anhængertræk på bil eller lastbil, 
fastgørelse til hegn, kloakdæksler m.v.

J. Forankringspunkter i nedfaldsområder skal undgås, 
hvis muligt. Hvor det er nødvendigt, skal forankrings-
punkter forbindes til den nederste kant af forlystelsen 
med så kort afstand som praktisk muligt.

K. Pløkker skal nedslås i en vinkel på 30 – 45 grader 
mod optagne kræfter.
Det er vigtigt, at reglerne om forankring overholdes, 
da der ofte sker uheld ved, at en oppustelig forlystelse 
flyver sig en tur.

Eksempler på alternativ forankring

Forankring i nedfaldsområder
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En oppustelig forlystelse må ikke opstilles, hvis vindhastigheden overstiger 38 km/t - svarende til niveau 5 på Beauforts 
vindskala.

Niveauer Betegnelse Identifikation Meter/sekund Km/t

12 Orkan Voldsomme 
ødelæggelser

>32,6 >117

11 Stærk storm Talrige ødelæggelser 28,5-32,6 103-117

10 Storm Træer rives op,
større skader på huse

24,5-28,4 89-102

9 Stormende 
kuling

Store grene knækkes. 
tagsten blæser ned.

20,8-24,4 75-88

8 Hård 
kuling

Kviste og grene 
brækkes - besværligt 
at gå mod vinden

17,2-20,7 62-74

7 Stiv kuling Større træer bevæger 
sig 

13,9-17,1 50-61

6 Hård vind Store grene bevæger 
sig

10,8-13,8 39-49

5 Frisk vind Små løvtræer svajer 
lidt

8,0-10,7 29-38

4 Jævn  vind Støv og papir løftes. 
Kviste og mindre 
grene bevæger sig. 

5,5-7,9 20-28

3 Let vind Blade og små kviste 
bevæger
sig. Vimpler løftes

3,4-5,4 12-19

2 Svag vind Små blade bevæger 
sig

1,6-3,3 6-11

1 Næsten stille Røgen viser netop 
vindens retning

0,3-1,5 1-5

0 Stille Røg stiger lige op 0,0-0,2 <1

Beauforts vindskala
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Antallet af påbudte forankringspunkter skal beregnes uafhængigt for hver enkelt side, ved hjælp af nedenstående formler 
og værdier: 

Før man kan beregne antallet af forankringspunkter, skal man beregne den kraft (F), der påvirker den enkelte side vha. 
følgende formel: 

F = Cw • P/2  •  V2 
 •  A  eller simplificeret: F = 114 • A

Hvor

F = Kraft
Cw = Vind-koefficient 
P = Lufttæthed
V = Maksimale vindhastighed
A = Areal med blottet overflade (fuld længde x fuld højde) 

med følgende gældende standard-værdier:

Cw = 1,5 
P = 1,24 kg/m3

V = 11,1 m/sec (jf. Beauforts skala 6)

A fastlægges ved måling og/eller beregning.

Med udgangspunkt i F, beregnes antallet af forankringspunkter med følgende formel:

 F/1600N • 1,5  (Facit skal rundes op. 1,5 er en sikkerhedsfaktor) 

Denne beregning skal gentages for hver side.

Bemærk: Forankringspunkterne i forlystelsens hjørner tæller 50% for hver side. 

Eksempel:

Bagsiden på en A-rammet hoppeborg har en længde på 6 m og en højde på 4,6 meter (målt op til øverst på taget). Det 
giver et areal (A) på 4,6x6 = 27,6 m2.

Denne side vil blive påvirket med følgende kraft-værdi (F) 27,6 x 114 = 3146,4

Antallet af påbudte forankringspunkter for denne side er således: (3146,4 /1600) x 1,5  = 2,82 pløkker (rundes op til 3 
pløkker)

Formel til beregning af antal af forankringspunkter
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 Hoppeborg fløj op i læhegn 

”Jeg glemmer ikke, hvor langt der var fra Vilsted i 
Vesthimmerland til Aalborg (62 km), da jeg en søndag 
blev ringet op med oplysninger om, at den opstillede 
hoppeborg var blæst væk, og hang oppe i trætoppene 
på et højt læhegn. Heldigvis fik jeg samtidig oplyst, 
at der ikke var sket nogen personskade i forbindelse 
med uheldet, så tankerne under den 60 km køretur gik 
alene på, hvor meget skade der var sket på hoppebor-
gen, der var den sidst nye indkøbte. 

Ved ankomst til uheldsstedet havde nogle af festarran-
gørerne på mirakuløs vis fået hoppeborgen ned fra 
træerne og det viste sig, at skaderne var minimale.

Et større uheld blev undgået ved, at opsynspersonalet 
på stedet mærkede, at vinden kom. De fik straks bør-
nene ud og slukket for motoren og denne koblet fra. 
Det betød imidlertid ikke, at blæsten ikke tog hoppe-
borgen, da den ikke var hæftet.

 Lygtepæl bøjet til ugenkendelighed
 
En lejer af en større oppustelig forlystelse, som de 
selv skulle forestå opstillingen af, ringede tilbage og 
fortalte, at den var blæst væk fra det sted, hvor den 
var opstillet over et hustag og stoppet af en lygtepæl, 
som blev bøjet til ukendelighed. Der var store flænger 
flere steder på forlystelsen, så reparationsregningen 
blev på godt tyve tusinde kroner. Et beløb, som lejeren 
måtte betale, da de ikke havde hæftet aktiviteten som 

foreskrevet, og den var opstillet i hård vind.

 Hoppeborg blæste ned ad gågade

En medarbejder afleverede en hoppeborg til en kunde 
i Hjørring. Vedkommende ville ikke have den opstil-
let på det aftalte tidspunkt, da der var nogle ting, der 
skulle ordnes i gågaden. Medarbejderen kørte for-
trøstningsfuld derfra, da lejeren selv ville påtage sig 
opstilling og forankring af hoppeborgen. Den blev 
stillet op og ikke forankret, hvilket betød, at da vind-
stødene kom, så gled hoppeborgen ned af den flisebe-
lagte gå-gade for til sidst at ende oven på en bil på 
P-pladsen for enden af gå-gaden.
Ejeren af bilen ville have bilen lakeret og der var kun 
en til at betale regningen, nemlig undertegnede, idet 
kunden oplyste, at han ikke havde påtaget sig noget 
ansvar for opstillingen. Belært af dette uheld er det 
nu et krav til medarbejderne, at de får underskrift fra 
kunderne om, at de påtager sig ansvaret for aktivite-
ten, hvis de selv forestår opstillingen.

OM FORANKRING & ULYKKER 

45



  12. Forhindringer.

En oppustelig forhindring er en lege-enhed, som ofte 
er forbundet til og formet som en del af et oppusteligt 
legeredskab. 

Formålet med forhindringerne er at frembringe særli-
ge udfordringer i legen, men aldrig at fange brugerne. 
En forhindring kan eksempelvis tillade brugeren at 
komme gennem en åbning med en vis besværlighed, 
som vist på billedet ovenfor.

En tunnel-forhindring må maksimalt have en længde 
på 75 cm.

Diameteren ved begyndelsen af en åbning skal mini-
mum være 40 cm.

Den smalleste åbning i en tunnel-forhindring skal til-
lade hovedprøven at passere med en tilført kraft på 
222N. (Se dimensionerne for ’hovedprøven’ på side 
51)

I hele længden af forhindringen skal det være mu-

ligt at udvide den inderste del af membranpanelet til 
mindst 40 cm i diameter.

Der er gennem årene lavet mange oppustelige forly-
stelser med forhindringer. Det værende forhindrings-
baner, forhindringer i de oppustelige forlystelser i 
form af søjler og forskellige figurer. Forhindringer 
som gør brugen af den oppustelige forlystelse til mere 
en legeplads, end når de ikke er der, hvor det alene 
gælder om at hoppe. Søjler og figurer bruges til at 
bokse til, kravle igennem eller uden om, til at sætte 
sig på eller vælte m.v. Et sjovt indslag som børnene 
elsker.

Eksempel på andre typer forhindringer

Mange forhindrin-
ger er formet som 
smalle åbninger 
eller tunneler i 
forlystelsen.

46



  13. Forpude/trin/rampe

En forpude/rampe, der giver forbindelse mellem 
højden i legeområdet og jorden. Den hjælper derved 
brugerne på vej ind og ud af legeområdet på den op-
pustelige forlystelse.

Forpuden/rampen skal dække den fulde bredde af 
den udgang, der er fra den oppustelige forlystelse og 
gerne mere. I dybden skal den være 1,5 gange det hø-
jeste sted på legeområdet. Det betyder, at der ved en 
hoppeborg, som på det højeste sted på hoppepuden er 
1 m høj, skal der være 1 m x 1,5 = 1,5 m i forpude/
rampe. Den må selvfølgelig gerne være dybere, men 
ikke mindre. Maksimalhøjden for forpude/rampe er 
60 cm. 

Ophold på forpuden er ikke tilladt, når de oppustelige 
forlystelser er i brug. Mange elsker at ligge og slange 
sig på forpuden og slappe af, indtil de igen er klar til 
at hoppe. Men de brugere, der hopper, har ikke så me-
get styr over deres aktivitet, at de ikke kan lande oven 
på de, der ligger og nyder det. Derfor er det vigtigt, at 
forpuden hele tiden er fri.

Det er vigtigt, at opsynspersonalet hele tiden er på 
vagt over for, at ingen børn tager plads på forpuden.

Forpude-begreber

Forpuden skal anvendes til ind- og udgang til 
forlystelsen. Ikke som opholdsområde.

47



OM FORSIKRING

  14. Forsikring

Udlejer er forpligtiget til at tegne en arbejdsskade- og 
ansvarsforsikring. Sidstnævnte skal som minimum 
udgøre 5 millioner kr. ved personskade og 2 millioner 
kr. ved tingskade.

Forsikringerne er et grundelement for, at politidirek-
tøren giver tilladelse til opstilling af den oppustelige 
forlystelse.

Det er vigtigt at have disse forsikringer i orden, da der 
pludselig kan ske skader. Der er andre steder i bogen 
nævnt eksempler på uheld, hvor oppustelige forly-
stelser er blæst væk og har forøvet materielle skader.

Det skal understreges, at de nævnte forsikringer ikke 
dækker skader, der sker på brugerne under legen. De 
dækker alene skader, der sker på opsynspersonalet 
samt skader som forlystelsen forårsager på personer 
og materiel.

Uheld der sker på brugerne af den oppustelige forly-
stelse henvises alene til den enkeltes Fritids-ulykkes 
forsikring.

  15. Friareal

Der skal altid være et friareal på mindst 180 cm om-
kring oppustelige forlystelser med lukkede sider.

For oppustelige forlystelser uden sider skal der være 
et friareal på 350 cm.

Blæseren skal placeres minimum 120 cm fra en op-
pustelig forlystelse med sider og minimum  250 cm 
fra forlystelser uden sider.

De oppustelige forlystelser skal placeres i god afstand 
til mulige forhindringer, som højspændings-kabler, 
hegn, stakitter, træer og andre genstande med farlige 
muligheder. 

Størrelsen af det frie areal omkring en oppustelig for-
lystelse fastlægges ved at dividere højden med 2. Er 
en oppustelig forlystelse 600 cm høj, skal der være et 
friareal omkring hele forlystelsen på 300 cm.
Friarealet er tænkt som brugernes sikkerhed i for-
bindelse med fald ud fra forlystelsen. Er friarealet til 
stede, og der ikke findes skarpe genstande m.v., be-
grænser det mulighederne for alvorlige uheld.

Såfremt der opstilles hegn/afspærring til at styre pub-
likums adgang til den oppustelige forlystelse, skal 
dette være mindst 180 cm fra forlystelsens sider med 
væg og mindst 350 cm fra forlystelsens åbne sider. En 
adgangsvej skal være mindst 1 m bred.

Det minimale friareal ved lukkede sider

Minimum 180 cm
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Platform-højde med lukkede sider versus friareal

49



  16. Fælder.
Fælder defineres som en fare, hvorunder krop, dele af 
en krop eller tøj kan komme i klemme.

  16.1. Fælder – fingre:
Den oppustelige forlystelse skal konstrueres således, 
at der ikke findes nogen farlige åbninger, hvor fingre 
kan komme i en fælde, samtidig med, at resten af 

kroppen er i ufrivillig bevægelse fx glide, svinge el-
ler falde.

Åbninger/huller, hvis nedre kant befinder sig mere 
end 120 cm over muligt nedfaldsområde, skal opfylde 
et af følgende krav:

A. 8 mm fingerstav skal med en kraft på 30 N ikke 

Fingerstave til tests

A. Fingerstavenes dimensioner B. Fingerstavene må ikke sætte sig fast
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kunne passere åbningen. Og åbningens profil skal 
være sådan, at staven ikke kan fæstne sig i nogen po-
sition, når den bevæger sig som angivet i nedenstå-
ende figur B - side 50.

B. Hvis 8 mm fingerstaven passerer igennem åbnin-
gen, skal 25 mm fingerstaven ligeledes med en kraft 
af 30 N passere gennem åbningen, forudsat at åbnin-
gen ikke giver adgang til en anden fælde situation.

  16.2. Fælder – hoved/hals:
For at forebygge kvælningsulykker skal følgende 
være i orden:

 Den oppustelige forlystelse skal være konstrueret 
således, at ingen åbninger skaber mulighed eller ri-
siko for fælder for hoved og hals. Hverken når hoved 
eller ben passerer først.

Oppustelige forlystelser bør ikke være til fare for fingre. 
Derfor anvendes fingerstave som testmetode.

Prøve A (3 til 14 år)           Prøve B (3 til 14 år)

Dimensionerne for hoved-prøverne A og B i mm.
 

Hovedprøver anvendes til at vurdere, hvorvidt områder på forlystelsen er potentielt farlige for hoved og hals

51



Faremuligheder opstår ved:

 Helt lukkede åbninger, hvor bruger kan glide med 
hoved eller ben først.

 Delvist lukkede eller V-formede åbninger. (Se side 
53)

 Forskudte eller bevægelige åbninger.

  16.2.1. Testmetode 
Hvis der er passage i helt lukkede åbninger, med en 
nedre kant højere end 60 cm over stågrundlaget, skal 
der være passage for de små prøver (A og B). De store 
prøver skal også være i stand til at passere (C og D).

  16.3. Delvist lukkede og V-formede åbnin-
ger.
Delvist lukkede og V-formede åbninger med en ind-
gang placeret 60 cm eller mere over en platform skal 
konstrueres således, at enten:

                  Prøve D (stort hoved) (0 til 14 år) 

          Prøve C (overkrop) (0 til 14 år)

Dimensionerne for hoved- og torsoprøve C og D i milimenter
 

Foto af testprøven til V-formede & delvist luk-
kede åbninger.
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A. Åbningen ikke er passerbar, når den testes med 
testprøvens B-del (Se side 54 for metode):

B. Eller, i tilfælde af, at åbningen er passerbar for 
testprøven, at et af følgende krav er tilfældet.

1. At snuden på testprøvens A-del er i fuld kontakt 
med åbningens bund.(Se side 55 for metode).

2. At A-delens sider  er i kontakt med siderne i åbnin-
gen i en højde på under 60 cm over stågrundlaget. 

Testprøven skal ske med en kraft af 222 N.

Ikke-faste dele, fx reb, må ikke overlappe. Såfremt 
de gør, skaber de åbninger, der ikke er i overensstem-
melse med kravene til helt lukkede åbninger.

Her ser du målene på det testværktøj, der skal anvendes til at vurdere sikkerheden ved V-formede eller devist lukkede 
åbninger.Prøven er delt op i en B-del (øverst) og en A-del (nederst).

EKSEMPLER PÅ ÅBNINGSTYPER
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A

B

1 = ikke passerbar
2 = passerbar

Testmetode for prøven til V-formede og delvist lukkede åbninger

Anbring testskabelonens B-del mellem og vinkelret på åbningens øvre grænse, som vist i figuren ovenfor. Registrér 
hvorvidt prøvens B-del passer ind i åbningen - eller om den bremses af åbningens sider. 

Hvis B-delen kan føres dybere ind end B-delens tykkelse (som er 45 mm), skal skabelonens A-del anvendes som 
testredskab.

A-delen indføres sådan at dens midterlinie er på linie med åbningens midterlinie, jævnfør figuren til højre.

Indfør prøvens A-del langs åbningens midterlinie, indtil bevægelsen standses ved kontakt med åbningens kanter. 
Registrer og rapportér resultaterne. 

Hvornår er åbningen acceptabel?

Åbningen er acceptabel, når prøvens B-del ikke kan passere dybere end 45 cm (eksemplerne i ovenstående figur, 
som er nummereret med 1) 

Eller 

Når A-delens snude er i fuld kontakt med åbningens bund (figur A, side 54), eller er i kontakt med åbningens sider i en 
højde fra brugernes platform, som er mindre end 600 mm (figur B, side 54).
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det frie rum på rutsjebanen ikke skaber fælder for tøj. 
(Se figuren til højre for definition af det frie rum - og 
side 58 for testmetode.)
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Figur a): Placeringen af forbindingspunktet ’3’ mellem væg A og tårn danner en fælde. Forbindingspunktet ’6’ ved 
væg B danner ikke en fælde.

Figur b): Den store rutsjebane fæstnet ved B danner en fælde. Bolden ved fæstnet ved A danner ikke en fælde. 

  16.4. Fælder for krop.
Tilstødende oppustelige overflader skal være mere 
end 12 cm fra hinanden, hvis den formede åbning er 
mere end 20 cm dyb (se ovenstående figur)

  16.5. Fælder for tøj.
Oppustelige forlystelser skal konstrueres således, at 
farlige situationer omfattende nedenstående undgås:

A. Gab eller V-formede åbninger, hvori en del af be-
klædningen kan fanges mens eller umiddelbart før 
brugeren iværksætter en kraftfuld bevægelse.

B. Fremspring i hvilke der kan forekomme fælde for 
tøj eller disse kan muliggøres eller skabes.

  16.6. Fælder – rutsjebaner
Rutsjebaner skal konstrueres således, at åbningerne i 

En oppustelig rutsjebane må ikke have 
åbninger i det frie rum, som kan fange 

brugernes tøj. 
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Cylinder-dimensioner til bestemmelse af de frie rum

Bruger-position Radius (R) Højde (H)
Stående 100 cm 180 cm
Siddende 100 cm 150 cm

Hængende 50 cm 30 cm

Frie rum defineres som en serie cylindriske rum, som repræsenterer brugeren, og som bevæger sig vinkelret på det bæ-
rende underlag i retning af den tvungne vej på hældningen.

Frirum på rutsjebaner
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Testmetode for fælder på rutsjebaner

Anbring prøvningsudstyret lodret 200 mm fra over-
gangspunktet af rutsjebanens begyndelsesafsnit og i 
passende afstand fra siderne som vist i figur A

Anbring snorestopperen og kæden i alle positioner in-
den for området på følgende måde: 

a) Bevæg langsomt testudstyret i retning af den tvung-
ne bevægelse, og sørg samtidig for, at testudstyrets 
stang forbliver lodret, og at påsætningen af snorestop-
peren/kæden kun påvirkes af sin egen vægt. Påfør 

ikke yderligere indledende kraft for at kile snorestop-
perne eller kæden ind i en åbning,

b) Udfør prøvningen to gange, hvis rutsjebanen er 
bredere end testudstyret, med testudstyrets fod an-
bragt i hver side af rutsjefladen som vist i figur D.6.

Testen er tilendebragt, så snart snorestopperen eller 
kæden blokeres

Rutjsebanen er ikke sikker, hvis kæden eller snore-
stopperen sætter sig fast. 

Prøvningsudstyr til test mod 
tøjfælder på rutsjebaner:

bestående af:

- snorestopper, som vist i fig. 
b), fremstillet af polyamider 
(PA) (fx. nylon), ploytetraflou-
roethylen (PTFE), der har vist 
sig at være egnede materia-
ler.

- kæden som vist i figur c);

- krave, aftagelig og som glider 
let

- stang 
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  17. Hårde genstande, skarpe vinkler og 
kanter.
Der må ikke være hårde genstande eller skarpe vink-
ler eller kanter nogle steder på den oppustelige forly-
stelse, hvor der er adgang for brugeren (f.eks. udven-
dige ting med rå kant, firkantede, oppustelige hjørner, 
skarpe spidsende hjørner m.v.)

Brugerne skal ikke være i stand til at komme i kontakt 
med nogen hårde genstande, som er placeret indven-
digt eller i forbindelse med den oppustelige struktur. 
Hverken i brug eller ved uforudset lufttømning.

Enhver hård genstand, som er placeret over legeom-
rådet, der er båret af lufttryk, skal have et yderligere 
uafhængigt ophængningssystem.

  18. Hegn om oppustelige forlystelser.
Opstilles der hegn omkring en oppustelig forlystelse, 
for at kontrollere publikum, skal det være mindst 180 
cm fra sider med væg og mindst 350 cm fra åbne si-
der.

Adgangsvejen skal være mindst 100 cm bred.

Friarealet omkring en oppustelig forlystelse skal altid 
være ryddet for affald og/eller skarpe genstande og 
andre genstande, som kan gøre skade på brugerne.

Regler for frirum ved indhegning af 
oppustelig forlystelse.

En oppustelig forlystelse, må ikke 
være konstrueret med farlige skarpe 
kanter og vinkler
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For at skabe den sikreste ramme for 
børnenes frie leg, må den oppuste-
lige forlystelse ikke konstrueres med 
hårde objekter og spidse kanter
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  19. Informationer fra fabrikant/leveran-
dør.
Leverandør skal levere informationer om den oppu-
stelige forlystelse på dansk.
Informationerne skal: 

  Trykkes/lægges på hjemmeside, så de kan down-
loades i en tydelig, letlæselig og simpel form.

 Overbringes således at illustrationer anvendes, hvor 
det er muligt.

 Skal omfatte minimum installationsdetaljer, drift, 
inspektion og vedligeholdelse.

  19.1 Information før ordreaccept.
Leverandør skal informere en kommende kunde om 
sikkerhedsaspekterne for udstyret før ordreaccept. 
Denne information skal indeholde mindst:

 Påkrævet frihøjde og plads for at kunne drive ud-
styret sikkert.

 Krav til grundarealet.

 Dimensionerne af forsendelse og vægt.
 Planlagt højde for brugere.
 Kopi af Tilsynsbog med godkendelse af forlystel-

sen indenfor de sidste 12 måneder.

  19.2. Information om installationer.
Leverandør skal levere installationsinformation, som 
skal omfatte mindst:

 Liste over udstyret.
 Måden for forankring og antallet af forankrings-

punkter.
 Højest sikkerheds vindhastighed.
 Placering, højde, pladskrav.
 Maksimal hældning på terræn.
 Nødvendigheden af at holde brugerne af forlystel-

sen ude ved oppustning/tømning.
 Kravene til blæser kapacitet.
 Opslag med ordensregler for brug af forlystelsen.
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  19.3. Information om drift.
Leverandør skal levere driftsinformationer, som skal 
omfatte mindst nedenstående krav:

 Konstant opsyn af en person, der er fyldt 16 år, og 
som har en skriftlig godkendelse fra indehaveren af 
forældremyndigheden.

 Der skal gives adgang for brugerne på en kontrol-
leret og sikker måde.

 Der tages højde for brugernes maksimumhøjde i 
forhold til den oplyste højde

 Maksimum antallet af brugere på samme tid be-
grænses til det oplyste antal.

 At der mindst anvendes det minimale antal af drift-
personale.

 At skoene tages af.
 At brugerne afleverer hårde, skarpe genstande.
 At brugerne aftager briller, hvis det er muligt.
 At brugerne forbydes at indtage mad, drikke og tyg-

gegummi.
 At adgangen  holdes fri til passage.
 At brugerene forbydes at klatre eller hænge i af-

grænsede vægge.
 At brugerne forbydes kolbøtter og hård leg.
 At opsyn overvåger aktiviteterne på forlystelsen 

hele tiden.
 At opsyn bruger fløjte eller horn for at få brugernes 

opmærksomhed.

 At opsyn skiller store og mere kraftfulde brugere 
fra mindre.

 At den oppustelige forlystelse skal tømmes ved op-
tankning af blæser forsynet med forbrændingsmotor.

 At opsynsperson skal være iført en letgenkendelig 
påklædning, så brugerne straks kan se, hvem de skal 
henvende sig til.

Leverandør skal levere information om, hvad der skal 
ske i tilfælde af nødsituation og uheld.

Det er vigtig for den sikkerhedsmæssige afvikling 
af aktiviteterne, at festarrangørerne har det værktøj 
der skal til for at give opsynspersonalet de optimale 
informationer om den oppustelige forlystelses opstil-
ling, brug og sammenpakning.

Som udlejer er det derfor vigtigt, at disse ting er be-
skrevet, og at de er let tilgængelige for kunderne. 
Vi har valgt at lægge dem ud på vores hjemmeside, 
hvorfra de kan downloades, ellers kan kunderne 
skriftligt kontakte os for at få dem i papirudgave.

For at give kunderne de optimale muligheder for at 
sikre sig på alle måder ved opstillingen, har vi lavet 
en tjekliste til de oppustelige forlystelser. Kopi af 
denne er at finde andet sted i bogen.
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  19.4 Information vedrørende nødstilfæl-
de.
Operatør og/eller opsyn skal straks slukke for strøm-
forsyningen og få brugerne ud af den oppustelige for-
lystelse i tilfælde af:

  At der kommer pludselige, hårde vindstød.
  At der fremkommer større revner i den oppustelige 

forlystelses bundflade.

At brugerne kaldes ud, hvis der opstår:

  Uheld blandt brugerne.
  Hvis aktiviteterne i forlystelsen er for vild.

Ved uheld skal arrangør eller opsynsperson gøre 
følgende:

1. Evakuer brugerne af den oppustelige forlystelse 
omgående, men optræd myndigt og roligt, så der ikke 
opstår panik.

2. Sikker, at alle skadede får førstehjælp eller behand-
ling af en kompetent person og om nødvendigt bliver 
bragt til hospitalet.

3. Ved større uheld ringe 112 og beskriv uheld og for-
tæl, hvor opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpe-
get hjælpere, samt en person, der dirigerer ambulan-
cen frem til uheldsstedet.

4. Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i en 
skriftlig rapport.

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

Den oppustelige forlystelse må først genåbnes, når 
der er givet instruktion fra den ansvarlige for forly-
stelsen, samt at hoppeborgen er tjekket og fundet sik-
ker til brug.
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  20. Indehaver, udlejer & formidler

Indehaver er den person/ firma/selskab, der ejer en 
oppustelig forlystelse og driver den som en forlystel-
se i eget hverv.

Indehavere der driver egen forretning har det fulde 
ansvar for forlystelsen, og skal stå for såvel det over-
ordnede som daglige tilsyn. Vedkommende skal hele 
tiden kontrollere
at:
 den oppustelige forlystelse er i orden 
 sørge for konstant opsyn med aktiviteten i dens 

fulde brugstid 
 give opsynspersonalet en grundig instruktion i at 

betjene og føre tilsyn med den oppustelige forlystel-
se, således at forlystelsens afvikling sker på forsvarlig 
vis.
 forestå at der foretages et 12 måneders syn af den 

oppustelige forlystelse. 
 tegne lovpligtige arbejdsskade-og ansvarsforsik-

ring. Ansvarsforsikringen skal som minimum udgøre 
5 millioner kr. ved personskade og 3 millioner kr. ved 
tingskade.

Udlejer har ansvar for at:
 den løbende inspektion af den oppustelige forly-

stelse udføres.
 formidle direkte udlejning til festarrangører eller 

gennem formidler
 tegne lovpligtige arbejdsskade-og ansvarsforsik-

ring. Ansvarsforsikringen skal som minimum udgøre 
5 millioner kr. ved personskade og 3 millioner kr. ved 
tingskade 
 formidle at festarrangøren får en grundig instruktion 

i betjening og tilsyn med en oppustelig forlystelse, så-
ledes at forlystelsens afvikling sker på forsvarlig vis.

Formidler forestår:
 udlejning af oppustelige forlystelser  til festarran-

gører ved at udfærdige en kontrakt, som underskrives 
af såvel lejer som udlejer uden at formidleren påtager 
sig noget ansvar
 Formidler har kun moralsk pligt til at sikre at:

1.det lejede materiel er vedligeholdt og er i orden
2. der er tegnet lovpligtig arbejdsskade- og ansvars-
forsikring
3. der er foretaget et 12 måneders syn af   
godkendt akkrediteringsselskab
4. at lejer får en grundig instruktion i betjening og 
tilsyn med den pågældende forlystelse fra udlejeren.
Formidleren er som udgangspunkt uden ansvar.

Læs on lejer/arrangør under punktet ’arrangør’ på 
side 20. 
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  21. Inspektion – rutine.
Rutineinspektion skal ske hver dag før enhver anven-
delse af udstyret og skal omfatte tjek af:

  Grundens egnethed.
  At forankringspunkter er sikre og i orden.
  Supplerende udstyr er på plads – fx stødabsorbe-

rende madrasser.
  At der ikke er betydelige huller eller riv i dug eller 

syninger.
  At det er korrekt blæser.
  At det interne tryk er tilstrækkelig til at give et fast 

og troværdigt fodfæste.
  At der ikke er synlige elektriske dele og intet slid 

på kabler.
  Kontakter, stik og lignende er uskadte.
  At indblæsningsstudser og blæser er sikkert for-

bundet til hinanden.
  At blæser er sikkert placeret og beskyttelsesnettet 

er intakt.

Udstyret må ikke anvendes af brugerne, før enhver 
defekt som bliver iagttaget ved inspektionen, er ud-
bedret.

  21.1. Inspektion – løbende.
Oppustelige forlystelser skal inspiceres med mellem-
rum for at sikre, at slid og defekter i forlystelsen bli-
ver opdaget og udbedret i god tid. 

  21.2. Inspektion – årlig.
Den årlige inspektion skal udføres af et godkendt ak-
krediteringsselskab og skal omfatte alle dele af den 
oppustelige forlystelse og dens hjælpemidler, som har 
indflydelse på en sikker anvendelse af udstyret. 

Det skal omfatte tjek af:

  Tidligere inspektions rapporter og certifikater, hvis 
det er muligt.

Med til den løbende inspektion hører blandt andet kontrol 
af forlystelsens forankringselementer. Er der ødelagte dele,  
som vist på billedet, skal de udbedres straks. 
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  Identifikation af den oppustelige forlystelse og 
blæsere (fx serie nummer).

  Type og antal af pløkker eller ballast for overens-
stemmelse med design specifikation.

  Forlystelsen for slid og revner i dugen.
  Vægge og tårne (hvis den omfatter sådanne) for 

stivhed og lodrethed.
  Indvendigt tryk er tilstrækkeligt til at give et tro-

værdigt og fast fodfæste.
  De interne trækpunkter for træk og slid, specielt i 

løse og udsatte steder.
  Syninger i pude, syninger i vægge til puden og væg 

til tårnforbindelser.
  Blæsernet ved indsug og udblæsning fra blæseren.
  Stand af møllevinge og blæserbox.
  Elektriske kabler og installationers stand.
  Standen af brændstoftank og blæser på benzin-

drevne blæsere.

Dele af synet af disse dele må ske fra inderside af den 
oppustelige forlystelse.

Ovenstående liste er ikke udtømmende.

Akkrediteringsselskaber
Der var pr. 1. januar 2008 godkendt to akkredite-
ringsinstanser, nemlig Teknologisk Institut og Force 

Technology. Men bekendtgørelen om offentlige for-
lystelser åbner muligheden af, at der kan godkendes 
nye parter.

I den årlige inspektion indgår bl.a. efterprøvning af forankrings-stropper.
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  22. Lufttryk.
Krav til lufttrykket i de oppustelige forlystelser er:

  Lufttrykket i en oppustelig forlystelse skal være til-
strækkeligt til at holde strukturen stabil under brug.

  Minimum lufttryk i en forlystelse skal være 1kPa 
(100 mm vandsøjle).

  Begrænsede vægge skal være lodrette.
  Tårne, der støtter begrænsede vægge, skal være i 

samme niveau.
  Begrænsede vægge og tårne skal være tilstrække-

ligt stærke til at tilbageholde den største bruger, til 
hvem forlystelsen er designet.

  Et lukket kammer som fx Disco Bounce, skal tryk-
ket på 1kPa (100 mm vandsøjle) kun være til stede i 
den strukturelle del og ikke i rummet, hvor brugerne 
befinder sig.

  Legeområdet, trin og/eller rampe skal understøtte 
vægten af den største (tungeste) bruger til hvem den 
oppustelige forlystelse er designet, uden at jorden 
rammes. Se metode for test af grundstødning på næ-
ste side.

Lufttryk i pyramider
Trykket i pyramiders legeområde må ikke være hø-
jere end  0,25 kPa (25 mm vandsøjle), men skal dog 
være tilstrækkeligt til at forhindre, at brugereme på 
legeområdet støder mod jordoverfladen. Trykket i 
den omkringliggende sikkerhedsplatform skal være 
minimum 1 kPa (100mm vandsøjle). 

Har pyramiden en bølget sikkerhedsplatform, må bøl-
gedalene heri maksimalt have en dybde på 30% af 
den tilstødende bølges bredde. Se ovenstående figur.

Pyramidens dele

Bølgedalens dybde

A: Dybde på bølgedal
B: Bredde på tilstødende bølge

i) Pyramide 

Pyramider er populære på camingpladser og 
i legeparker.  
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1) Tegn en imaginær 1,0 meter kvadrat på overfladen, der skal testes, startende 0,5 meter fra kanten. I tilfælde hvor d er 
mindre end 1, 0 meter, skal testpunktet være i midten af d.

2) Placér vægtene som er indikeret i nedenstående tabel efter tur på de enkelte testpunkter, dannet af de krydsende 
linjer. 

3) Spred vægtene ud, så de dækker et areal på 36 cm i diameter.

Kommer vægtene i kontakt med den flade, som den oppustelige forlystelse står på, er lufttrykket ikke tilstrækkeligt.

Vægttabel

Designet
bruger-højde

1,0 m 1,2 m 1,6 m 1,8 m

Vægt som påføres 25 kg 35 kg 65 kg 85 kg

 

i) Pyramide 

Testmetode for grundstødning
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Lynlåse til udlukning af luft skal være skjult ved flap eller 
lomme .

  23. Lynlåse
Lynlåse skal modstå det lufttryk, der akkumuleres 
inde i den oppustelige forlystelse. Lynlåse, der an-
vendes til nødudgange, skal være godt fungerende og 
lette at bruge, samt mulige at åbne fra begge sider.

Lynlåse, der anvendes til at lukke luft ud, skal have lå-
sen skjult for indsyn (fx ved en flap eller en lomme).

Opmærksomhenden henledes på angivelserne i Euro-
pean Directive 76-769-EEC. Sådanne materialer om-
fatter fx asbest, bly, formaldhyd, cold tjære cabolin 
og PCB.

  24. Mærkning.
Alle oppustelige forlystelser skal være mærket tyde-
ligt og permanent med mindst nedenstående:

  Rumfang og krav til lufttryk.
  Brugers maksimale højde.
  Maksimalt antal brugere
  Identitets numre.
  Fabriksår.
  Navn og adresse på leverandør/producent.
  Numre og dato på Den Europæiske Standard.

Disse markeringer skal være klart synlige, når udsty-
ret anvendes.

For mærkning af blæsere, se side 30.
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OM MÆRKNING

Da der er tale om nye krav til mærkninger, er jeg 
overbevist om, at der i Danmark desværre findes 
mange oppustelige forlystelser, som ikke har alle de 
her nævnte mærkninger. Skal man ud og investere i 
nye oppustelige forlystelser, vil det være en oplagt 
sag, at man tager forbehold over for, at disse er på-
ført forlystelsen. 

Ligeledes vil det være oplagt at stille krav om, at pro-
ducenten/ leverandøren leverer en oppustelig forly-
stelse, der i hele sin opbygning lever op til kravene i 
dem gældende standard.

Et forslag vil være, at få producenten til at tegne en 
streg/placere et mærke med påskriften: ”Max. højde 
på brugere”. Så er det let for festarrangørerne at sor-
tere dem fra med en personhøjde, som ikke tillader 
brugen af aktiviteten.

Vedrørende mærkning kan oplyses, at amerikanske 
producenter i høj grad monterer piktogrammer på de 
oppustelige forlystelser med tegninger af de mange 
ting, som man ikke må foretage sig. Heraf fremgår 
også det maksimale antal deltagere og højden på dis-

se, som på en gang må opholde sig i den oppustelige 
forlystelse.

På en amerikansk hoppeborg så jeg påført et mærke, 
hvorpå der stod: ”Kære forældre! Det er jer, der har 
ansvaret for jeres barns sikkerhed og de regler, der 
står anført”.

En direkte opfordring til forældrene om, at de skal 
holde opsyn med børnene, og medvirke til at sikre, 
at de forskellige påbud overholdes. Om de gør det, 
vides ikke.

71



  25. Net
Net er normalt anvendt til at definere legeområder 
– til at rumme brugere og tilbageholde mobile lege-
redskaber som bolde. Net skal ikke hindre indsigt.

For at forhindre brugerne i at klatre i nettene, skal 
maskestørrelsen, når nettet er mere end 100 cm højt 
(lodret), og tilgængeligt for brugere, være 30 mm el-
ler mindre for at umuliggøre adgang for brugeres fød-
der.

Hvor net er anvendt til tag og tilgængeligt for brugere, 
skal maskestørrelsen være smal nok til at forhindre 8 
mm fingerstav i at komme igennem (se fingerstav på 
side 50).

  25.1 Klatrenet
Klatrenet (normalt lagt på skråninger for at give 
holdepunkt for fødder og hænder) skal være sikkert 
fæstnet for at forhindre opløftning af brugeren. Rebet 
til klatrenet skal være minimum 12 mm i diameter 
og skal være sikkert knyttet. Afskårne ender skal be-
handles for at forhindre optrevling.
Omhyggelighed skal iagttages ved varmeforsejling, 
således at der ikke fremkommer hårde eller skarpe 
kanter.

Net

Eksempel på klatrenet
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  26. Opsyn
Jf. bekendtgørelsen om offentlige forlystelser (be-
kendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005) § 4 stk. 3 skal 
der være opsyn med hoppeborgen under hele dens 
brugstid. Er der ikke opsyn med den oppustelige for-
lystelse, skal den lukkes ned og blæseren fjernes. 

Opsynspersonalet skal være fyldt 16 år. For medhjæl-
pere mellem 16 og 18 år skal der foreligge et skriftligt 
samtykke til hvervet fra forældremyndighedens inde-
haver. Samtykkeerklæringen skal ligge sammen med 
Tilsynsbog for Forlystelsesapparat og forsikringspa-
pirer ved den oppustelige forlystelse i hele brugsti-
den, og skal fremvises for politi eller akkrediterings-
selskab, hvis det ønskes.

Når en oppustelig forlystelse er uden opsyn, skal den 
tømmes for luft og strømforsyningen afbrydes. Blæ-
seren skal fjernes fra stedet.

Opsynspersonalets antal skal tilpasses det, der er nød-
vendigt for at betjene den oppustelige forlystelse sik-
kert. 

Der tages her udgangspunkt i antal og størrelse af 
brugerne, pladsen hvorpå aktiviteten finder sted samt 
informationer fra fabrikant og leverandør.

Opsynspersonalet består af en af arrangørerne udpe-
get ansvarlig og så mange opsynspersoner, som der er 
fastlagt af den ansvarlige.

Opsynspersonalet skal bære en påklædning, der gør, 
at man ved, at der er tale om en opsynsperson (f.eks. 
med gul/grøn/orange vest).

Opsynspersoner skal have en grundig orientering om 
forlystelsesapparatets betjening og føre tilsyn med 
forlystelsen på en sådan måde, at forlystelsens afvik-
ling sker på en forsvarlig måde. Det er derfor vigtigt, 
at arrangør og opsynspersonale er trænede, kompe-
tente personer, der har gennemlæst den brugsvejled-
ning, der er for aktiviteten.

Opsynspersonalet skal ved brug af fløjte eller horn 
kunne fange brugernes opmærksomhed.

Vild leg på forlystelsen er ikke tilladt. I dette eksempel er 
legen til fare for både børn og forlystelse.
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Opsynspersonen har ansvar for følgende:

1. Gennemgå den oppustelige forlystelse og sikre sig, 
at alt virker optimalt.

2. Sikre sig, at den oppustelige forlystelse er sikkert 
forankret på opstillingsstedet.

3. At tillade brugerne adgang til den oppustelige for-
lystelse på en kontrolleret og sikker måde.

4. Sørge for at maksimum højde overholdes i henhold 
til leveringsinstruktion.

5. At maksimum antal brugere overholdes i henhold 
til leveringsinstruktion.

6. At brugerne ikke bærer fodtøj.

7. At brugerne fjerner deres skarpe genstande, kæder, 
ringe, piercinger m.v. inden aktiviteten benyttes.

8. At brugerne ikke bærer briller, hvis det er muligt.

9.  At der ikke medbringes is, mad og drikkevarer.

10. At ind-og udgang holdes fri for forhindringer.

11. At brugerne ikke hænger/sidder på sidevægge el-
ler sidder på forpude.

12. At der ikke tillades saltomortaler eller kolbøtter.

Opsynspersonen skal sikre at brugerne opholder sig på plaformene - og ikke som her: på en væg.
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OM OPSYN

13. At der ikke tillades nogen form for vild leg, skub-
ben eller slåskampe.

14. Forestå øjeblikkelig tømning af den oppustelige 
forlystelse i tilfælde af strømsvigt, blæserfejl, at ind-
sugningen i blæseren stoppes til, at indblæsningsstud-
sen lukkes sammen, så den optimale lufttilførsel ikke 
kan ske, at der er en studs der går op og luften fiser 
ud.

15. At hoppeborgen er tømt ved påfyldning af benzin, 
hvis der bruges benzindrevet blæser.

16. At lukke ned for den oppustelige forlystelse, hvis 
der kommer pludselige vindstød.

17. At lukke ned for den oppustelige forlystelse, hvis 
der fremkommer større revner i forlystelsens bund-
flade.

18. Fordele brugerne efter størrelse og alder.

”Det er vigtigt, at opsynspersonen/erne tager deres 

opgaver alvorligt. Det kan betyde, at mange børn 

ikke kommer til skade under deres leg i de oppusteli-

ge forlystelser. Skulle uheldet være ude, er det betryg-

gende for arrangørerne at vide, at man har gjort den 

indsats der skal til, og at man over for politi og evt. 

forsikringsselskaber kan godtgøre, at man har fulgt 

ovenstående punkter”

Der er desværre mange festarrangører, som ikke har 

opsyn med de oppustelige forlystelser, hvilket er me-

get beklageligt. Disse festarrangører vil stå med store 

problemer, hvis der sker alvorlige uheld.

Børn må ikke opholde sig 
på siderne. En uheldig 
påvirkning kan gøre at de 
falder ned og kommer til 
skade.
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  27 Opstilling & Nedtagning
Fremgangsmåden for opstilling og nedtagning af op-
pustelige forlystelser kan variere alt efter forlystel-
sens type og størrelse. Følgende eksempel er baseret 
på en hoppeborg med målene 7,5x7,5 meter. 

  27.1 Opstillingsforløbet

Opstillingsstedet skal være plant og uden skarpe gen-
stande som flintesten, glasskår eller andre genstande, 
som kan være til fare for såvel brugere som hoppe-
borgen. 

Arealet må maksimalt have en hældning på 5 % i alle 
retninger.

Rul hoppeborgen ud i dens fulde længde, og bred den 
ud til siderne, så den flader helt ud. Fæstn herefter 
hoppeborgen med pløkker/reb i de fæstningspunkter, 
der er på hoppeborgens nederste del.

Bind for alle studserne eller luk for lynlåsene, hvis 
der er placeret sådanne i luftudgangene. 

Husk ved hoppeborge med høj overbygning som abe, 
giraf m.m., at der kan være placeret en lille studs al-
lerøverst, og at der ofte er en lignende lille studs pla-
ceret i det bageste højre tårn for indgangen. Det er 
vigtigt, at begge disse studser er lukkede for at der 
kan opnås det optimale lufttryk i hoppeborgen.

1. Rul hoppeborgen ud.

2. Fold aktiviteten helt ud på arealet.

3. Rul kabelrullen helt ud.

4, Luk studserne til med reb.

76



5. Slå pløkkerne i.

6. Husk: Maks. 2,5 cm over jorden.

7. Montér studsen på blæseren.

8. Fra blæser til aktivitet: min. 120 cm afstand.

9. Friområde skal minimum være 180 cm.

10. Stikket sættes i  og opblæsningen begynder.
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  27.2 Nedtagning 

Sluk for blæseren og løsn studsen fra blæseren. Åben 
for alle luftudgangene, så luften hurtigst muligt kan 
komme ud.

Lad hoppeborgen ligge lidt, så der siver så meget luft 
ud som muligt.

Træk tårne, hoveder, sider ind mod midten, så de tre 
sider er frie. Tag derefter i den ene langside og træk 
den ind til midten. Gør efterfølgende det samme ved 
den anden side. Tag derefter i en af de to langsider, og 
træk hoppeborgen en tredjedel ind. Træk herefter den 
anden side helt over til modsatte side (det er tilladt at 
gå ind på den oppustelige forlystelse, når den lægges 
sammen. Derved kan I trække/løfte meget bedre).

Rul herefter hoppeborgen sammen ved at starte ved 
forpuden og rul frem mod bagenden. Start med at rul-
le stramt og gør det hele tiden, så bliver hoppeborgen 
en fast masse, som er let at håndtere.

Når I har rullet hoppeborgen til midten, lægges der to 
reb ind under hoppeborgen i enden. Læg løkkerne ind 
først, idet det så er lettest at få rebene strammet til, når 
I kommer til enden.

Bind rebene stramt, så den faste masse bevares, idet 
den da er meget lettere at håndtere.

Under rulningen lægges studserne ind i hoppeborgen, 

så de efter sammenpakningen ikke hænger og slasker 
med fare for, at de bliver beskadigede ved kørsel med 
truck/palleløfter m.v.

Rul ledningen på blæseren op omkring studsen på 
blæseren og bind den fast og sæt den ned i transport-
kassen. Rul kabelrullen sammen og sæt den ned i kas-
sen.

Reb og pløkker, samt evt. andet tilbehør til hoppebor-
gen lægges i kassen og låget påmonteres. Herefter er 
transportkasse og hoppeborg klar til hjemtransport.

1. Læg siderne sammen så kanterne er frie.

2. Læg ind til midten fra en side.
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3. Læg ind til midten fra den anden side

4. Læg en trediedel ind.

5. Læg helt over. 9. Kabelrulle rulles sammen.

6. Begynd sammenrulningen. 10. Ting lægges i kasse.

7. Læg reb under i enden og rul helt sammen.

8. Reb strammes til.
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  27.3 Opstilling på hårdt underlag

Opstilles hoppepuder-/madrasser på hårdt underlag 
som fliser, sten, asfalt, beton m.v., skal der, når for-
lystelsen på sit højeste punkt på hoppefladen er over 
60 cm, være udlagt stødabsorberede faldunderlag i en 
bredde på 120 cm hele vejen rundt om hoppepude-/
madras. For mere om stødabsorberende faldunderlad, 
se afsnittet ’kritisk faldhøjde’ på side 39.

For oppustelige forlystelser med fastmonteret pude til 
ind- og udgang skal der ikke udlægges stødabsorbe-
rende madrasser, hvis forpuden ikke er højere end 60 
cm.

  28. Placering af oppustelige forlystelser.
Oppustelige forlystelser skal placeres i god afstand 
til mulige forhindringer som højspændingskabler og 
andre genstande med farlige muligheder (fx hegn el-
ler træer).

Friarealet omkring en oppustelig forlystelse med be-
grænsede sider skal som minimum være 180 cm.

Størrelsen af det frie areal omkring en oppustelig for-

lystelse fastlægges ved at dividere højden på den hø-
jeste platform med 2.

En undtagelse til denne regel er, når en oppustelig 
forlystelse med begrænsede vægge står placeret op 
til en fast væg eller vægge. Fx væggene på en byg-
ning. I dette tilfælde skal de faste vægge være mere 
end 200 cm højere end den højeste platforms højde. 
Anvendelse af denne undtagelse må ikke resultere i 
mulighed for øget risiko.

Oppustelige forlystelser må ikke placeres på grund, 
der skråner mere end 5 %.

  29. Pløkker
Før den oppustelige forlystelse tages i brug er det 
vigtigt, at den er fortøjret i alle de forankringsøjer, 
der er på den pågældende forlystelse. Bind forank-
ringsreb til alle forankringsøjerne og pløk dem eller 
find alternativ fastgørelse med fx fastgørelse til rist 
i vejbrønd, lygtepæl, trailertræk, betonklodser, vand-
beholdere, sandsække m.v, der er af en sådan art, at 
den vil kunne fastholde den oppustelige forlystelse. 
Er der ingen forankringsøjer på forlystelsen, må den 
oppustelige forlystelse ikke opstilles. 

Hoppepuder uden sider er den farligste oppustelige aktivitet, hvor børnene kan falde ned fra alle sider. Der er skær-
pede krav til hoppepuder, når det gælder friareal og udlægning af stødabsorberende materialer.

80



Slå pløkken i jorden så tæt på den oppustelige forly-
stelse som muligt. Bind reb i pløkken og slå den helt 
ned i jorden. Den må maksimalt stikke 25 mm over 
jorden.

Pløkkerne skal nedslås i en vinkel på 30 – 45 grader 
mod optagne kræfter.

Pløkken skal være afrundet.

Sikr, at der ikke er nogen pløkker i friarealet.

Vigtigt i forbindelse med forankring 

  Undersøg, før pløkker slås i jorden, om der er 
noget i undergrunden, som kan beskadiges. Det kan 
være telefonkabler, elkabler, rør-og kloakrør m.v.

  Lad rebet være slapt mellem pløk og oppustelig 
forlystelse før opblæsningen. Når hoppeborgen er 
blæst op, justeres rebene således, at de har en svag 
kurve ned mod forankringspløkkerne. Stram ikke re-
bene helt til, da der skal være plads til, at de arbejder, 
når brugerne af den oppustelige forlystelse hopper og 
den bevæger sig.

  Såfremt den oppustelige forlystelse står, hvor det 
ikke er muligt at forankre, skal den i stedet fasthol-
des med en vægt på 1600 Newton’s eller 165 kg  pr. 

forankringsøje. Det kan fx være med sandsække eller 
betonklodser.

  Forankringen kan også ske til faste rekvisitter, der 
er i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet. Det kan 
være lygtepæle, fastmonterede bænke, træer, riste til 
vejbrønde, til trailertrækket på en bil, til en lastvogn 
eller et andet køretøj mv., der holder parkeret.
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  30. Reb.
Anvendes reb på den oppustelige forlystelse, skal det 
fikseres i begge ender, og det totale udsving i rebene 
må ikke kunne overstige 20 % af distancen mellem 
fikspunkterne. Dette krav er for at fjerne risikoen for 
strangulering.

Rebets diameter skal være mellem 18 og 45 mm. Reb 
i klatrenet er ikke omfattet af dette krav.

Fiber reb (tekstiltype) skal være i overensstemmelse 
med EN 701 eller EN 919. Alternativt skal fabrikan-
ten levere et arbejdscertifikat, der anslår det anvendte 
materiale og den sikre arbejdslast. Monogilament 
plastik reb må ikke anvendes.

  31. Sider - Afgrænsende
Afgrænsende vægge (lodrette) er kendt som yder-
vægge og er lavet for afgrænsning for brugerne.

På oppustelige forlystelser med en platform på mel-
lem 60 og 300 cm er afgrænsnings-væggenes højde 
mindst højden af brugerne. 

Afgrænsningsvægge på 180 cm er tilstrækkelige for 
brugere af en hvilken som helst højde.

På oppustelige forlystelser med en platforms højde 
mellem 300 og 600 cm skal afgrænsningsvæggene 
være mindst 1,25 gange højden af brugerne, eller 
platformen skal være forsynet med et tag, der rum-
mer brugerne.

Oppustelige forlystelser med en platform højere end 
600 cm skal være forsynede med afgrænsningsvægge 
og tag. Se figuren til højre.

Denne forlystelse har tre afgrænsende 
vægge
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  31.1 Sider - Åbne
Enhver udadvendt side på en oppustelig aktivitet uden 
afgrænsede væg må højest være 600 mm. Herefter er 
ydervægge påkrævet.

På alle de åbne sider må den frie faldehøjde ikke 
overstige 600 mm. Det modsvarer 630 mm i den ube-
lastede situation.

På alle sider skal der være et frit nedfaldsområde på 
minimum 120 cm og et friareal på 350 cm. 

Overfladen på nedfaldsområdet skal møde kravene 
for nedfaldsdæmpning, således at den kritiske fald-
højde til faldfladen er højest 600 mm.

Materiale som jord, græs og sand har nogen dæm-

pede egenskab. Stødabsorberende madrasser kan an-
vendes. Se mere om stødabsorberende materialer på 
side 39.

Krav om tag & afgrænsende vægge

Eksempel på oppustelig forlystelse med 
åbne sider - og hvor kravet om både friareal 

og antal brugere ikke er overholdt
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  32. Studs – indblæsning.
 Indblæsningsstudsen er den del af den oppustelige 
forlystelse, der er beregnet til at foretage indblæsning 
af luft.

Der skal stå skrevet på studsen, at den er beregnet til 
indblæsning.

1. Sæt indblæsningsstudsen omkring blæserens tud 

og fastgør den grundigt med reb eller spændbånd. 
Sørg for, at studsen ikke tvinder eller lukker for til-
førsel af den fulde luftmængde. Det kan betyde, at 
den oppustelige forlystelse ikke kommer til at fun-
gere optimalt.

2. Stram indblæsningsstudsen op ved at trække blæ-
seren så langt tilbage som muligt.

Kravene om nedfaldsområder
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3. Kontroller, at blæseren er minimum 120 cm væk 
fra den oppustelige forlystelse med sider.

4. Kontroller, at blæseren er minimum 250 cm væk 
fra siden ved brug af flade puder uden sider.

  32.1 Studs – udsivning af luft.
Der er rundt omkring på de oppustelige forlystelser 
placeret flere studser, som skal bruges ved nedpak-
ning af forlystelsen. Når de åbnes, vil luften sive ud 
og gøre det muligt at pakke forlystelsen sammen.

I forbindelse med sammenpakning er det vigtigt, at 
der åbnes for disse studser, så luften kan trænge ud og 
sammenpakningen kan ske optimalt.

Ved opstilling af forlystelsen er det vigtigt at få lukket 
for alle studserne, hvilket gøres ved brug af reb, der 
bindes omkring studsen og strammes til, eller ved at 
lyne en lynlås og lukke den af med den flap der kan 
dække den. Denne fastgøres med velcro.

Det er vigtigt at huske på, at der ved nogle af de oppu-
stelige forlystelser med høj overbygning sidder stud-
ser i toppen. Lukkes der ikke for disse, kan fx hovedet 
på en Abe-hoppeborg ikke holdes oppe.

Nogle udluftningsstudser kan være svære at få øje på, 
da de er dækket til med PVC-flapper, som er forsynet 
med velcro. Rejser en oppustelig forlystelse sig ikke, 
eller tager det lang tid før, at den begynder at tage 
form, skyldes det næsten altid, at der er studser, som 
ikke er lukkede.

Sørg for at få studserne pakket med ind i sammen-
rulningen, når de oppustelige forlystelser pakkes 
sammen. Hænger de og slasker, vil de være udsatte 
i forbindelse med kørsel med truck m.v., hvor de let 
beskadiges eller rives helt af.

Indblæsningsstudsen er altid længere end de andre studser.

Ikke alle studser er lige lette at få øje på 
- som dette eksempel på studs til udsivning 

af luft.
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  33. Syninger
Syninger af oppustelige forlystelser skal ske med ikke 
rådbar garn, fx polyester, nylon og tråden skal mindst 
have en trækstyrke på 88N.

Syning skal være med låsesyning og længden i stin-
gene minimum 3 mm og maksimum 6 mm.

  34. Tilladt antal personer på forlystelsen
Tommelfingerreglen for, hvor mange personer, der 
må opholde sig i/på en oppustelig forlystelse er:

1. På flade hoppepuder uden sider må der maksimalt 
være 1 person pr. 4 m2. Det vil sige, at der f.eks. på en 
hoppepude på 6x6 m maksimalt må være 9 brugere.

2. På specielle oppustelige forlystelser  med afgræn-
sende sider, hvor der er mange forhindringer/legeom-
råder/opbygninger, er udgangspunktet 1 person pr. 
3,5 m2.

3. På oppustelige forlystelser med afgrænsende sider 
må der maksimalt være 1 person pr. 3m2.

Forlystelsens antal kvadratmeter findes ved at gange 
dens ydre længdre med dens ydre bredde. 

  35. Tilladt højde på brugere
Brugerne af de oppustelige forlystelser må maksimalt 
have den højde som de afgrænsende vægge har. Er 
de afgrænsende vægge på en hoppeborg eksempel-
vis 120 cm, så må de højeste brugere maksimalt være 
120 cm.

Afgrænsningsvægge på 180 cm tillader dog brugere 
af hvilken som helst højde at bruge forlystelsen.

  36. Tilsynsmyndighed
Tilsynsmyndigheden er i Danmark et godkendt ak-
krediteringsselskab og politiet.

Akkrediterings selskabet syner og godkender de op-
pustelige forlystelser med maksimum 12 måneders 
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mellemrum. 

Pr. 1. januar 2008 var der to akkrediteringsselskaber, 
der er godkendt i Danmark, nemlig Teknologisk Insti-
tut og FORCE Technology.

Politiet underskriver en ibrugtagningstilladelse, før 
den oppustelige forlystelse er officielt godkendt. Her 
fastslår politiet, at synet skal foregå hver 12. måned 
og at de lovpligtige forsikringer skal tegnes.

  37. Trin/forpude
Et trin eller en forpude skal være bred nok til at dække 
hele indgangs/udgangs åbningen med overlap. 

Et trin eller en forpudes trædedybde skal være mini-
mum 1,5 gange højden af tilstødende legeareals plat-
form, til hvilken den er forbundet. 

  38. Tunneller
Oppustelige tunneller på 75 cm’s længde skal opfat-
tes som en forhindring.

Ved mellem 75 og 200 cm’s længde skal der mini-
mum være en indvendig diameter på 50 cm.

Ved over 200 cm´s længde skal tunnellen have en ind-
vendig diameter på minimum 75 cm.

  39. Udløbsektion - Rutsjebaner
Alle rutsjebaner skal have en udløbssektion for ne-
den, med en gennemsnitlig hældning på ikke mere 
end 10˚.

Længdekravet på en udløbssektion bestemmes med 
udgangspunkt i rutsjebanens højeste platform målt fra 
jorden. Se eventuelt tegning på side 91.

Højde på højeste platform Længde på udløbssektion

 < 1 meter 1 meter

1 - 3 meter 1,5 meter

> 3 meter 50 % af platformens højde

 
  40. Ventilation

Alle legeområder på en oppustelig forlystelse skal 
være godt ventilerede.   

Efter at tilsynsmyndigheden har godkendt forlystelsen anføres det i forlystelsens tilsynsbog.
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  41. Vedligeholdelse 
Udførelse  af reparationer må ikke finde sted, mens 
den oppustelige forlystelse er i brug.

Reparation af PVC’en kan ske ved, at man svejser 
eller limer lapper fast på den oppustelige forlystelse. 
Det anbefales at svejse lapperne fast inde i den del af 
forlystelsen, som benyttes af brugerne. Det giver ikke 
skarpe kanter.

Ved svejsning benyttes en luftvarmer, som varmer 
PVC’en op i grader, der gør, at den lap, der ønskes 
svejset på og forlystelsens flade smelter sammen. For 
at få den rigtige kontakt mellem de to flader, bruges 
der en lille gummirulle til at presse fladerne sammen 
med.

Arbejdsprocessen er følgende: Tænd for svejseren, så 
den kan blive varm. Der klippes et stykke PVC ud i 
den størrelse, der skal til for at lukke hullet/revnen. 
Find et stykke pap og læg det ind under PVC’en, hvor 

Reparation af PVC-dug kan klares ved syning, svejsning eller limning. 

Med en reparationskasse med bl.a. lim, rense-
benzin, tråd, pvc-lapper og luftvarmer er du godt 

dækket ind i tilfælde af akutte skader.
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der skal svejses. Tag herefter den lap, der er klippet 
ud og hold den fast på det sted, hvor den skal svej-
ses på. Lad svejseren varme dele af emnerne op, så 
de kan smelte sammen. Rul rullen over stedet, hvor 
PVC’en er varmet op og vent et øjeblik, så emnerne 
smelter sammen. Arbejd herefter videre på samme 
måde, så hele lappen bliver varmet op og presset på 
plads. Sikker dig, at PVC’en har fat på hele fladen. 
Giv kanterne en ekstra omgang, da det er vigtigt, at 
de har 100 % fat. Har de ikke det, vil lappen hurtigt 
blive revet op.

Ved limning af PVC’en skal der bruges en speciel 
lim, der er fremstillet til PVC. 

Der laves her en lap på den størrelse, der skal til at 
dække hullet/revnen – lav den ekstra stor, så der er 
sikkerhed for, at den hæfter ordentligt. Læg lappen 
ned på forlystelsen og tegn op, hvor den skal placeres. 
Smør herefter lim på de to flader, der skal limes sam-
men og lad limen tørre i et par minutter, før fladerne 
lægges sammen. Pres fladerne godt sammen og lad 
dem tørre. Hærdningstiden er ca. 12 timer.

Reparationer af syninger sker ved brug af sejlma-
gernål-og handske. Nål, tråd og handske til brug ved 
dette arbejde kan købes hos en sejlmager.

Sejlmagerhandsken fås til såvel højre som venstre-
håndede og er et uundværligt værktøj, da den bruges 
til at skubbe nålen igennem PVC’en. Et arbejde der 

Almindelig rengøring hører med til den ruti-
nemæssige vedligeholdelse af oppustelige 

forlystelser

Ved syning bør der anvendes dobbeltråd
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kræver sin mand, når man skal igennem flere lag PVC 
ad gangen. Nålene fås i flere størrelser.

  41.1. Vedligeholdelse – rutine.
Rutine vedligeholdelse af oppustelige forlystelser 
består af forebyggende aktiviteter til at vedligeholde 
sikkerhedsniveauet og ydelsesniveauet. Sådanne ak-
tiviteter omfatter:

  Rengøring af den oppustelige forlystelse såvel ind-
som udvendigt.

  Fjernelse af snavs og urenheder.
  Rustkontrol af blæser.
  Rensning af blæsers luftindtag.

  41.2 Vedligeholdelse – udbedrende.
Udbedrende vedligeholdelse består af aktiviteter til at 
rette defekter og til at gendanne nødvendige niveauer 
for sikkerhed. Sådanne aktiviteter kan være følgen-
de:

  Erstatning af slidte eller defekte dele.
  Reparation af brud i sting/syninger.
  Reparation af huller eller flænger.
  Reparation eller udskiftning af defekte strukturelle 

elementer.
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  42. Væghøjder på skråninger.
Skråninger på mindre end 30 grader skal behandles 
som en platform.

Afgrænsende vægge på skråninger skal måles i en 90 
graders vinkel på skråningen.

Højden på afgrænsningsvægge på skråningen af en 
rutsjebane eller en klatrerampe med mere end 30 gra-
ders hældning, skal på første meter mindst være høj-
den af brugeren og for det resterende mindst 50 % af 
højden på brugeren (se figur 13).

En skråning eller en klatrerampe på mere end 6 meter 
skal være afgrænset med afgrænsningsvægge og tag. 
Minimumshøjden for sådanne vægge og tag, målt fra 
overfladen af skråningen, skal være 75 cm.

Udløbet i bunden af en rutsjebane skal være mindst 
så lang som den halve højde af den højeste platform 
og i alle tilfælde minimum 150 cm. Udløbslængden 
skal måles fra ende af radien eller vinklen i bunden 
af skråningen til yderkant af den oppustelige forly-
stelse.

I tilfælde af, at der er etableret en stopvæg i enden af 
udløbet, skal der tillægges 50 cm til den frie længde 
af udløbet.

En stopvæg skal minimum have højden på den for-
ventede bruger. Højden på afgrænsningsvæggen pla-
ceres på siden af et udløb, skal være mindst 50 % af 
højden på den forventede bruger.

Væghøjde på skråninger

Eksempel på rutsjebane, der imødekommer  
kravene om væghøjder på skråninger.
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Brugsvejledning for Mini Cirkus

Før brug/opstilling
Gennemlæs opstillingsvejledningen grundigt og tjek, at mini-
hoppeborgen er i en sådan stand, at den vil kunne bruges 
uden at der opstår nogen fare for hverken brugerne eller de 
personer, der befi nder sig omkring mini-hoppeborgen. Sæt 
dig ind i hvilken maksimal størrelse, der gælder for brugere af 
forlystelsen, og hvor mange der maksimalt må være i mini-
hoppeborgen ad gangen.

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

Generelle oplysninger
Mini-hoppeborgen blæses op med medfølgende blæser. Op-
pumpningstiden er ca. 4 – 5 min. Mini-hoppeborgen er synet 
og godkendt af synsinstitut og lever op til EU-normen DK-EN 
14960 – Norm for oppustelige forlystelser, som trådte i kraft i 
Danmark, den 1. april 2007.

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. 
2 mill. ved tingskade. Forsikringerne dækker kravene i §23 i 
bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. Bekendtgørelse 
nr. 502 af 17. juni 2005.

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 fl intesten, glasskår eller andre genstande, som kan være 
til fare for såvel brugere som mini-hoppeborgen. 

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

Rul Mini Cirkus ud
Rul mini-hoppeborgen ud i dens fulde længde, og bred den 
ud til siderne, så den fl ader helt ud. Fæstn herefter mini-hop-
peborgen med pløkker/reb i de fæstningspunkter, der er på 
mini-hoppeborgens nederste del.

Bind for alle studserne eller luk for lynlåsene, hvis der er pla-
ceret sådanne i luftudgangene. Det er vigtigt, at begge disse 
studser er lukkede for, at der kan opnås det optimale lufttryk i 
mini-hoppeborgen.

Afstande
Der skal minimum være 120 cm mellem mini-hoppeborgens 
ydervæg og blæseren.

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

Dog kan mini-hoppeborgen stilles direkte op ad en mur, hvis 
den pågældende mur er minimum 200 cm højere end den 
øverste kant på mini-hoppeborgen.

Kabeltromle/forlængerledning
Kabeltromlen rulles helt ud, da den ellers let vil smelte. Brug 
aldrig en kabelrulle/forlængerledning, der er over 25 m og 
kobl aldrig fl ere 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 adapter 
i et kraftstik og træk 220 V ud herfra. Du vil da få den optimale 
strømtilførsel.

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

Pløkker skal altid have afrundede hoveder og må maksimalt 
stikke 25 mm over jorden.

Slå pløkken i jorden i en vinkel på 30 – 45 grader væk fra 
mini-hoppeborgen som vist. Bind reb i pløk og slå den ned i 
jorden.

Lad rebet være slapt mellem pløk og hoppeborg før opblæs-
ningen, da den altid giver sig noget, når den bliver pustet op.

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

Mini-hoppeborgen skal ved hver forankring fastholdes med 
en vægt på 1600 newton eller 165 kg.

Forankringerne må først fjernes, når al luften er ude af mini-
hoppeborgen og den skal pakkes sammen.

Blæser
En elektrisk eller motordrevet maskine anvendes til konstant 
oppustning af den oppustelige forlystelse.

Til indblæsning skal bruges den længste af studserne. Der 
skal være minimum 120 cm fra hoppeborgen og ud til blæse-

Slå pløkkerne helt i.

Læg aktiviteten helt ud.

Luk studserne til med reb.

Rul  hoppeborgen ud.

Rul kabelrullen helt ud.

1
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4

5

Max. 2,5 cm over jorden.

Montér studsen på blæseren.

Friområde skal minimum være 180 cm.

Afstand mellem blæser og aktivitet: min. 120 cm.
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Sæt stikket i - og opblæsning starter.
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ren. Ud fra åbne sider skal der være en afstand på 350 cm. Luk 
alle udluftninger ved at binde dem med reb eller spændbånd. 
Luk lynlåsene ved at lyne dem, hvis der bruges sådanne ved 
udluftningsstederne.

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

Der skal være en tilbageføringsfl ap i udblæsningsstudsen, 
som klapper i, hvis blæseren går i stå, således at luftudtræng-
ningen forhindres og den oppustelige forlystelse bliver ståen-
de med tryk på i længst mulig tid.

Er en blæser placeret indvendigt, skal den være mindst 1,2 m 
fra legeområdet, trin og/eller trappe.

Blæser og kabel tilslutning 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 er 
medleveret fra leverandør kan lave overtryk i den oppustelige 
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 brugere ikke har adgang til den.

Sæt ikke blæseren i gang, før alle formaliteter er i orden og 
blæs den aldrig op, hvis der er børn i mini-hoppeborgen.

Elektriske blæsere må aldrig tilsluttes generator. Er det en 
benzindrevet motor, skal den altid fyldes op, inden den star-
tes op. Der må aldrig påfyldes benzin i brugstiden.

Opblæsning af Mini Cirkus
Sikr dig, at der ikke er nogen brugere i mini-hoppeborgen. 
Herefter vil opblæsningen kunne ske.

Når mini-hoppeborgen er fuldt opblæst, så justér rebene, 
således at de har en svag kurve ned mod forankringspløkken.

Justér blæseren således at indblæsningsstudsen er stram. 
Dog således, at den har mulighed for at arbejde lidt, mens 
brugerne hopper.

Arbejdstryk i Mini Cirkus
Mini-hoppeborgen er designet til at have et arbejdstryk på 
1Kpa (100 mm vandgang). Med dette tryk vil det vise sig, om 

den er i god stand. Dette tryk vil blive fordelt til vægge, for-
pude og hoppepude. For nemt at teste om trykket er i orden, 
lad en voksen person på 85 kg stå på midten af forpuden. Kan 
vedkommende det uden at nå helt ned til grundfl aden, så er 
mini-hoppeborgen i orden.

Opsyn
Der skal altid være opsyn med mini-hoppeborgen af en 
person, 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 mini-hoppebor-
gen. Den skal være der i hele brugstiden, og skal fremvises for 
politi eller akkrediteringsselskab, hvis det ønskes.

Sammenpakning
1. Sluk for blæseren og løsn studsen fra blæseren. Åbn for alle 
luftudgangene, så luften hurtigst muligt kan komme ud.

2. Lad mini-hoppeborgen ligge lidt, så der siver så meget luft 
ud som muligt.

3. Træk tårne, hoveder, sider ind mod midten, så de tre sider 
er frie.  Læg derefter mini-hoppeborgen sammen på midten 
(det er tilladt at gå ind på den oppustelige forlystelse, når den 
lægges sammen. Derved kan I trække/løfte meget bedre).

4. Læg reb under i den ene ende og rul herefter mini-hoppe-
borgen sammen ved at starte ved forpuden og rul frem mod 
bagenden og rebene. Start med at rulle stramt og gør det 
hele tiden, så bliver mini-hoppeborgen en fast masse, som er 
let at håndtere.

Under rulningen lægges studserne ind i mini-hoppeborgen, 
så de efter sammenpakningen ikke hænger og slasker med 
fare for, at de bliver beskadigede ved kørsel med truck/pal-
leløfter m.v.

5. Bind rebene stramt, så den faste masse bevares, idet den da 
er meget lettere at håndtere.

Læg siderne sammen så kanterne er frie.

Læg mini hoppeborgen sammen på midten.

Bind rebene stramt.

Rul hoppeborgen sammen.

Læg reb under i enden af hoppeborgen.

1

2

3

4

5

Opsynet er ansvarlig for følgende:

  At der opsættes skiltning ved mini-hoppeborgen, der 
omtaler de retningslinier, der er for brug af mini-hoppe-
borgen.

  At tillade brugere adgang til mini-hoppeborgen på en 
kontrolleret og sikker måde.

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

  At sikre at der er minimum 120 cm fra mini-hoppebor-
gen til blæser.

  At sikre, at der er et friareal på minimum 180 cm fra 
mini-hoppeborgen og til anden genstand eller anden op-
pustelig forlystelse

  At sørge for at maksimum højde overholdes i henhold 
til leveringsinstruks.

  At maksimum antal brugere overholdes i henhold til 
leveringsinstruks.

  At brugere ikke bærer fodtøj.
  At brugere fjerner deres skarpe genstande som kæder, 

ringe, piercinger m.v.
  At brugerne ikke bærer briller.
  At der ikke medbringes mad og drikkevarer.
  At indgang/udgang holdes fri for forhindringer.
  At brugere ikke sidder/hænger på sidevægge eller sid-

der på forpude.
  At der ikke tillades saltomortaler eller kolbøtter.
   At der ikke tillades nogen form for vild leg, skubben 

eller slåskampe.
  At mini-hoppeborgen straks lukkes ned, hvis der 

forekommer 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 blæseren, hvis 
bindingen af en studs går op eller det begynder at regne.

  At lukke ned for den oppustelige forlystelse, hvis der 
fremkommer større revner i forlystelsens bundfl ade. 
Forlystelsen må ikke tages i brug igen,  før den er blevet 
repareret.

  At fordele brugerne efter størrelse og alder.
  At brugerne hele tiden er klar over, hvem opsynet er, og 

at vedkommende ved brug af fl øjte eller horn kan fange-
deres opmærksomhed.

  At mini-hoppeborgen tømmes øjeblikkeligt, hvis der 
skal påfyldes benzin på benzindrevet motor, og at der først 
kommer børn i mini-hoppeborgen igen, når den er blæst 
helt op.

Ved uheld gøres følgende:

  Evakuer mini-hoppeborgen omgående, men optræd 
myndigt og roligt, så der ikke opstår panik.

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

  Ved større uheld ring 112 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.

  Mini-hoppeborgen må først blive genåbnet, når der er 
givet instruktion fra den ansvarlige for forlystelsen, samt at 
hoppeborgen er tjekket og fundet sikker til brug.
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ren. Ud fra åbne sider skal der være en afstand på 350 cm. Luk 
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Luk lynlåsene ved at lyne dem, hvis der bruges sådanne ved 
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Er en blæser placeret indvendigt, skal den være mindst 1,2 m 
fra legeområdet, trin og/eller trappe.

Blæser og kabel tilslutning 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 er 
medleveret fra leverandør kan lave overtryk i den oppustelige 
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 brugere ikke har adgang til den.

Sæt ikke blæseren i gang, før alle formaliteter er i orden og 
blæs den aldrig op, hvis der er børn i mini-hoppeborgen.

Elektriske blæsere må aldrig tilsluttes generator. Er det en 
benzindrevet motor, skal den altid fyldes op, inden den star-
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Sikr dig, at der ikke er nogen brugere i mini-hoppeborgen. 
Herefter vil opblæsningen kunne ske.

Når mini-hoppeborgen er fuldt opblæst, så justér rebene, 
således at de har en svag kurve ned mod forankringspløkken.

Justér blæseren således at indblæsningsstudsen er stram. 
Dog således, at den har mulighed for at arbejde lidt, mens 
brugerne hopper.

Arbejdstryk i Mini Cirkus
Mini-hoppeborgen er designet til at have et arbejdstryk på 
1Kpa (100 mm vandgang). Med dette tryk vil det vise sig, om 

den er i god stand. Dette tryk vil blive fordelt til vægge, for-
pude og hoppepude. For nemt at teste om trykket er i orden, 
lad en voksen person på 85 kg stå på midten af forpuden. Kan 
vedkommende det uden at nå helt ned til grundfl aden, så er 
mini-hoppeborgen i orden.

Opsyn
Der skal altid være opsyn med mini-hoppeborgen af en 
person, 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 mini-hoppebor-
gen. Den skal være der i hele brugstiden, og skal fremvises for 
politi eller akkrediteringsselskab, hvis det ønskes.

Sammenpakning
1. Sluk for blæseren og løsn studsen fra blæseren. Åbn for alle 
luftudgangene, så luften hurtigst muligt kan komme ud.

2. Lad mini-hoppeborgen ligge lidt, så der siver så meget luft 
ud som muligt.

3. Træk tårne, hoveder, sider ind mod midten, så de tre sider 
er frie.  Læg derefter mini-hoppeborgen sammen på midten 
(det er tilladt at gå ind på den oppustelige forlystelse, når den 
lægges sammen. Derved kan I trække/løfte meget bedre).

4. Læg reb under i den ene ende og rul herefter mini-hoppe-
borgen sammen ved at starte ved forpuden og rul frem mod 
bagenden og rebene. Start med at rulle stramt og gør det 
hele tiden, så bliver mini-hoppeborgen en fast masse, som er 
let at håndtere.

Under rulningen lægges studserne ind i mini-hoppeborgen, 
så de efter sammenpakningen ikke hænger og slasker med 
fare for, at de bliver beskadigede ved kørsel med truck/pal-
leløfter m.v.

5. Bind rebene stramt, så den faste masse bevares, idet den da 
er meget lettere at håndtere.

Læg siderne sammen så kanterne er frie.

Læg mini hoppeborgen sammen på midten.

Bind rebene stramt.

Rul hoppeborgen sammen.

Læg reb under i enden af hoppeborgen.
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Opsynet er ansvarlig for følgende:

  At der opsættes skiltning ved mini-hoppeborgen, der 
omtaler de retningslinier, der er for brug af mini-hoppe-
borgen.

  At tillade brugere adgang til mini-hoppeborgen på en 
kontrolleret og sikker måde.

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

  At sikre at der er minimum 120 cm fra mini-hoppebor-
gen til blæser.

  At sikre, at der er et friareal på minimum 180 cm fra 
mini-hoppeborgen og til anden genstand eller anden op-
pustelig forlystelse

  At sørge for at maksimum højde overholdes i henhold 
til leveringsinstruks.

  At maksimum antal brugere overholdes i henhold til 
leveringsinstruks.

  At brugere ikke bærer fodtøj.
  At brugere fjerner deres skarpe genstande som kæder, 

ringe, piercinger m.v.
  At brugerne ikke bærer briller.
  At der ikke medbringes mad og drikkevarer.
  At indgang/udgang holdes fri for forhindringer.
  At brugere ikke sidder/hænger på sidevægge eller sid-

der på forpude.
  At der ikke tillades saltomortaler eller kolbøtter.
   At der ikke tillades nogen form for vild leg, skubben 

eller slåskampe.
  At mini-hoppeborgen straks lukkes ned, hvis der 

forekommer 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 blæseren, hvis 
bindingen af en studs går op eller det begynder at regne.

  At lukke ned for den oppustelige forlystelse, hvis der 
fremkommer større revner i forlystelsens bundfl ade. 
Forlystelsen må ikke tages i brug igen,  før den er blevet 
repareret.

  At fordele brugerne efter størrelse og alder.
  At brugerne hele tiden er klar over, hvem opsynet er, og 

at vedkommende ved brug af fl øjte eller horn kan fange-
deres opmærksomhed.

  At mini-hoppeborgen tømmes øjeblikkeligt, hvis der 
skal påfyldes benzin på benzindrevet motor, og at der først 
kommer børn i mini-hoppeborgen igen, når den er blæst 
helt op.

Ved uheld gøres følgende:

  Evakuer mini-hoppeborgen omgående, men optræd 
myndigt og roligt, så der ikke opstår panik.

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

  Ved større uheld ring 112 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.

  Mini-hoppeborgen må først blive genåbnet, når der er 
givet instruktion fra den ansvarlige for forlystelsen, samt at 
hoppeborgen er tjekket og fundet sikker til brug.
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Blæser/kabelrulle/pløkker/reb m.v. pakkes i transport-
kasse:

6. Rul ledningen på blæseren op omkring studsen på blæse-
ren og bind den fast og sæt den ned i transportkassen.

7. Rul kabelrullen sammen og sæt den ned i kassen.

8. Reb og pløkker samt evt. andet tilbehør til mini-hoppebor-
gen lægges i kassen, og låget påmonteres.

Herefter er transportkasse og mini-hoppeborg klar til hjem-
transport.

Transport
Mini-hoppeborgen kan rulles, køres på sække- eller trækvogn. 
Transportkassen kan køres på sække- eller trækvogn.

Opstilling på hårdt underlag
Opstilles oppustelige forlystelser på hårdt underlag som fl iser, 
sten, asfalt, beton m.v., skal der, når forlystelsen på sit højeste 
punkt på hoppefl aden er over 60 cm, være udlagt stødabsor-
berede madrasser.

den højde, som de begrænsende vægge har. Fx er de be-
grænsende vægge på en hoppeborg 120 cm, så må de høje-
ste brugere maksimalt være 120 cm.

Afgrænsningsvægge på 180 cm  tillader brugere af hvilken 
som helst højde at bruge forlystelsen.

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

Copyright © 2007 Heine Pedersen,
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Ved opslag skal der bekendtgøres følgende, 
når de oppustelige forlystelser er i drift:

1. Gå ikke ind, før der er ansvarligt opsyn.
2. Bær ikke briller, skarpe genstande, fi ngerringe, 
piercing, kæder m.v.
3. Det er ikke tilladt at slå kolbøtter eller saltomorta-
ler, ligesom alle former for vild leg ikke er tilladt.
4. Der må ikke medbringes is, madvarer eller drik-
kevarer.
5. Al ophold på sider, forpude m.v. er ikke tilladt.
6. Opsynets henstillinger SKAL efterkommes.
7. Maksimum antal brugere ifl g. lejekontrakt.           
8. Maksimum højde på brugere ifl g. lejekontrakt.
9. Al brug af forlystelsen sker på eget ansvar.
10. Såfremt der ikke er opsyn, skal luften tages ud og 
blæseren fjernes.

Ting lægges i kasse.

Kabelrulle rulles sammen.
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For mini-hoppeborgen med fastmonteret pude til ind- og 
udgang skal der ikke udlægges stødabsorberende madrasser, 
hvis forpuden ikke er højere end 60 cm.
Ved hoppepuder (med fi re åbne sider) skal der lægges stød-
absorberende madrasser langs de fi re sider.

Tilladt antal personer på oppuste-
lige forlystelser.
Tommelfi ngerreglen for, hvor mange personer, der må op-
holde sig i/på en oppustelig forlystelse er:

1. På fl ade hoppepuder uden sider må der maksimalt være 1 
person pr. 4 m2. Det vil sige, at der fx på en hoppepude på 6 x 
6 m maksimalt må være 9 brugere. 

2. På specielle oppustelige forlystelser med begrænsende 
sider, hvor der er mange forhindringer/legeområder/opbyg-
ninger er udgangspunktet 1 person pr. 3,5 m2

3. På oppustelige legeredskaber med begrænsende sider må 
der maksimalt være 1 person pr. 3 m2.

Forlystelsens antal kvadratmeter fi ndes ved at gange dens 
ydre længde x dens ydre bredde.

Tilladt højde på brugere
Brugerne af de oppustelige forlystelser må maksimalt have 

Sikkerhedsregler

  Der skal være monteret pløkker/reb ved alle forank-
ringspunkter på den oppustelige forlystelse. Disse skal 
være korrekt monteret (pløkkerne skal være rundede og 
må maksimalt være 25 mm over jorden).

  Oppustelige forlystelser må ikke benyttes, når vindha-
stigheden er over Beaufort-skala 5 (38 km/t eller når små 
træer begynder at svaje). Luften skal da tages ud af den 
oppustelige forlystelse og blæseren fjernes.

  Den oppustelige forlystelse må ikke benyttes, når det 
regner. Luften skal da tages ud og blæseren fjernes.

  Oppustelige forlystelser skal i drift holdes under kon-
stant opsyn af en ansvarlig opsynsperson. Uden opsyn skal 
driften indstilles, luften tages ud og blæseren fjernes.

  Placeres der et hegn til at kontrollere publikum, skal 
der være mindst 180 cm fra sider med væg og mindst 350 
cm fra åbne sider. En undtagelse til denne regel er, når en 
oppustelig forlystelse er placeret direkte op til en fast væg/
vægge. Fx væggene på en bygning. I dette tilfælde skal de 
faste vægge være mere end 2 m højere end den højeste 
platforms højde på den oppustelige forlystelse. Anven-
delse af denne undtagelse må ikke resultere i mulighed for 
øget risiko.
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TJEKLISTE TIL BRUG FØR OPSTART AF MINI CIRKUS

 Politigodkendelse er i orden.

 Der fi ndes en samtykkeerklæring for de opsynspersoner, 
der er fyldt 16 år men ikke 18 år.

 Der er jakke/bluse til opsynspersonerne, så de er lette at 
udpege.

 Der er fl øjte og/eller horn til opsynspersonen.

 Opstillingsstedet hælder ikke mere end 5 % til alle sider.

 Skarpe genstande på opstillingsstedet er fjernet.

 Alle forankringer på den oppustelige forlystelse er fast-
gjorte.

 Pløkkerne er med afrundede hoveder

 Pløkkerne stikker ikke mere end 2,5 cm over jorden.

 Blæseren er placeret minimum 120 cm væk fra den op-
pustelige forlystelse med begrænsende vægge – 250 cm væk 
fra hoppepuder uden begrænsede vægge.

 Blæseren står placeret således, at luften har fri adgang gen-
nem blæserstudsen.

 Kabelrullen er rullet helt ud.

 Der er bundet eller lynet for alle studser/luft-udgange.

 Ledninger og stik er intakte.

 Ingen huller på den oppustelige forlystelses hoppefl ade.

 Ingen huller i forlystelsens syninger.

 Skilt med ordensregler er hængt op.

 Friafstand på 180 cm fra den oppustelige forlystelse og 
ud til andre genstande – 350 cm for oppustelige forlystelser 
uden begrænsende vægge.

 Tjek på brugernes maksimale højde.

 Tjek på det maksimale antal brugere ad gangen.

 Placér stødabsorberende madrasser ved oppustelige for-
lystelser uden begrænsede vægge, når højden er over 60 cm.

Bekræft at opsynsperson er instrueret i nedenstående:

 Børnene må ikke have fodtøj på.

 Børnene må ikke bære briller, hvis det er muligt.

 Skarpe genstande, kæder, ringe piercinger m.v. fjernes fra 
børnene inden aktiviteten benyttes.

 Der må ikke medbringes is, mad og drikkevarer.

 At ind- og udgange skal holdes fri for forhindringer.

 At børnene ikke må hænge eller sidde på sidevægge eller 
sidde på forpuden.

 At der ikke må slås saltomortaler eller kolbøtter.

 At der ikke tillades nogen form for vild leg, skubben eller 
slåskampe.

 At børnene fordeles efter størrelse og alder.

 At den oppustelige forlystelse øjeblikkeligt skal rømmes i 
tilfælde af strømsvigt, blæserfejl, hvis indsugningen i blæser-
en stoppes til, hvis indblæsningsstudsen lukkes sammmen, så 
den optimale luftstrøm ikke kan ske eller hvis der er en studs 
der går op og luften fi ser ud.

 At den oppustelige forlystelse skal lukkes ned i blæst og 
regnvejr og blæseren skal fjernes fra stedet.

 At fl øjte og horn bruges til at fange børnenes opmærk-
somhed.

 At der ved uheld i den oppustelige forlystelse skal ske en 
omgående rømning. Optræd myndigt og roligt, så der ikke 
opstår panik.

 Sikr at alle skadede får førstehjælp af en kompetent person 
og om nødvendigt kommer på hospitalet.

 Ved større uheld ringes 112. Beskriv uheldet og fortæl, hvor 
opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpeget hjælpere samt 
en person, der dirigerer ambulancen frem til uheldsstedet.

 Få alle detaljer omkring uheldet nedskrevet i en rapport.

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

 Åbn ikke den oppustelige forlystelse, før der er givet 
instruktion fra den ansvarlige og forlystelsen er gennemgået 
og fundet sikker til brug.

 Den oppustelige forlystelse lukkes straks ned, hvis der ikke 
er opsyn.
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Ansøgning om tilladelse til opstilling/Brug af offentlig forlystelse/r i 
henhold til bekendtgørelse nr. 502 af. 17. Juni 2005  
 

Dato for ansøgningens 
afsendelse

Undertegnede:

Forening

Adresse

ByPostnummer

Mobil FaxTlf.

..ved vores arrangement:

5:

2007 i tidsrummet kl.

 Kopi af Tilsynsbog for forlystelsesapparat

Beskrivelse af behændighedsspil der ønskes opstillet

Personer der er fyldt 16 år og ikke 18 år.  Der indhentes skriftligt samtykke til 
hvervet fra forældermyndighedens indehaver.  Denne vil sammen med 
Tilsynsbog for forlystelsesapparat være at finde i middelbar nærhed af 
forlystelsen.

Underskrift

Personer der er fyldt 18 år

1:

Jeg ansøger om tilladelse til opstilling af følgende offentlige forlystelser:

2:

3: 4:

6:

..der foregår på adressen:

i perioden:

Følgende vedlægges i kopi:

Beskrivelse af lykkespil  der ønskes opstillet

Forsikringsbevis for at der for forlystelsen er tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring 
dækkende 5 mill. kr. ved personskade og 2 mill. kr. ved tingsskade jf. Bekendtgørelsen om Offentlige Forlystelser, 
Bekendtgørelse nr. 502 af. 17. juni 2005 § 23.

 Opsyn med de ønskede forlystelser vil blive foretaget af

 Opsynspersonalet vil få en grundig instruktion i betjening af forlystelsesapparatet/erne og føre tilsyn med det/disse 
  
Jeg ser frem til en hurtig behandling af ansøgningen, idet vi skal i gang med annoncering af arrangementet og dets indhold.  
Forhold som vi  ikke kan påbegynde før, at en tilladelse er os i hænde.
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Samtykke til pasning af forlystelsesapparat - for unge under 18 år 
 

Undertegnede, der er forældremyndigheds-indehaver for:

Navn

Adresse

ByPostnummer

MobilTlf.

Ved følgende arrangement:

 I tidsrummet kl

CPR-nr

Det offentlige forlystelsesapparats karakter

Navn

..giver hermed mit samtykke til, at han/hun må forestå opsyn med:

Forældremyndigheds indehaver:

Jf. bekendtgørelse om offentlige forlystelser § 18 stk. 2, er ejeren eller brugeren (arrangøren)  af det forlystelsesapparat, som samtyk- 
ket vedrører, pligtig til, at give det personale der fører opsyn med apparatet, en sådan instruktion i at betjene og føre tilsyn med for- 
lystelsesapparatet, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende forlystelsesaktivitet. 
  
Erklæringen for samtykke skal opbevares ved forlystelsesapparatet sammen med den tilsynsbog der er for apparatet.   
  
Erklæringen for samtykke skal efter anmodning forevises for politiet og den virksomhed, der foretager syn af det pågældende  
forlystelsesapparat. 

På følgende dato til kl.

ByPostnummer

Adresse

Dato Underskrift
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