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WATER TRACK – Vatten hinderbanan manual  
 
Delar: 

- Watertrack 
- Rep (mycket) 
- Vikter (cement vikter) 
- Power pump 
- Flytvästar 
- sax 
- Lagningskit (tear aid) 
- Ta med badkläder ni kommer bli blöta J 

 
Vikt: ca 450kg (alla delar) 
Längd: 28x2 det är små delar som sätts ihop och kan bli olika längd. 25 eller 50 vanligast. 
 
VIKTIG INFO: 

- Ömtålig, hantera varsamt  
- Lasta inte på annat som kan skada aktiviteten, Det är en tung aktivitet och dess tyngd 

kan orsaka skada om den ligger på andra föremål eller vasst underlag 
- Ska hinderbanan vara i havet/sjö måste aktiviteten fästas med vikter (cement) på 

botten.  
 
Montering:  

1. Plocka ut alla delar och lägg på gräs. FÅR EJ läggas på grus, sten eller underlag som 
kan skada aktiviteten  

2. Sätt i pump och blås upp delarna (Super Power pump har en sida för utsug och en 
sida för insug). 
 

OBS: kom ihåg att pumpen blåser varm luft så när aktiviteten läggs i kalt vatten kommer 
luften ”dra ihop sig” och då behöva fyllas på med lite mer luft. Det behöver alltså inte 
vara hål i aktiviteten 
 
3. Tänk ut ett bra system i vilken ordning ni lägger i delarna, och sätt därefter i en i taget 

och fäst dem i varandra.  
4. Delarna ”sys” ihop med rep samt längs en Kardborreband som skydd över. Sätt 

kardborre ordentligt på ena sidan och sen sätter ni fast den ordentligt på motsatts 
sida. 
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TIPS på knut: PÅLSTEK 
 

 
 
Laga hål: 

1. Lokalisera hålet (blås in mer luft om det behövs för att hitta läckan) 
2. Klipp till en bit ”plåster”, det ska vara 1cm till godo runt hålet.  

(se illustration bredvid) 
3. Alla hörn på ”plåstret” ska rundas 
4. Tvätta innan och var noga med att det är tort innan ”plåstret” sätts på 

OBS: är skadan större än 1cm ska den lagas med starkare lagning 
 
Bemanning: Alla som ska vara på aktiviteten ska ha flytväst och personal ska dubbelkolla 
att flytvästen sitter korrekt. TÄNK PÅ att alla barn vet inte hur man sätter på sig en flytväst. 
 
 
 


