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Telt til folkeskoler i Silkeborg 
 
Alle skoler får et telt, som kan bruges til udeskole. Det er muligt at købe flere ved henvendelse 
til Søren Lumbye på slj@silkeborg.dk eller mobil 2491 1030. 

 

  
Se specifikationer på https://www.spejdersport.dk/asivik-startent-telt.aspx   
 

Om teltet 
Det naturlige samlingspunkt 
Asivik Startent er et meget rummeligt overdække, der giver ly/skygge af op til 50 bænkede 
personer. Teltet bliver derfor hurtigt gruppens naturlige samlingspunkt på lejre, ture og andre 
aktiviteter med behov for en overdækket plads til mange mennesker som skal spise, holde 
møde eller arbejde. 
 
Kompakt og transportabelt 
Sammenpakket kan teltet nemt flyttes af en person. Det rejses hurtigt ved hjælpe af 
midterstangen -og har man prøvet det nogle gange, kan det godt lade sig gøre ene mand (det 
er dog nemmere hvis man er flere til at få fordelt og fæstet stjernes ben korrekt inden da). 
 
Asivik Startent er udviklet til de situationer, hvor der prioriteres hurtig/nem opsætning og nem 
transport. Teltet er derfor ment til brug under dags- eller weekendarrangementer. 
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Ønsker man en (semi)permanent overdækket plads, der kan tåle at stå i længere tid og i 
blæsevejr, så skal der noget tungere, kraftigere og mere bekostelige materialer til – og en helt 
anden konstruktion. 
 
Teltet har ikke nogen certificeret vindtest, men vi vurderer, at kommer vindstyrken 
over en 8-9 meter i sekundet, så bør teltet tages ned. 
 
Hvis uvejret ikke er voldsomt og man forventer at det driver forbi i løbet af frokostpausen, kan 
man starte med bare at lægge stangen ned. 
 
Detaljer 
• Højde v. midterstang: 502 cm 
• Højde v. indgange: 195 cm 
• Diameter: 12,9 m 
• Vægt: ca. 22 kg 
• Pløkker og barduner medfølger 
• Tasker til telt og stang medfølger 
 
Materialer 
• Midterstang i kraftigt stål 
• Teltdug i UV-resistent 210T PU Oxford nylon 
• Vandsøjletryk: 2.000 mm 
• Farve: Teltet er gråhvidt 
 
NB! 
Teltet falder udenfor kravet om byggetilladelse og certificering.  
Denne film viser, hvordan man sætter et star tent op (ikke lige netop dette telt, men samme 
princip): https://www.youtube.com/watch?v=H1rAuy3kV6o 
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