Tips til montering

Art.nr. 111 6700 Plifix

Forberedelse:




Følgende materialer gøres klar: en snor eller flere snore på 110 m længde, et målebånd på min. 20
meter, en hammer, en halv spand tørt sand.
Det er lettere at slå Plifix i en løs jordbund (regelmæssigt vandet eller efter regn)
TENNISBANER: Der skal bruges en ca. 20 cm lang mejsel med diameter 10 mm.

Indretning og anvendelse:
1. Pladsen måles ud for sidste gang. Målene skal passe helt nøjagtigt: efter at være slået i kan man
hverken flytte eller fjerne Plifix med hånden (den kan kun graves ud..). Målene ”5,50 ” og ”16,50”
måles på INDERSIDEN af stolperne. Snorene placeres på den ydre kant af den ”kommende”
spillelinje (med undtagelse af midterlinjen, hvor snoren skal være i linje‐midten). Bemærk:
Hjørneflagene står på den ydre kant af rammelinjen og ikke i linjeaksen.
2. Snorene spændes ud fra den ene ende til den anden, både vertikalt og horisontalt.
Dette flugtningsarbejde skal resultere i den samme akse i forbindelse med andre spilleflader.
3. Sæt hver Plifix 2 cm i jorden (sådan at man stadig let kan flytte den for at korrigere flugtningen og
med 5 cm afstand fra hver snor (som forklaret i 4 og 5).
TENNISBANER: Her er dette umuligt! LØSNING: Stil Plifix omvendt, balancerende på fibrene.
4. Plifix ”5,50” ved snitstedet for mållinjen og målrummet befinder sig i virkeligheden 5,45 m. til
venstre for stolpeindersiden (i midten af et kvadrat, som kommer af snitstedet for begge linjer).
Hjørne‐Plifix for målrummet befinder sig 5,40 m. overfor hinanden (også den befinder sig i aksen
for den linje, som forbinder den højre del af den ”højre” målflade).
5. Gentag positionen af Plifix 5 cm fra hver snor (”fuldakslet”, lige meget hvilken linje, der skal
markeres).
6. Tryk fibrene sammen med fingrene, sæt islåningsjernet på skruen og slå den i indtil den viste linje
”STOP” (således at fibrene ligger på snithøjde). Fjern islåningsjernet: Fibrene rager 3 cm op:
snitniveau på en FODBOLDBANE. TENNISBANER: Lav med den lille mejsel et hul på ca. 10 cm.
7. VIGTIGT: Hulrummet mellem oversiden af skruen og jordniveau fyldes med sand, for at undgå, at
jorden trykker fibrene sammen. AFSLUTNING: Bank med hammerhovedet på fibrene, så de ser ud
som en ”græstot”.
8. MARKERING: Placer en snor mellem 2 Plifix på samme spillelinje og marker så. Fuldakslet, når du
markerer på en snor eller forskudt 5 cm, når snoren trækkes på linjekanten.
[ Generelt: Anbring Plifix således på sidelinjerne, at man har færrest muligt på banen (udover
straffesparkspletten og opgivningspletten), kryds begge snore, for at danne hjørnerne på banen. Sæt en
9,15 m. lang snor på markeringsvognen for at ”cirkelmarkere” midtercirklen og delcirklen (fra
straffesparkspletten]
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