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Typisk spänning i olika slackline-stilar

Hur det fungerar:

1.  Uppskatta längden på linan eller 
räkna hur många steg den är

2.   Uppskatta slack i mitten genom att 
sitta på linan

3.     Kalkylera kraft genom denna formel

Kroppsvikt (kg) × Längd (m)
≈ Spänning i system (kg)

Slack (m) × 4

Uppskatta spänning enkelt6.

 

www.slacklinesverige.se

Det är enkelt och säkert för alla att lära sig!
Slacklining

Grunderna i 

Medium spänning
800+ kgf (= 8+ kN)

Rodeolines 
100 to 200 kg (= 1 to 2 kN) 

Låg spänning 
200 to 800 kg (= 2 to 8 kN)

Kom  förbi och prova slacklining;  Vi hjälper dig gärna!

Använd metriska enheter. 1 kN = ca 100 kg

www.slacklineinternational.org
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Börja med en lina som är 
3-5 meter lång

med stöd från

Fokusera din blick i slutet av linan

Låt dina handleder och 
armar vara rörliga

ha lätt 
böjda knän

Ha fötterna parallellt 
på linan 

Kontrollerade steg

Håll 
överkroppen 

upprätt

Kontakt/Anteckningar
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Lärkhuvud

Friktion

Friktion
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  Prata med andra utövare i ditt område, på webben och 
på sociala medier.

 Korsa inte vägar och undvik överfulla parker
       • När du är osäker, välj en annan plats

  Lämna inte din slackline obevakad
      • Så att ingen snubblar över eller går in i den
       • Öka synligheten på din lina om det behövs

 Ta ner din slackline innan det blir mörkt

  Fyra ögon-principen: Kontrollera varandras arbete 
när ni installerar och tar ner.

  Dubbelkontroll: Applicera låg spänning först och 
dubbelkontrollera hela systemet innan du avslutar 
spänningen.

 • Kontrollera: är alla schacklar ordentligt stängda?

  Välj ett friskt träd med en diameter på 
minst 30 cm och 100 cm omkrets i höjd 
med linans infästning. 
•  Om trädet rör sig under installation och 

användning är det inte ett lämpligt träd.

  Stolpar, lampor och ledräcken brukar 
inte klara belastningen. Om du är osäker, 
använd det inte!

Att välja plats: vart ska man gå?
1.

Förankring: hur sätter du upp den?

2.

Bygg prydliga och säkra ankare4.

Kontrollera alltid allt!5.
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ø ≥ 30 cm

circ. ≥ 100 cm)

  Aluminiumkarbin kan brytas av vid 
användning i slackline-system! 
Om redan använda till slacklines, 
använd inte för klättring.

  Belasta inte karbiner i tre riktningar 
(se diagram till vänster). 
Gäller även stålkarabiner

Klättringsutrustning: 

använd den inte!
3. 

Karbin
(undvik ”triloading”)

Schackel

  Använd alltid breda och stabila trädskydd 
runt hela trädet! 
•  Se till att trädskyddet absorberar  

all friktion.

    Justera ankare i lastens/linans riktning 

    Rodeolines: 
 •  Lärkhuvud minskar friktionen

  Spända slacklines:
 •  Använd breda slingor (min 5cm)  

och sprid ut slingorna för att fördela 
trycket jämnare.

Tips!  
Använd hellre schacklar än karbiner (mycket 

större brytningsbelastning).

Schacklar med 1-2 ton arbetsbelastningsgräns  

(= WLL) är de mest mångsidiga.

Tips!
Använd dina ankarslingor 
för att mäta trädet. 
Genom att lägga till 
markörer på dem kan du 
få ett enkelt måttband.

Tips! 
Dubbelsäkra alla metalldelar 
med den återstående linan och 
överblivet rep

Info! 
Trädskydd absorberar frik-
tionen mellan ankarslingorna 
och barken.

Låg och 
medium 
spänning


