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På sportspladsen

Såvel sportsudøvere som publikum er i stor fare under et tordenvejr. Risikoen er 
størst for dem, der befinder sig på f.eks en forboldbane, på åbne tribuner eller i 
nærheden af lysmaster og flagstænger. Der skal holdes afstand på mindst 3
meter fra master, og for at forebygge ulykker bør man lægge bannere og par-
aplyer fra sig. Selv på en overdækket tribune vil man være i fare, hvis ikke tri-
bunen er udstyret med et lynaflederanlæg.

Den danske fodboldspiller Jonathan Richter blev ramt af et lyn under en 
trænings kamp 20. juli 2009, lå efterfølgende i koma og måtte have halvdelen af 
sit ene ben amputeret.

NB!

Hold afstand på mindst 3 meter fra radiomaster og flagstænger. Læg ting som 
flag, paraplyer, golfkøller og -tasker fra dig.
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På fisketur eller jagt

Fiskere i og ved vandet er i stor fare, når det lyner. Hvis du lige har fanget en fisk, 
så tag den straks af krogen, læg fiskestangen fra dig, og søg ly på land!
Jægere bør forlade åbne jagttårne ved det første tegn på lyn og torden.  

På camping

Slå aldrig dit telt op tæt på master eller pyloner, i skovkanten eller tæt ved enkelt-
stående træer. Brug en isolerende madras, og rør ikke ved teltstænger af metal, 
mens det tordner. Campingvogne af metal er lige som biler beskyttet af Faradays 
princip. NB! Hvis teltet eller campingvognen ikke har en metalstruktur, er det lige 
så farligt at opholde sig der, som i det fri!

NB! 
Hold afstand på mindst 3 meter til andre telte og campingvogne. Sæt dig på hug 
inde i teltet på en isolerende tør madras. Hold afstand fra teltvæggene!

Lightning Photo by Michael Bath, www.lightningphotography.com
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På golfbanen

En golfbane er et af de farligste steder, du kan opholde dig, når det lyner. Und-
gå enkeltstående træer, åbent terræn og skovkanter. Shelters er kun sikre, hvis 
de er forsynet med et lynbeskyttelsessytem i overensstemmelse med de relevante 
standarder. 

Hvis der er mindre end 30 sekunder mellem lyn og torden, bør du gå direkte til 
klubhus, shelter eller bil. Gå enkeltvis - ikke i en gruppe. Hold afstand til andre 
personer, og lad golfudstyret ligge tilbage.

NB!
Hvis tiden mellem lyn og torden er under 30 sekunder skal du søge ly i klubhus  
eller shelter.
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Note!
Hvis der er mindre end 5 sekunder mellem lyn og torden, skal du straks sætte dig 
ned på hug - helst i en lavning i terrænet. Genoptag ikke spillet før 30 minutter 
efter at tordenvejret er forbi.

Lightning Photo by Michael Bath, www.lightningphotography.com

Hvis tiden mellem lynnedslag og torden er mindre end 5 sekunder, så sæt dig 
øjeblikkeligt ned på hug - helst i en lavning i terrænet. Hold fødderne tæt sam-
let og bøj hovedet ned. Bliv i shelteret 30 minutter efter du har hørt det sidste 
tordenbrag.
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På et surfbrædt

Der er absolut ingen beskyttelse på et surfbrædt! Forlad vandet og søg ly ved 
det første tegn på, at et tordenvejr nærmer sig. Hvis der ikke er tid til at komme i 
land, så læg masten ned, og sæt dig på hug på brædtet. Dette fjerner ikke faren, 
men reducerer den betydeligt.

I åbent vand

At svømme eller soppe, mens det lyner, kan være livsfarligt. Et lynnedslag i van-
det kan slå dig ihjel, eller lamme dig, op til 10 meter fra nedslagsstedet. Derfor 
skal du forlade vandet øjeblikkeligt ved det første tegn på lyn og torden.

NB!

At surfe og svømme i tordenvej er det samme som at sætte sit liv på spil!
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NB!
Du kan installere et lynbeskyttelsessystem på din båd. Du er velkommen til at 
kontakte os for yderligere information på desitek@desitek.dk

På en båd

Både er meget udsatte for lynnedslag, da de er det højeste punkt på vandover-
fladen. Hold dig væk fra dækket, og lad være med at fiske i tordenvejr. Gå under 
dæk, sæt dig ned på hug og lad være med at røre ved rigningen eller andre ob-
jekter af metal.

På en cykel eller motorcykel   

Hvis du befinder dig på cykel eller motorcykel, så stop og søg ly indendørs eller 
for eksempel under en bro. Hvis der ikke er mulighed for at finde ly, så sæt dig 
ned på hug mindst 1 meter og helst 3 meter væk fra dit køretøj.
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