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Generelt 

I traileren findes: 

• 4 power hunters (liggeskjul) 

• 4 snow covers til liggeskjul 

• Hundeskjul og tilhørende snow cover 

• 24 skaller og 

• 24 full body lokkere, hvoraf 12 er med oprejst hovedposition og 12 er med fouragerende 

hovedposition 

Lokkere, jordspyd, skjul osv. tælles efter opstilling og ved nedpakning, og eventuelle mangler 

rapporteres efter lån. 

Trailer 

Lys på traileren tjekkes både før og efter anvendelse. Husk at hæve støttebenene på traileren 

inden kørsel. Tjek også gerne dæktrykket, som bør være 2.5 bar.  

Pas godt på lokkerne 

Behandl alt udstyret som var det dit eget. Dvs. pas godt på det, og sørg for, at det er i god 

stand til næste bruger. Lokkernes levetid afgøres 100 % af, hvordan de behandles under brug. 

Lokkerne har flock på oversiden, som er en mat behandling af oversiden, der får lokkerne til at 

se livagtige ud. Flock kan dog relativt nemt slides af under brug. Derfor henstiller vi til, at 

lokkerne altid behandles forsigtigt og så vidt muligt ikke ligger og skramler mod hinanden i 

taskerne eller i traileren.  

Pakning af lokkere 

Lokkerne pakkes sammen på følgende måde for at gøre plads til alle:  

• 1 brun taske (med store rum) med 2 skaller i hvert rum (12 skaller i alt). Skallerne 

lægges med bunden mod hinanden for at undgå slid på flock. Der pakkes ligeledes to 

hoveder i hvert rum.  

• 1 camo taske (med små rum) med 1 skal i hvert rum og 1 hoved i hvert rum.  

• 3 camo tasker og 1 brun taske med 1 full body gås i hvert rum. Der pakkes 3 lokkere 

med oprejst hovedposition og 3 lokkere med fouragerende hovedposition i hver taske. 

Således bliver opstillingen automatisk varieret, når man stiller lokkerne op. 1 hoved pr. 

rum. Vær opmærksom på, at hovederne til oprejst position og fouragerende position kun 

passer på de respektive lokkere. Spyddene til opsætning samles 6 stk. i hver sidelomme 

af taskerne.  

Efter brug 

Efter brug skal alt grejet tørres helt. Hvis der ikke er mulighed for at tørre grejet i Pejrup, kan 

det gøres i Blommenslyst. Der er kroge i bjælken over metalreolen, hvor skjulene kan hænges 

op og tørre. Skjulene hænges op ’på hovedet’ vha. de små stykker snor på krogen og 

stropperne i bunden af skjulet. Lokkerne kan tørre i taskerne på gulvet og i traileren, hvis døren 

til traileren står åben. Der er ikke optimal udluftning i traileren, så grejet må ikke pakkes vådt 

i traileren.  

Snow covers må gerne blive siddende på skjulene – koordiner evt. med næste låner af udstyret. 

Hvis snow covers tages af efter brug, skal de pakkes tilbage i de tilhørende poser med 

snørelukning.  

Skader meldes til Nicolai Orloff. I tilfælde af, at skaden ikke er forårsaget af normal brug eller 

slid, hæfter brugeren for skaden. En normal ansvarsforsikring vil typisk dække, så vi anbefaler 

at du har en. 


