
Retningslinjer for Waterplays NINJABANER: 

 

Anvendelse og sikkerhed 

✓ Ninjabanen er kategoriseret som en forlystelse og kræver en politigodkendelse samt 

godkendelse af tilsynsbog i henhold til Bekendtgørelse nr. 502. 

✓ Ninjabanen kan anvendes til træning og leg. 

✓ Waterplay varetager den første godkendelse ved levering af ninjabanen i svømmehallen.  

Ejeren skal efterfølgende én gang årligt sørge for sikkerhedsgodkendelse af ninjabanen og 

opdatering af Tilsynsbogen. 

✓ Ninjabanen må ikke benyttes uden tilsyn af livredder. 

✓ Ninjabanens hejsesystem må kun betjenes af en ansat person i svømmehallen. 

✓ Ninjabanens sikkerhedsline skal ALTID fastgøres i spilaflasteren. 

✓ Ninjabanen må kun hejses ned, når der ikke er svømmere i vandet under den. 

✓ Ninjabanen må kun benyttes af personer, som kan svømme. 

✓ Ninjabanen må kun benyttes af to personer ad gangen. 

✓ Ingen dykning eller ophold under og tæt på ninjabanen, når der er personer på ninjabanen. 

✓ Det er ikke tilladt at benytte ninjabanen med svømmevinger eller svømmebælte. 

✓ Retningslinjerne for brug af banen skiltes synligt for brugerne i svømmehallen. 

✓ Ejeren skal tegne en lovpligtig ansvarsforsikring i henhold til bekendtgørelse 502. 

 

Drift og vedligehold 

✓ Det anbefales kun at benytte Waterplays godkendte kvalitetsprodukter ved udskiftning af 

eventuelle ødelagte dele. 

✓ Ninjabanen må ikke ombygges eller påmonteres nye aktivitetsdele uden det sker i 

samarbejde med Waterplay. 

✓ Det anbefales, at der indgås en årlig serviceaftale med Waterplay, så ninjabanen altid er 

underkastet et professionelt og kvalitetssikret tilsyn. 

✓ Ninjabanen skal godkendes en gang årligt og godkendelsen skal fremgå af Tilsynsbogen jf. 

Bekendtgørelse nr. 502.  

✓ Ninjabanens ejer er ansvarlig for opbevaring af Tilsynsbogen. 

✓ Waterplay anbefaler, at ejer benytter Teknologisk Institut til årlig godkendelse af 

ninjabanen, da Waterplay samarbejder med Teknologisk Institut. Teknologisk Institut både 

forhåndsgodkender og endelig godkender forlystelsen i svømmehallen. Teknologisk Institut 

udarbejder Tilsynsbog i henhold til bekendtgørelse nr. 502. 

 

 

 



Betjeningsvejledning til ninjabane 

Når ninjabanen skal hejses ned til brug med elspil: 

1. Fjernbetjeningen opbevares på livredderkontor eller lignende og må kun benyttes af 

svømmehallens personale.  

2. Fjernbetjeningen hentes på kontoret. 

3. OBS. OBS. Vigtigt! Frigør spilaflasteren, som holder sikkerhedslinen.  

4. Kør forsigtigt med elspillet, indtil ninjabanen hænger vandret i bærelinerne. 

5. Træk sikkerhedslinen stram. 

6. Lås spilaflasteren. 

7. Fjern fjernbetjeningerne. 

 

Når Ninjabanen skal hejse op efter brug: 

1. Hent fjernbetjeningerne på livredderkontoret eller lignende. 

2. Frigør sikkerhedslinen i spilaflasteren. 

3. Kør på spillet, indtil væggen er på plads oppe ved loftet.  

4. Træk sikkerhedslinen stram. 

5. Lås spilaflasteren. 

6. Fjern fjernbetjeningerne. 

 


