
Ny regler for opstilling og brug
Pr. 1. april 2007 gælder der en række regler for
opstilling og brug af hoppeborge og andre oppuste-
lige forlystelser. Disse står beskrevet i EU-normen DK-
EN 14960 - Norm for oppustelige legeredskaber. De
regler, der er beskrevet i denne norm, samt reglerne i
Bekendtgørelse om Offentlige Forlystelser (bekendt-
gørelse nr. 502 af 17. juni 2005) er taget med i den føl-
gende tekst.

Ansvar
Tages en oppustelig forlystelse i brug, uden at
der er søgt og givet tilladelse hertil, er det
alene arrangøren, der har ansvaret, og
denne vil kunne straffes med bøde.
Arrangøren skal således sikre sig, at
den pågældende forlystelse 
er synet og godkendt af aner-
kendt akkrediteringsselskab
(pr. 1. august 2007 er det kun
Teknologisk Institut eller FORCE
Technology, der er godkendte
akkrediterings-selskaber),
og at der forelig-

ger en godkendelse af aktiviteten fra den lokale politi-
myndighed.

Er der ikke tegnet lovpligtige forsikringer, jfr.
Bekendtgørelse om Offentlige Forlystelser § 23, på
den/de oppustelige forlystelse/r, er det indehaverens/
udlejerens ansvar. Der gives ingen tilladelse fra Politiet,
hvis forlystelsen ikke er forsikret.

Forsikringsselskaberne er tilbøjelige til ikke at betale
erstatning ved skader, der er forårsaget af ikke-god-
kendte oppustelige forlystelser, og forlystelser, som
ikke er opstillet efter gældende regler.

Arrangørerne bør derfor sikre sig en seriøs udlejer som
samarbejdspartner. På Foreningen af Danske
Festudlejeres hjemmeside: www. festudlejer.dk kan
man finde en række ansvarsfulde udlejere over hele
landet.

Ifølge Bekendtgørelse om Offentlige Forlystelser.
Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005, § 24, kan den,
der overtræder bekendtgørelsens punkter, straffes
med bøde.

Ansøgning/tilladelse fra politiet
Politiet skal altid ansøges om tilladelse til
opstilling/brug af en oppustelig forlystelse. Det skal
ske ved, at der fremsendes en ansøgning om tilladelse

til det lokale politi. 

Ansøgningen skal være vedlagt kopi af
Tilsynsbog for Forlystelsesapparat. Heri skal

det bekræftes, at den oppustelige forlys-
telse er synet og godkendt af et

godkendt akkrediteringsinstitut
inden for de sidste 12 måne-

der. Anfør adresse/sted for
opstillingen samt de tids-
punkter, hvor hoppebor-

gen/den oppustelige forlys-
telse bruges. 

Regler og anvisning for opstilling/Regler og anvisning for opstilling/
brbrug/sammenpakning af ug/sammenpakning af 
oppustelige forlystelseroppustelige forlystelser

Mor jer godt - og sikkert II

For at sikre arrangører de optimale muligheder for
at sætte sig ind i gældende regler for brug af
oppustelige forlystelser har Foreningen af Danske
Festudlejere udarbejdet denne pjece. Den inde-
holder alle relevante oplysninger om betingelser
for godkendelse - pligt til at indhente polititilla-
delser - ansvar - forsikringsdækning - godken-
delser - krav om opsyn og opsynspersonalets
instruktioner - ansvar - alderderskrav - sikkerheds-
regler - information om tilslutning af blæser - pla-
cering af pløkker - opstilling på hårdt underlag -
beregning af antal brugere af en oppustelig forlys-
telse samt mange andre vigtige emner. 
Her er anvisninger og regler samlet i en pjece, som
dækker oplysningsbehovet i udlejning af oppus-
telige forlystelser - set i forhold til både lejer og
udlejer.



Forsikring
Der skal ligeledes vedlægges en bekræftelse fra et
forsikringsselskab på, at ejeren af hoppeborgen/den
oppustelige forlystelse har tegnet en lovpligtig
arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og
ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstat-
ningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen
skal som minimum udgøre 5 millioner kr. ved per-
sonskade og 2 millioner kr. ved tingskade.

Politiet kan kun give en tilladelse, hvis såvel
Tilsynsbog for Forlystelsesapparat og forsikringsfor-
holdene er i orden og  det pågældende opstillings-
sted findes at være i orden.

Opstillingssted
Området, hvorpå den oppustelige forlystelse
opstilles, skal være fladt og må maksimalt have en
hældning på 5 grader i alle retninger.

Før opstillingen skal området undersøges og ren-
gøres for alle skarpe genstande, sten og andet,
som kan skade brugerne og den oppustelige for-
lystelse.

For sikkerhed og kontrol skal der være et friareal
på minimum 1,8 m ud fra sidevægge på den
oppustelige forlystelse og mindst 3,5 m fra en
åben side. Der skal være en indgang på mindst 1
m.

Opstilling på hårdt underlag
Opstilles hoppepuder/madrasser på hårdt
underlag som fliser, sten, asfalt, beton m.v., skal
der, når forlystelsen på sit højeste punkt på hop-
pefladen er over 60 cm, være udlagt stødabsor-
berende faldunderlag i en bredde på 120 cm
hele vejen rundt om hoppepude/madras.

For oppustelige forlystelser med fastmonteret
pude til ind- og udgang skal der ikke udlægges
stødabsorberende madrasser, hvis forpuden ikke
er højere end 60 cm.

Opsyn
Ifølge  Bekendtgørelse om Offentlige Forlystelser
(Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005) § 4 , stk.
3, skal der være opsyn med hoppe-
borgen/den oppustelige forlystelse  i hele
brugstiden. Er der ikke opsyn med den
oppustelige forlystelse, skal den lukkes ned
og blæseren fjernes. 

Opsynspersonalet skal være fyldt 16 år. For med-
hjælpere mellem 16 og 18 år skal der foreligge et
skriftligt samtykke til hvervet fra forældremyndig-
hedens indehaver. Samtykkeerklæringen skal
ligge sammen med Tilsynsbog for Forlystelses-
apparat og forsikringspapirer ved den oppusteli-
ge forlystelse i hele brugstiden og skal kunne
fremvises for Politi eller akkrediteringsselskab.

Opsynspersonen skal bære en påklædning, der
gør, at man ved, at der er tale om en opsynsper-
son (f.eks. med gul/grøn/orange vest).

Opsynspersoner skal have en grundig orientering
om forlystelsesapparatets betjening og føre tilsyn
med forlystelsen på en sådan måde, at forlystel-
sens afvikling sker på forsvarlig vis. Det er derfor
vigtigt, at arrangør og opsynspersonale er træne-
de, kompetente personer, der har gennemlæst
aktivitetens brugsanvisning.

Opsynspersonalet består af en af arrangørerne
udpeget ansvarlig og så mange opsynspersoner,
som der er fastlagt af den ledende opsynsper-
son.



Opsynspersonen
har ansvar for at
1. Gennemgå den op-

pustelige forlystelse
og sikre sig, at alt vir-
ker optimalt.

2. Sikre sig, at den op-
pustelige forlystelse
er sikkert forankret på
opstillingsstedet.

3. Tillade brugerne ad-
gang til den oppus-
telige forlystelse på en kontrolleret og sikker
måde.

4. Sørge for at maksimumhøjde overholdes i hen-
hold til leveringsinstruktion.

5. Maksimum-antal bruge-
re overholdes i hen-
hold til leveringsin-
struktion.

6. Brugerne ikke bærer
fodtøj.

7. Brugerne fjerner deres
skarpe genstande,
f.eks. kæder, ringe,
piercinger m.v., in-
den aktiviteten be-
nyttes.

8. Brugerne ikke bærer
briller, hvis det er
muligt.

9. Der ikke medbringes is,
mad og drikkevarer i for-
lystelsen.

10. Ind-og udgang holdes fri
for forhindringer.

11. At brugerne ikke hæn-
ger/sidder på sidevægge
eller sider på forpude.

12. Der ikke tillades salto-
mortaler eller kolbøtter.

13. Der ikke tillades nogen
form for vild leg, skub-
ben eller slåskampe.

14. Forestå øjeblikkelig
tømning af den op-
pustelige forlystelse i
tilfælde af strøm-
svigt, blæserfejl,
stop i indsugningen

af blæseren, at indblæsningsstudsen ikke lukkes
sammen, så den optimale lufttilførsel ikke kan ske
og at der er en studs, der går op, og luften siver
ud.

15. Hoppeborgen/den oppustelige forlystelse er
tømt ved påfyldning af benzin, hvis der bruges
benzindrevet blæser.

16. Lukke ned for den oppustelige forlystelse, hvis
der kommer pludselige vindstød.

17. Lukke ned for den oppustelige forlystelse, hvis
der fremkommer større revner i forlystelsens
bundflade.

18. Fordele brugerne efter størrelse og alder.

19. Bruge fløjte eller horn for altid at kunne fange
brugernes opmærksomhed.

Ved uheld skal arrangør eller
opsynsperson gøre følgende:
1. Evakuere brugerne af den oppustelige forlys-

telse omgående samt optræde myndigt og
roligt, så der ikke opstår panik.

2. Sikre, at alle skadede får førstehjælp eller
behandling af en kompetent person og om
nødvendigt bliver bragt til hospitalet.

3. Ved større uheld ringe 112 og beskrive uheld
og fortælle, hvor opstillingsstedet er. Bevare
roen og få udpeget hjælpere samt en person,
der dirigerer evt. ambulance frem til uhelds-
stedet.

4. Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i
en skriftlig rapport.

5. Informere den overordnede eller ejer om
uheldet og give en statusrapport.

6. Den oppustelige forlystelse må først genåb-
nes, når der er givet instruktion fra den ansvar-
lige for forlystelsen, samt at forlystelsen er
tjekket og fundet sikker til brug.



Pløkker/fortøjring
Før den oppustelige forlystelse tages i brug, er det
vigtigt, at den er fastgjort i alle de forankringsøjer, der
er på den pågældende forlystelse. Bind forankrings-
reb til alle forankringsøjerne og pløk dem. Er der
ingen forankringsøjer, må den oppustelige forlystelse
ikke opstilles. 

Slå pløkken i jorden så tæt på den oppustelige for-
lystelse som muligt. Bind reb i pløkken og slå den
helt ned i jorden. Den må maximalt stikke 25 mm
over jorden.

Pløkken skal være afrundet.

Man skal sikre, at der ikke 
er nogen pløkker i friarealet.

VVVViiiiggggtttt iiiiggggtttt
• Undersøg før pløkker slås i jorden, om der er

noget i undergrunden, som kan beskadiges.
• Lad rebet være slapt mellem pløk og oppuste-

lig forlystelse før opblæsningen. Når hoppe-
borgen/den oppustelige forlystelse er blæst
op, justeres rebene således, at de har en svag
kurve ned mod forankringspløkkerne. Stram ikke
rebene helt til, da der skal være plads til, at de
arbejder, når brugerne af den oppustelige for-
lystelse hopper og den bevæger sig.

• Såfremt den oppustelige forlystelse står, hvor
det ikke er muligt at forankre, skal den i stedet
fastholdes med en vægt på 1600 Newton's
eller 165 kg  pr. forankringsøje. Det kan f.eks.
være med sandsække eller betonklodser.

• Forankringen kan også ske til faste rekvisitter, der
er i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet.
Det kan være lygtepæle, fastmonterede
bænke, træer, riste til vejbrønde, til trailertræk-
ket på en bil, til en lastvogn eller et andet køre-
tøj m.v., der holder parkeret.

• Pløkkerne skal nedslås i en vinkel på 30 - 45 gra-
der mod optagne kræfter.



Forberedelse af opblæsning
Før den oppustelige forlystelse bliver blæst op,
er det vigtigt at kontrollere følgende:
1. At blæseren er intakt. 

Der må ikke være brud på ledning/kabel, og
de skal opfylde reglerne i stærkstrømsregle-
mentet.

2. Forlængerkabler må ikke overstige 20 m, da
det vil kunne give
problemer for
strømtilførslen til
blæseren.

3. Stik skal være uden brud. 
4. Ingen elektriske blæsere, der er medleveret fra

leverandør,  kan lave overtryk i den oppusteli-
ge forlystelse.

5. Elektrisk blæser må ikke tilsluttes generator.
6. Blæseren skal være afskærmet således, at

børn ikke kan få fingrene ind til kørende dele af
blæseren. 

7. Der skal være
en tilbage-
føringsflap i
udblæsnings-
studsen, som
klapper i, hvis
blæseren går i
stå, således at
luftudtræng-
ning forhin-
dres og den
oppuste l ige
forlystelse bli-
ver stående
med tryk på i
længere tid.

8. Blæserens størrelse skal passe til den oppuste-
lige forlystelses størrelse.

9. Luk alle udluftninger /lynlåse med reb/ spæn-
debånd eller ved at lyne dem.

Benzindreven blæser
Følg de punkter, der står anført herunder og sørg for
1. At blæseren er intakt.
2. At læse instruktion om benzindrevet blæser grun-

digt igennem inden brugen og at sikre, at alle sik-
kerhedshensyn er taget.

3. Sikre at blæser ikke på noget tidspunkt giver for
meget tryk. Kør altid på laveste motorhastighed.

4. Luk altid for benzinhanen, når den benzindrevne
blæser ikke er i brug.

5. Påfyld aldrig benzin, når blæseren er i drift. 
6. Ved tankning skal følgende forløb følges:
• Tøm den oppustelige forlystelse for brugere.
• Stop blæseren.
• Påfyldning af benzin kan ske, når den oppustelige

forlystelse er faldet sammen, og der er frit udsyn
over arealet.

• Kontroller, at der ikke er børn i den oppustelige for-
lystelse, før blæseren igen startes og oppustning
finder sted.



Tilslut blæser til 
indblæsningsstuds
1. Sæt indblæsningsstudsen omkring blæserens

tud og fastgør den med reb eller spænde-
bånd. Sørg for, at studsen ikke tvinder eller luk-
ker for tilførsel af den fulde luftmængde. Det
kan betyde, at den oppustelige forlystelse ikke
kommer til at fungere optimalt.

2. Stram indblæsningsstudsen op.
3. Kontroller, at blæseren er minimum 120 cm

væk fra den oppustelige forlystelse med sider.
4. Kontroller, at blæseren er minimum 250 cm

væk fra siden ved brug af flade puder uden
sider.

5. Er blæseren placeret indvendigt, skal den
være mindst 120 cm væk fra legeområdet, trin
og/eller trappe.

6. Blæser, inklusive kabler og kontrol, må ikke
være direkte tilgængelig for publikum.

Opblæsning
7. Sørg for, at der ikke er nogen bruger i den

oppustelige forlystelse.
8. Start blæseren.
9. Blæseren skal køre konstant

Sikkerhedsregler
• Der skal være monteret pløkker/reb ved alle for-

ankringspunkter på den oppustelige forlystelse.
Disse skal være korrekt monteret (pløkkerne skal
være rundede og må maksimalt være 25 mm
over jorden).

• Oppustelige forlystelser må ikke benyttes, når
vindhastigheden er over Force 5 38 km/t (når
små træer begynder at svaje). Luften skal da
tages ud af den oppustelige forlystelse og blæ-
seren fjernes.

• Den oppustelige forlystelse må ikke benyttes,
når det regner. Luften skal da tages ud og blæ-
seren fjernes.

• Oppustelige forlystelser skal i driftstiden hol-
des under konstant opsyn af en ansvarlig
opsynsperson. Uden opsyn skal driften indstil-
les, luften tages ud og blæseren fjernes.

• Placeres der et hegn til at kontrollere publikum,
skal der være mindst 180 cm fra sider med væg
og mindst 3,5 m fra åbne sider. En undtagelse
fra denne regel er, når en oppustelig forlystelse
er placeret direkte op til en fast væg/vægge,
f.eks. væggene på en bygning. I dette tilfælde
skal de faste vægge være mere end 2 m højere
end den højeste platforms højde på den
oppustelige forlystelse. Anvendelse af denne
undtagelse må ikke resultere i  øget risiko.

Tilladt antal personer på 
oppustelige forlystelser
Tommelfingerreglen for, hvor mange personer, der
må opholde sig i/på en oppustelig forlystelse er:
1. På flade hoppepuder uden sider må der maksi-

malt være 1 person pr. 4 m2. Det vil sige, at der
f.eks. på en hoppepude på 6 x 6 m maksimalt må
være 9 brugere. 

2. På specielle oppustelige forlystelser med be-
grænsende sider, hvor der er mange forhindrin-
ger/legeområder/opbygninger, er udgangspunk-
tet 1 person pr. 3,5 m2

3. På oppustelige legeredskaber med begrænsende
sider må der maksimalt være 1 person pr. 3 m2.

Forlystelsens antal kvadratmeter findes ved at gange
dens ydre længde med dens ydre bredde.



Tilladt højde på brugere
Brugerne af de oppustelige forlystelser må maksimalt
have den højde, som de begrænsende vægge har.
Er de begrænsende vægge på en hoppeborg
eksempelvis 120 cm, så må de højeste brugere mak-
simalt være 120 cm.

Afgrænsningsvægge på 180 cm  tillader brugere
af hvilken som helst højde at bruge forlystelsen.

Ved opslag skal der bekendtgøres
følgende, når de oppustelige for-
lystelser er i drift:
1. Gå ikke ind, før der er ansvarligt opsyn.
2. Bær ikke briller og skarpe genstande, f.eks. fin-

gerringe, piercing, kæder m.v.

3. Det er ikke tilladt at slå kolbøtter eller saltomorta-
ler, ligesom alle former for vild leg ikke er tilladt.

4. Der må ikke medbringes is, madvarer eller drikke-
varer.

5. Al ophold på sider, forpude m.v. er ikke tilladt.
6. Opsynets henstillinger SKAL efterkommes.
7. Der må makismalt opholde sig ___ brugere i akti-

viteten ad gangen (se antallet i brugsvejlednin-
gen for aktiviteten),

8. Brugerne af aktiviteten må maksimalt være ____
cm. høje. (Se højden i brugsvejledningen for
aktiviteten).

9. Al brug af forlystelsen sker på eget ansvar.
10. Såfremt der ikke er opsyn, skal luften tages ud og

blæseren fjernes.

Opstilling
1. Rul den oppustelige forlystelse ud i fuld længde

og herefter ud i fuld bredde.
2. Monter den længste af studserne på blæseren, så

der er minimum 120 cm fra aktiviteten til blæse-
ren.

3. Sørg for at forankre den oppustelige forlystelse i
alle de forankringspunkter, der findes på aktivite-
tens nederste del. Ved højere forlystelser fortøjres
der ligeledes i forankringspunkter, der er placeret
på siderne.

4. Luk for alle studserne ved at binde for dem eller
lyne dem.

5. Rul kabelrullen helt ud, så den ikke smelter. 
6. Kontroller, at der ingen børn er i den oppustelige

forlystelse.
7. Sæt strøm til blæseren, som så i løbet af 4 - 5

minutter vil blæse forlystelsen op.
8. Juster herefter rebene mellem befæstningerne.



Festudlejer.dk
Vi opfordrer alle udlejere/arrangører til at være opmærksomme 

på evt. justeringer på området.

Foreningen af Danske Festudlejere
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Spørgsmål
Skulle der være spørgsmål til brugen af den
oppustelige forlystelse, eller skulle der opstå
problemer med driften, så kontakt altid udleje-
ren.

Ovenstående er lavet ud fra den måde, hvorpå
Foreningen af Danske Festudlejere har forstået EU-
normen DK-EN 14960 - Norm for oppustelige
legeredskaber, samt de erfaringer, der er høstet
gennem mange års arbejde med oppustelige for-
lystelser. Det kan ikke afvises, at der kan være
andre fortolkninger, eller at der sker æn-
dringer/tilpasninger, da der er tale om en ny og
uafprøvet standard i Danmark.

Sammenpakning
Sluk for strømmen. Sørg for at åbne for alle studser-
ne/luftudgangene. Fjern blæseren. Lad den oppus-
telige forlystelse ligge nogen tid, så luften siver ud.

Tag pløkkerne op og afmonter rebene.

Træk sider og ender ind, så det kun er bundfladen
der ligger på jorden. 

Tag herefter den ene langside og læg den ind til
midten. Tag herefter den anden langside og gør det
samme. Ved større oppustelige forlystelser lægges
den ene langside så en tredjedel ind, og den anden
halvside helt over mod den modsatte kant.

Herefter rulles den oppustelige forlystelse stramt
sammen. Et par meter før den er helt rullet sammen
lægges der to reb med øjer ind under den oppus-
telige forlystelse. Læg øjerne først ind og rul forlys-
telsen helt sammen. Når den er rullet helt sammen,
findes øjerne og rebet strammes til, så forlystelsen
holder sin faste form.

Den oppustelige forlystelse og transportkassen kan
herefter transporteres på sække-eller trækvogn.


