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Kenneth
Kenneth har ligget i telt
siden 1995, og har gennem rene slet det op
mange forskellige steder i
K¿benhavnsomrdet.

hvad er det bedste
ved at ligge i telt?
- Det er, at h¿re fuglene
ß¿jte om morgenen. Og s
m¾rke den rene luft.


hvad er det v¾rste
ved at ligge i telt?
- Nr jeg glemmer at lukke
forseglet, s der kommer
regn eller sne ind, og alt mit
inventar bliver vdt.
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gode rd

1 Det er vigtigt, at passe p
dine v¾rdigenstande, s
de ikke bliver stjlet. H¾ng
din pung og n¿gler omkring
halsen, s du hele tiden har
tjek p dem.
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S¿rg altid for at rulle
soveposen sammen i teltet,
nr du er v¾k, s den ikke
nr at blive vd.

3 Hvis ¿llene skal holdes

kolde, tag en spand med
koldt vand eller grav et hul i
jorden og l¾g en plade over.
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1 S¿rg for at stille dine

ting indend¿rs, fordi det
kan v¾re, at der kommer
fulde folk om aftenen og
pisser op ad teltet.
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Det er vigtigt at s¾tte
en ls p dit telt, nr
du er v¾k, s der ikke
kommer nogle og stj¾ler.
Bare det at folk ser, at
der er en ls, g¿r at de
holder de sig v¾k.

3 S¿rg for at have en

god k¿letaske og nogle
gode k¿leelementer med.

Steven og Henrik
Steven og Henrik har kendt hinanden fra f¾ngslet,
hvor de blev venner. De startede med at ligge i telt
sidste sommer.

hvad er det bedste ved at ligge i telt?

hvad er det v¾rste ved at ligge i telt?

- Det er, at man slipper for at skulle sove p herbergerne.
Det er ikke til at sove for folk, der enten b¿vser eller skider.
Og du kan ikke have noget for dig selv. Alt bliver stjlet.
Men sdan er det ikke, nr man ligger i telt. Her er der ro.

- Hvis der kommer en vagt og smider os v¾k, nr vi har
fundet et godt sted.

Tim og Mitze
Har ligget i telt sammen i over to r og har selskab af
deres lille hund Fria, som elsker at bo i naturen.

hvad er det bedste ved at ligge i telt?
- At vi er ude i det fri og stort set kan g¿re, hvad vi vil.
Vi kan slukke mobilen, v¾re os selv og glemme vores
s¾dvanlige milj¿.

hvad er det v¾rste ved at ligge i telt?
-Det er ikke altid fedt, nr der kommer en vagt en aften eller nat og siger, at vi skal v¾re v¾k, inden klokken 9 n¾ste
morgen. Det er stressende. Nogle vagter kan v¾re stride.
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1 Det er ikke et rigtigt teltliv i naturen uden et skidehul.
Det kan g¿re en verden til forskel.
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Husk at have 20-30 liter vand med. I bruger meget
vand, nr I ligger i telt. Det er ogs en fordel med nogle
vdservietter, fordi det er umuligt ikke at f snavsede
h¾nder.

3 Hvis det har regnet meget, og teltet er gennembl¿dt, er
det vigtigt, at bruge Þre-fem timer p at h¾nge det til t¿rre
derhjemme, s det ikke bliver jordslet. Husk eventuelt at
impr¾gnere det bagefter, inden det pakkes ned.

