Sikkerhedsregler ved brug af stormkøkken / Trangia koger.
- I korpset bruges stormkøkkenet Trangia bl.a. på fjeld-cykel- og kanoture, eller når der ikke er mulighed for
at tænde et brænde-bål.
- Spejdere under 14 år er børn efter loven og må ikke håndtere selvstændigt med kogesprit eller med en
kogesprit-koger. Hvis under 14-årige skal være med til at lave mad på en kogesprit-koger, skal en leder over
16 år, der er i besiddelse af korpsets lederbevis, forestå madlavningen og brugen af kogesprit-kogeren.
Brugerne skal have modtaget en fyldestgørende instruktion i brugen af kogesprit-kogere.
Grupperådet og gruppeledelsen sikrer:
- at gruppens spejdere regelmæssigt bliver instrueret i brugen af et stormkøkken – en Trangia-koger.
- at kogesprit-kogeren skal fyldes op med en autoriseret Trangia-spritflaske.(kan købes på Tydal)
- at gruppens ledere er informeret om, at kogespritkogere og kogespritflasker skal sikres forsvarligt både i
spejderlokalet og på ture og lejre.
- at informere om, at spejdernes påklædning under håndteringen af kogesprit-kogeren er hensigtsmæssig,
dvs. ikke letantændelig.
- at lederen sørger for, at der ligger et sværtantændeligt tæppe (evt. et rigtigt brandslukningstæppe) i
umiddelbar nærhed til at slukke ilden med i tilfælde af en ulykke.

Brugsanvisning af Tragiakoger.
1. Sørg for at Tragiakogeren står stabilt og sikkert, så den ikke kan vælte eller nogen kan snuble over den.
Bedste ydelse og laveste brændstofforbrug opnås når stormkøkkenet anvendes i læ. Lufthullerne i nederste
vindskærm vendes mod vinden.
2. Intet letantændeligt materiale (som f.eks. spritflaske eller tørre blade) i umiddelbar nærhed.
3. Husholdingssprit (Brennsprititus) må kun fyldes på med en autoriseret Trangia spritflaske. Der må kun
fyldes sprit på, når brænderen er slukket og er helt kold, da der ellers er eksposionsfare.
4. Spritbrænderen må kun fyldes ca 2/3 op, ellers er faren stor at sprit løber ud af brænderen.
5. For at formindske sodning tilsæt ca. 10 % - max 15 % vand.
6. Nemmest er det at tænde brænderen med en tændstik i stedet for lighter. For at være på den sikre side:
lad være med at kigge direkte ned i brænderen, men hold ansigtet ud til siden. Pas på dit hår!
7. HUSK: flammen fra spiritus er næsten usynligt! Føl med hånden i ca. 20 cm afstand om der er varme på.
8. Med spare-ringen kan flammen reguleres. Brænderen slukkes idet man sætter spareringen i lukket tilstand
på brænderen.
9. Forsøg at tilpasse spritmængden efter skønnet behov. Låget må først skrues på når brænderen er afkølet,
da ellers isoleringsringen i låget smelter og sprittet i brænderen så kan løbe ud.
10. Opbevar brænderen i en plast- eller stofpose for at undgå korrosion skader på gryderne.
ADVARSEL: Det er livsfarligt at fylde spiritus på i en varm brænder - explosionsfare!!!

