
SVINGBUREN ANVÄNDNING, SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OCH RISKER 

 

A. ANVÄNDNING 
• Beträd Svingburen genom grind, stäng grind efter dig. 
• Erlägg polett. OBS! Endast en polett åt gången – varje polett ger 25 kastade bollar 
• Tryck på svart knapp för att starta maskinen. OBS! Från att svart knapp trycks in så har ni ca 7 

sekunder tills dess att första boll kastas – inta därför slagmansposition omedelbart! 
• Röd lampa indikerar att bollar kastas, ny boll kastas var ca 7:e sekund 
• När röd lampa har släckts kommer inga fler bollar kastas och det är säkert att lämna svingburen / 

erlägga ny polett. 
 

B. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
• Spel sker på egen risk, HGC ansvarar inte för eventuella personskador 
• Svingburen får endast beträdas och användas efter säkerhetsgenomgång med personal 
• Hjälm MÅSTE alltid bäras och ska tas på / av utanför buren 
• Endast en person åt gången får vistas i buren 
• Det är inte tillåtet att byta fattning (vänster / höger) under ett pågående spel 
• Ordentliga skor måste bäras (ej tofflor, flip-flops etc.) 
• Det är förbjudet att använda Svingburen vid påverkan av alkohol eller medicin / droger 
• Åldersgräns 15 år, barn från 15-17 år behöver ha med sig målsman som ansvarar för säkerheten 
• Det är inte tillåtet att övningssvinga utanför Svingburen 
• Håll avstånd från nätet när Svinguren används av annan spelare 
• Tillkalla personal omedelbart ifall maskinen kastar bollar utanför svingzonen 
• Var alltid uppmärksam, röd lampa indikerar att bollar kastas 
• Det är förbjudet att plocka upp bollar, detta görs av personalen 
• Det är föbjudet att överträda marklinje mot maskinen 
• Stå aldrig rakt framför maskinen 
• Vänd aldrig ryggen mot maskinen 
• Säkerställ att grind till buren är stängd efter Svingburen beträdes / lämnas 
• VARNING! Skador kan uppstå vid användning av denna maskin. Spelare bör bekanta sig med de 

inneboende riskerna med att slå basebollar.  
• Om spelare har några frågor om användningen av maskinen eller riskerna som är förenade med 

användningen av maskinen, fråga personalen innan du beträder Svingburen. 
 

C. RISKER FÖR SPELARE 
• Att bli träffad av kastad boll 
• Att bli träffad av slagen boll 
• Att bli träffad av bollretur 
• Att bli träffad av slagträ utanför Svingburen 
• Att stå felaktigt placerad i Svingburen 
• Beröringsfria skador vid sving (t.ex. fotled, knä, etc.) 
• Halk / fallskador 

 

Jag intygar att jag tagit del av ovan anvisningar, säkerhetsföreskrifter och risker. Jag beträder Svingburen på 
egen risk under eget ansvar: 

 

Datum:     Namn:       


