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FORLEJR 
 

       Huskeliste over opgaver 
         Materialer til teltene 
         Rejsning af funktionstelte 
         Rejsning af sovetelte 
         Tovværk 
         Tjekliste  

 
 
 
Efterlejren har lagt køkkenting osv. i fryseren nærmest det lille rum i laden! 
 
Ca. 2 uger inden man tager på forlejr skal smeden kontaktes, så han kan gennemgå hele 
vandforsyningen og tjekke at alt i toiletvognen fungerer. 
 
Torben orienteres om, hvornår vi kommer, så han inden da kan slå græsset på markvejen 
og den første del af pladsen. 
 
Else Margrethe kontaktes så hun ved hvornår den lille fryser skal tændes. Heri ligger 
fryseelementer så vi hurtigt kan etablere en køleboks i lejren. Denne fryser slukkes igen så 
snart selve lejren starter. 
 
HUSKELISTE OVER OPGAVER PÅ FORLEJREN! 
 
Alle telte:  

 Lægges frem og repareres  
 Barduner og pløkker tjekkes 
 Brandtæpper, fløjter, lygter hænges op 
 Brandspande afprøves, fyldes og placeres ved alle telte 
 Brandslukkere fra Falck placeres som følger: 2 stk. i køkken, 1 ved toiletvogn, 2 i 

fællestelt, 1 på parkeringspladsen (skal ligge i skygge) Husk at kontakte Falck for 
kontrolbesøg.   

 Skraldestativer sættes op, 4 stk. i og omkring køkkentelt, 2 i og ved fællestelt og 1 ved 
øvrige store telte. 

 Hente gasflasker hos Gasknud (2006: 6 små og 5 store) 
 Kontakte skraldemanden, Flemming Bech (nabo til Else Margrethe) og aftale, at han 

kommer ned med 2 store containere og hvornår renovationen starter. 
 
Køkkentelt: 

 Indretning med borde, reoler og hylder følger tegning 
 Opvask af alt køkkengrej, rensning af termokander.  
 Opsætning af kaffemaskiner. 
 Opsætning af krydderihylde og fyldning af glassene. 
 Knivkasse, huskeliste sættes op. 
 Sætte gasblus op (skal behandles FORSIGTIGT!) 
 Sætte komfurer op 
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 Vandhane på rør med hård hvid slange sættes op tæt på gasblussene. 
 Rengøre og installere køleboksene. 
 Hænge opvaske-, gasflaske-, the- og kaffeinstruktioner op. 
 Div. Madvarer hældes på mærkede plastbeholdere 
 Etablering af sted til glemte sager, mobilopladning m.m. 
 Solfangerlampe sættes op. 
 Nødhjælpskasser tjekkes for udløb af medicin m.m. Stilles synligt. 
 Madmapper sættes frem. 

 
Opvask: 

 Spildevandsristen lægges på og renden graves fri. 
 Opvaskebord + tørrestativ sættes op. 
 Stålvask sættes op og afløb etableres 
 Etablering af sted til afvaskning af gryder lidt oppe i højden. 
 Paller og kasser til snavset service stilles frem. 
 Paller til gryder stilles frem 
 Kasser til glasaffald m.m. stilles frem  

 
Ladies room: 

 Sætte skillevægge op. 
 Lægge riste foran vaskerenden. 
 Grave hul til børnetoilet. 
 Byg reol af de sorte ”hylder” og grønne kasser til toilettasker 
 Ølkasser til toiletpapir og rengøringsartikler sættes op 
 Sætte puslebordet op. 
 Montere slange til afskylning af lokummer ved mandehullet 
 Solcellelampe sættes op 
 Snor til ophængning af håndklæder monteres 

 
Skurvogn: 

 Vognen sættes i vater med opklodsning på lecablokke 
 Rengøring af vognen og opsætning af forhæng 
 Sætte kasse bagpå skurvogn med rengøringsartikler til lokummer. 
 Sætte små skraldespande i alle rum. 

 
Værkstedstelt: 

 Paller placeres i bunden og i højre side af teltet 
 Indrettes og sættes i system.  

 
Fællestelt: 

 Indrettes med stole og paller. 
 Bar sættes op med stregliste og kapselspand. 
 Bix/kontor-skab sættes op og indrettes. 
 Kølebokse til drikkevarer. 
 Sangbøger og spil lægges frem 
 Opslagstavle etableres og relevante skemaer m.m. hænges op 
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Udendørs brus: 

 Vandledning lægges frem i solen, evt. lånes en le så brændenælder kan fjernes 
 Forhæng sættes op. 
 Risten lægges over renden. 

 
Generelt: 

 Stole og borde repareres og lakeres. 
 Paller og presenninger til affald sættes frem. 
 Askebægre fremstilles. 
 Postkassen placeres på skurvognen 
 Vask og tænd frysere og køleskabe i laden 
 Læg ”broen” over grøften til p-pladsen 
 Tørrestativ sættes op 
 Skilt om ”adgang forbudt” sættes op på markvejen 
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Materiale til teltene 
 
 Fællestelt Køkkentelt Værkstedstelt  

(plastik) 
Lokumstelt 
(plastik) 

Børnetelt 

Mellemstykker (Tag)     2 (mærkede)  0  1 
Endestykker (Tag)     2   2  2 
Sidestykker  6  5  4+2 små  4  4+1 lille 
Dobbelte topbarduner      2  1  2 
Enkelte topbarduner      1  0  0 
Taljebarduner   14 10 12 
Almindelige  
barduner 
(trækbarduner) 

  26 20 23 

Midterstolper,  
á 2 dele ialt 3.80 m. 

5 4 (med GRÅ 
metalender) 

 3  1  2 

Overliggere,  
antal dele 

   2 (Mærkede)  0  1 

Sidestolper 32 28 36 26 31 
Elefantfødder      3  1  2 

 

Lapning af telte kræver følgende materialer: Bjørnetråd eller tacklegarn (Bjørnetråd laver ikke 
så store huller), tekstil-lim, voks og nåle. Materialerne fås hos sejlmagere, i ”havnebutikker” 
og lign. 

 
Nærmere beskrivelse, se under "teltrejsning" på de følgende sider. 
 
 
REJSNING AF FUNKTIONSTELTE 
(De ”gamle”) 
 
Obs: SPECIELT MED VÆRKSTEDSTELTET ER, AT DER SKAL ANVENDES DE 
KORTESTE OVERLIGGERE. De er ikke lige lange, så det er vigtigt at sørge for, at de ligger 
som de to tilsvarende tagstykker. Disse og stængerne er markerede. 
 

• Det antal mellemstykker der skal bruges til telttaget "sys" sammen ved at 
løkkesystemet på teltstykkerne samles. Husk ”sikker” knude til sidst!!! 

• Et endestykke "sys" på i hver ende. 
• Bændlerne bindes med knude eller dobbeltsløjfe! Skal ligge løst. 
• Se efter at vinduessnorene hænger frit. 
• Det antal midterstolper der skal bruges samles. Brug evt. trækiler i samlingerne for at 

stabilisere. (Kiler sættes i, når teltet er rejst) 
• Overliggerne samles med bolte.  
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• Midterstolpernes spids skydes igennem hullerne i overliggeren, videre gennem 
hullerne i taget, og endelig ind i Bardunhattens hul. Dobbelte topbarduner bruges til 
endestolperne, enkelte til midterstolperne.  

• Læg bukke under hver midterstolpe, da det letter opsætningen at stolpen ikke skal 
rejses fra jordniveau, men fra bukken. 

• Tre-fire store pløkker hamres i ved enden af hver stolpe. 
• En elefantfod lægges ved hver stolpe. 
• Slå en af de store pløkker i vinkelret for hver topbardun, ca. 6 m. fra stolpen. 
• Topbardunerne fastgøres i den ene side, modsat den side teltet rejses til, således at 

der er godt 7 m. tov fra tagtoppen til pløkken. 
• Pløkkerne skal slås skråt i jorden og ikke længere ned, end at tovværket kan betjenes 

frit. 
• HUSK: Hver bardun sin pløk! Og slå aldrig med hammer på tovværket! 

 
Et antal kvinder tager fat i de løse barduner og trækker teltet op. Samtidig hjælper et antal 
kvinder ved at løfte midterstolperne fri af bukkene. Teltet skal trækkes op i takt, således at 
overliggeren vrides mindst muligt. Derfor er det en god idé, at have en kvinde stående til at 
styre slagets gang. De trækkende kvinder får numre, således at lederen let kan fortælle, 
hvem der skal holde igen og hvem der skal trække mere. 
 
Der er delte meninger om, hvor mange kvinder der skal til at trække et funktionstelt op. Når 
man fra starten fastgør teltet i den ene side (således at det ikke kan tippe over), og samtidig 
sætter pløkker foran stængerne (så de ikke kan skride), er det faktisk kun et spørgsmål om, 
hvor mange kræfter der skal til for at trække. Kan I ikke rokke teltet fra jorden, bør I nok finde 
nogle flere hjælpere! Vindstyrken er også vigtig, hvis I er nok kan man rejse teltet imod 
vinden – aldrig med vinden. Hvis det blæser for meget, må man vente til vinden løjer af. Det 
gør den typisk hen under aften. 
 
Når teltet er lodret, løfter et par kvinder stolperne op i elefantfødderne. Tag evt. et stykke tov, 
bind det om stolpen med en løkke, og træk i det. 
 
Nu skal stængerne rettes ind, så de står lige. Skal det være helt lige, spænder man en snor 
ud mellem de to yderste stolper og retter ind efter den. Når det er gjort skal hver enkelt stolpe 
stilles lodret. Stram eller slæk den fastgjorte bardun, til stolpen står helt lodret. 
 
Fastgør så topbardunerne i den anden side. 
 
Så kommer turen til sidestængerne: Sæt sidestænger i alle hullerne i taget, og slå store 
pløkker i vinkelret ud fra disse, i en afstand af 1-2 m.  
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Der skal taljebarduner ved hver samling af tagstykker samt to i hvert hjørne. Teltet strammes 
op ved at starte med at sætte og stramme de midterste taljebarduner og arbejde sig ud mod 
hjørnerne.   
 
Taljebarduner sættes på med den dobbelte talje øverst, og den enkelte nederst. Den ene 
løkke sættes omkring stangen, den anden omkring pløkken. Herefter bindes den løse ende 
omkring pløkken med et dobbelt halvstik. 
 
Fastgør til sidst de øvrige stænger med almindelige barduner (trækbarduner) som skal vende 
sådan at de med bardunstrammeren kan trækkes og strammes nedad. 
  
Endelig skal sidestykkerne hægtes/bindes på: Sørg for at starte og slutte sidestykkerne der 
hvor der skal være døre.  
 
Lad stykkerne lappe ind over hinanden som snøringen indikerer, så de kan bindes godt til i 
dårligt vejr. 
 
Sidestykkerne bundpløkkes med skiftevis 2 små pløkker og 1 stor, dog ikke hvor dørene skal 
være! 
 
 
REJSNING AF FUNKTIONSTELTE 
(De nye med ”runde ender”) 
 

• Midterstolper lægges parat 
• Teltet bredes ud på jorden 
• Rundt om teltet lægges sidestolper og pløkke parat 
• Teltet skal ligge ”løst”, således at taget strammes ud når midterstopperne rejses til 

sidst. 
• Pløkke hamres skråt i ca. 1 m fra teltvæggen  
• Sidestolperne skydes igennem bardunhattenes huller hele vejen rundt og stilles skråt 

indad og de på teltet fastsiddende trækbarduner sættes løst om pløkken. 
• Et par kvinder går ind under teltdugen og skyder midterstolpernes spids igennem 

hullerne i telttaget ind i Bardunhattens hul. Bind den hvide snor igennem hullet i 
midterstolpen. 

• Midterstolperne kan justeres med lette hammerslag. 
• Juster nu sidestolper til lodret position og efterstram til sidst bardunerne 
• På sidestolperne stikkes den hvide snor igennem hullet øverst og bindes med 

råbåndsknob. En meget spids, lang genstand er flere steder nødvendig for at hjælpe 
snoren gennem hullet. 

 
Køkkentelt: Sidestykkerne hægtes på (vend sidestykket så der er mulighed for 
bundpløkning INDAD) og de dobbelte overlap snøres. Sidestykkerne skal udvælges så 
det passer med overlappene! Køkkenteltets sider er for lange, så der skal regnes plads til 
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at et af fagene kan påsættes ”dobbelt”, dvs. overlappe hinanden. Tjek nøje på tegning af 
indretningen hvor dørene skal være  
 
Fællestelt: Sidestykkerne hægtes på med enkelt overlap. Der kan bundpløkkes 
udvendigt. 
 
HUSK: Hver bardun sin pløk 
 

REJSNING AF SOVETELTE 
 
Voerteltene, de store sovetelte 8 x 5 m. med blå kant: 
 
Bred teltdugen ud, så de 4 hjørner ligger udstrakt med rigtig afstand, og resten af teltdugen 
samlet i midten. 
 
Slå store pløkker i hele vejen rundt ud for bardunerne, med ca. 1 meters afstand til kanten af 
teltet. 
 
Sæt de 4 hjørnestolper i og fastgør bardunerne løst. 
 
Sæt de øvrige sidestænger i og fastgør bardunerne løst. 
 
De 14 korteste stænger hører til i siderne, de 4 længste nærmest dørene, og de 4 
mellemlange mellem døren og siderne. 
 
Der bruges 2 høje elefantfødder 
 
Teltet ligger nu som en tragt med toppen på græsset. 
Gå ind i teltet med de to midterstolper og stik dem gennem hullerne i taget. 
Sæt topbardunerne over og rejs stolperne. 
 
Stram alle bardunerne efter. De skal være så stramme, at teltdugen ikke står og blafrer, da 
det slider meget på den. 
 
Voerteltene skal ikke slækkes i regnvejr! 
 
TOVVÆRK 
 
I værkstedsteltet findes der ekstra tovværk. 
Færdige barduner hænger på stænger mellem to bukke. 
Tovværk til bivser findes i kasserne. 
Desuden findes der materiale til fremstilling af nyt tovværk, dvs. bardunstrammere, taljer og 
tovværk i forskellig længde og tykkelse. 
Lappekassen indeholder alt til lapning, bl.a. mergelspir og øjer. 
 
BRING ALTID VÆRKTØJ TILBAGE EFTER BRUG! Det gælder også mukkerter. De skal 
være lette at finde, hvis de pludselig skal bruges.  
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Placering af pløkke/barduner i hjørner 

 


