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Lasting av LinKons Energikamphenger 

Alt innholdet i Energikamphengeren har sin faste plass i hengeren og skal lastes i 

hengeren i henhold til anvisningen i dette skrivet. Før utstyret tas ut av hengeren bør 

brukere merke seg plasseringen av utstyret godt, da det vil gjøre det enklere å laste 

hengeren etter bruk.  

 

Før dere utstyret lastes tilbake på hengeren anbefaler vi at det stilles opp utenfor 

hengeren. Det kan være lurt å være to personer ved lasting da enkelte av elementene er 

tunge. Hengeren inneholder utstyr til 7 poster. Det er to stykk av tre av aktivitetene. På 

de neste sidene gis det en detaljert anvisning for lasting.  

 

Følgende utstyr følger med hengeren  

BRUKSANVISNING,  Folierte ark settes på plass i rett holder på 

MONTERINGSANVISNING,  veggen til venstre i hengeren. 

LEIEEBETINGELSER og  

LASTEANVISNING høyre.  

 

ELEMENTER TIL HVER POST Fysisk utstyr og elementer som skal monteres og utgjør 

de 7 postene/aktivitetene i Energikampen.  

 

 

Laseanvisningen under må sees i sammenheng med utstyrslisten man finner i 

Monteringsanvisningen. Det er leietagers ansvar at alt utstyr til de ulike 

aktivitetene pakkes inn i hengeren etter bruk.   
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1. Tom henger 
 
Når alt utstyret er ute av hengeren er det 
kun to lasteskinner på langsidene og 
lastestropper for festing av utstyr i 
hengeren. 
 
Bokser til alle folierte ark med 
bruksanvisninger og så videre finnes på 
veggen til venstre.  
 

 

2. Bunnen på kjempespretterten 
 
Start med å plassere bunnen på 
kjempespretterten opp langs kortveggen 
innerst.  
 
Bruk lastestroppene til å holde den på plass. 
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3. Kulelabyrintene 
 
Sett de to kulelabyrintene mot hverandre 
langs veggen til høyre. De skal stå som 
anvist på bildet.  
 
Fest dem deretter med lastestroppene.  
 

 

4. Flåte på hjul 
 
Løft på plass flåten ved siden av 
kulelabyrintene. Den skal stå så langt inn 
den kommer.   
 
Fest hjulene med lastestropper på begge 
sider foran. 
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5. Målskiva til kjempespretterten 
 
Legg målskiva til kjempespretterten under 
flåten på hjul. 
 
 

 

6. Stengene til vinderløypa 
 
Demonter stengene til vinderløypa. Legg 
smådelene opp i metallkassa og legg de tre 
stengene under flåten.  
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7. Stativet til resultattavla 
 
Legg stativet til resultattavla på oppå flåten. 
 

 

 
8. Stativ for vedsaging 
 
Legg de to bukkene til vedsaging på toppen 
av det øvrige utstyret oppå flåten.  
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9. Innholdet i metallkassen 
 
Øvrig innhold og smådeler skal legges i 
metallkassen. Alt innhold er listet opp i 
monteringsanvisningen.   

 

 

10.   Diverse utstyr 
 

− Stativene til vannrakettene settes på 
toppen av flåten.  

− Plasser metallkassen på midten foran 
flåten.  

− Sett så de to festene til vinderløya til 
venstre foran flåten (trekubber). Disse 
må festes med lastestopp. 

− Sett resultattavla mellom flåten og 
kulelabyrintene. 

 

 

11.    Ferdig lastet henger 
 
Til sist legges buntede hampetau på toppen. 
 
Den ferdig lastede hengeren ser slik ut.  

 


