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Det ny oppustelige fortelt, som blev vist på Dijsseldorf-
messen, skabte håb blandt mange campister, om en ny,

enklere måde at opsætte fortelt på. Men det er nu hel-

ler ikke slet så svært med stænger og barduner, blot
man tater et par grundlæggende forholdsregler med sig

i bagagen.

Et fortelt vil, med den rette teknik, kunne rejses af 6n

person i stille vejr uden de store anstrengelser, men en

hjælpende hånd vil naturligvis ikke være af vejen (især i

blæsevejr). En god id6 vil være, at de hjælpende retter
sig efter "opstillerens" instrukser.

lnden man går i gang med at reise et nyt fortelt, er det
vigtigt, at man først kontrollerer, om A-målet (omløbs-

målet fra jord til jord) passer i forhold til vogn og telt.
Der findes retningsgivende målsl<emaer hos forhandler-
ne, men med det meget varierende udstyrsniveau på

vognene, vil 50- I 00 kg. kunne have en indflydelse på vog-

nens højde fra jorden, og dermed mindskes målet.

Campingvognen opmåles bedst på et plant underlag ved

at lægge en snor i skinnen ogføre fra jord til jord i en

skrå linie.

Kontroller, at skinnen på vognen er uden grater eller
skæve samlinger, der i værste fald kan skære vulsten op,

når teltet trækkes i skinnen. Smøring af skinnen er 50%

af arbejdet, og dette gøres bedst med AquaTex impræg-

nering, som virker smørende uden at skade hverken telt
eller campingvogn. Dog vil frisl< overskydende impræg-

Comping-Fritid I 12001

nering omkring skinnen samle støv under kørslen, men

dette er let at fjerne med en blød klud. Et rent under-

lag udbredt på jorden foran vognen vil være godt for at

undgå at tilsmudse forteltet ved opstilling, ikke mindst med

et helt nyt fortelt hvor den friske imprægnering virker
som en magnet på jordstøvet.

Sådan gør du
Monter understykket og hlulklap som det første - det er
nemmere at komme til, inden teltet er på.

l. Stængerne fordeles delvis samlet på underlaget, ca.

hvor man skal bruge dem.

2. Derefter rejses midterbenet med de "knækkede"

frontstænger, og midtoverliggeren hægtes ind på vognen

og samles med midterkrydset, imens det er nede i en

høide, hvor man kan nå.

Kontroller, at teltet ligger godt ned over piggen, og stram

så overliggeren godt ud. Midterbenet sættes i fodstrop-

pen og hæves, til stroppen er stram.

Nu står teltet bare ved hjælp af midterben, overligger og

de halve frontstænger, og kan i princippet balancere selv.

3. lndvendig græskant bør gå lodret ned og bøje i ni-

veau med jorden, hvorefter de specialdesignede tråd-
pløkker slåes i de svelsede ringe. Dette sikrer, at teltet
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frit kan bevæge sig i vinden, uden at græskanten rykkes

i stykl<er, samtidiS med at vandet uhindret kan løbe fra

underkanten af teltet og direkte ned på jorden' En stor

fordel, når teltet står i korrel<t høide over jorden, er, at

luften l<an cirkulere oml<ring underl<anten af forteltet, og

sikre hurtig tørring.
Et vandtæt underlag under fortelttæPPet sil<rer mini-

mal kondens i forteltet, og at tæPPet il<ke tilsmudses af

jorden.

4, H jørnesel<tionen

monteres samtidig
med sideoverliggeren,

der hægtes ind på vog-

nen,samles med hlør-

net, som går på front-
stængerne, hvorefter
hjørnebenet straks
monteres i fodstroP-

Pen og oPstrammes,til

denne er stram, for at

undgå at teltet hopper
af piggen. Dernæst op-

strammes såvel over-

ligger som frontstang
hårdt (gerne med en

Hercules teltstram-
mer). En ide vil være

evt. at åbne frontstYl<-

l<et for at lette op-

stramningen, idet hård

opstramning er en for-
udsætning for det bed-

ste resultat.

5. Det samme foreta-
ges så i modsatte side.

6. Udhænget mon-

teres med stænger i

løbegange, samt de små l<orte rør der skal bære dette.

Nu står teltet uden at være pløkket, og man bør nu til-

se, at alle stænger er godt opstrammede, og at alle fød-

der er i stramme fodstropper, idet opstramning er me-

get mere besværlig, når først teltet er pløkket.

Se til, at der er en vis afstand fra underkanten af teltet,

ca. 12- I 5 cm., således at gummistroPPerne kan give et

perfel<t træl< ved pløkning.

PIøkning
Standardpløl<l<e, der medfølger et nyt fortelt, er som re-

gel 20 cm. plastpløl<l<e til gummiringene, og trådpløl<ke

til græsl<anten. En god id6 vil være, at indl<øbe nogle 30

cm. stormpløl<l<e til blødt underlag, og nogleTarzan pløk-

l<e til hårdt underlag.

l. Begynd i de bageste hjørner, som pløl<l<es godt bag-

ud og ud til siden, dernæst fronthiørner, således at lige

linier freml<ommer.

2. Bagvingen ind imod vognen indvendig i teltet træk-

kes godt ind og pløkkes, således at såvel underkant som

linien, hvor teltet slipper skinnen, står stramt.

3. Resterende pløkning foretages efter lige linier, og

gummistropperne ved hver lynlåsåbning krydses godt

ind over hinanden.

Nedtagning foregår i omvendt rækl<efølge, og sammen-

lægningen bør normalt foregå med indersiden udad,for

at sl<åne de ydre belægninger imod friktionsskader fra

teltsæk og andre påvirl<ninger.

Teltet bør altid lægges sammen på tværs, således at sam-

menrulningen l(an slutte med vulsten yderst for at und-

gå tilsmudsning af evt. kit fra skinnen, og for at lette op-

stillingen, idet teltet er lige til at rulle ud, og vulsten vil

være klar inde ved vognen, uden at teltet skal pal<kes helt

ud og drejes rundt.
Flere gode råd og tips omkring forteltet kan findes på

sffiisebsjlaJrat (ffiæaEele".rcgdisilpslqp§lijjjn&h&r.
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