
Opsætning af start pavillon.   
For at sikre at den ret skrøbelige pavillon vi anvender til start ved vore træningsløb og 

almindelige løb skal holde længere, kommer her en vejledning i at slå den op og tage den ned.   

 Pavillonen ligger pakket i sin transporttaske.   

 

 

Pak den ud og sæt den på jorden på fodpladerne.  Træk derefter skelettet  

ud ved forsigtigt at trække hvert ben lidt længere  

ud fra midten. Det kan gøres af 1 person, men er  

bedre med 2 personer.    

  

  



 

 

Små nøk og forsigtigt.  

Der skal ikke bruges  

vold.    

Sørg for at benene står  

lodret.    

Jeg har lavet denne  

demo alene.   

Nu er konstruktionen næsten fol- 

det helt ud.    



 

Bemærk at inde under dugen sidder stativet fast i dugen i øverste sakseled.   

 

Skub nu hver enkelt glidebeslag på  

benene helt i top i lås.    

Det kan kræve kræfter . Jeg gør det  

ved at lægge armen ind over hjørnet  

så jeg har hjørnet under armhulen. Så  

kan jeg holde hjørnet nede mens jeg  

trækker glidemuffen op i lås. Det kan  

være nødvendigt at trykke låseknap- 

pen ind for at få glidemuffen forbi.     

    

Her er glide- 

mufferne i alle  

hjørner kommet  

på plads og er  

låst. Sørg hele  

tiden for at holde  

stativets ben lod- 

rette.    



Nu trækkes benene 

et af gangen ud til 

den ønskede højde 

og låses med 

låseknapperne. 

Igen kan det være 

en fordel at gøre 

det i flere små nøk 

så man ikke får den 

fulde højde med 

det samme.   

 

 

Nu trækkes dugens hjørner ned og 

sikres ved at fastgøre de små 

metalbøjler i hullerne nederst i benene.  

Indvendigt fastgøres dugen til de 

nederste sakseled med velcro båndene, 

så det bliver mere stabilt.   

Benene skal stå lodret.    

 

 

 

 

Er det blæsevejr, er det nødvendigt at sikre pavillonen med barduner og gode store pløkker.   

Vi har løse sider til at sætte på pavillonen.   

De opbevares i en separat bærepose.   



 

Nedtagning af pavillonen  star- 

ter med at løsne velcro bånde- 

ne fra de nederste sakseled på  

stativet.  Dugens flige som er  

fastgjort nederst i benene hæg- 

tes løs. Eventuelle sider og bar- 

duner fjernes.   

Benene skubbes sammen.   

Nu udløses låseknappen i  

toppen af benene ved at  

presse dem ind så glide- 

muffen bliver frigjort.    

  

  

  

Enderne af dugen lægges ind over.   

  

  

  

  

Nu skubbes konstruktionen forsig- 

tigt sammen mod midten i små  

nøk. Der må ikke bruges vold. Hold  

benene lodrette.     

  



Stativet med dugen fortsat siddende på skubbes gradvist helt 

sammen.   

Den sammenklappede pavillon lægges i transportposen, om 

endelig sikres med to remme.   

 

 

Færdig arbejde.  

 


