uporaba šotorke
Pripravila: Petra Grmek
Vir: Tabornikov priročnik, 2003

kaj sploh je šotorka?
Šotorka ali šotorsko krilo je kvadratno
impregnirano platno velikosti 175 x
175cm. Ima odprtino za roko – »žep«,
lesene gumbe ter 2 vrvici. Poleg tega
ima po celotni dolžini robov s kovino
ojačane luknjice skozi katere
napeljemo vrvice, ko želimo šotorko
povezati npr. z drugimi šotorkami,
skoznje pa lahko postavimo tudi
ogrodje za šotor.

pravila in nasveti za uporabo šotorke:
•
•
•

•
•
•

na bivaku smo pozorni, da šotorka ni preblizu ognja, saj bi iskrica, ki pade na šotorko,
zaradi impregnacije šotorko lahko zažgala
po šotorki ne hodimo, še posebej če bi jo lahko tla pod njo poškodovala – jo preluknjala
vedno smo pozorni na »žep« ‐ še posebej pri postavljanju bivakov – paziti moramo, da
ne bo voda tekla skozi »žep« v bivak, zato moramo biti pozorni kako je le‐ta obrnjen in
da je zaprt z gumbom
pri postavljanju bivakov pazimo, da veter ne piha v bivak, ampak tako, da je zadnja stran
šotora obrnjena proti vetru.
pri ležanju na šotorki vedno obrnemo impregnirano, pisano stran proti tlem, da nas
šotorka ščiti pred vlago iz tal
šotorke nikoli ne pospravljamo vlažne, a jo najprej posušimo, saj bi drugače lahko
»zaplesnela« in tako preperela

Šotorka je nepogrešljiv del tabornikove opreme, saj ni uporabna le za postavitev najrazličnejših
šotorov iz šotork, ampak si iz nje lahko izdelamo še:
•

PELERINO – naredimo jo tako, da najprej pripnemo spodnji vogal na gumb, ki se nahaja
bolj na sredini šotorke. Nato se s šotorko ogrnemo tako, da je spodvihan vogal šotorke na
spodnji strani in da si lahko najdaljšo vrvico zavežemo okrog vratu, seveda pa mora biti
navzven obrnjena pisana, impregnirana stran šotorke. Ko je najdaljša vrvica zavezana,
zgornji vogal šotorke spodvihamo navznoter in zadrgnemo krajšo vrvico, tako da nastane
kapuca.
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•

Za izdelavo NOSIL moramo poleg šotorke imeti še vsaj dve nosilni palici, ki morata biti
dovolj dolgi – pribl. 220cm in seveda dovolj močni, da zdržita težo poškodovanca, pri
nekaterih načinih izdelave pa potrebujemo še vrvico.
Nosila lahko izdelamo na vsaj 3 različne načine – po najprepostejšem in najstarejšem na
vzopredna, nasprotna robova šotorke položimo palici in ju tesno ovijemo v šotorko,
toliko, da med palicami ostane dovolj prostora za poškodovanca. Ko je šotorka navita na
palici, nosila obrnemo in nanje položimo poškodovanca.
Ravno tako preprost je drugi način, ko šotorko razgrnemo na tla in jo skoraj na polovici
prepognemo, v pregib vstavimo eno palico, drugo pa položimo pribl. 20 cm od drugega
roba šotorke – tako je spodnji, ležeči del 20‐30cm daljši od zgornjega. Potem le še
zavihamo stranici proti sredini in nosila so nared.
Pri tretjem načinu pa poleg šotorke in palic potrebujemo še vrvico s katero »sešijemo«
nasprotna robova šotorke, tako da nastane nekakšna cev in nato skozi njo položimo
palici, tako da je »sešiti« del na sredini spodnje strani nosil.

•

S šotorke si lahko izdelamo tudi zasilno SPALNO VREČO, ki pa nam ponavadi bolj prav
pride, ko želimo zaščititi že obstoječo spalno vrečo (npr. pred umazanijo), saj nam spalna
vreča iz šotorke ne nudi dovolj toplote. Spalno vrečo izdelamo podobno kot nosila po
zadnjem načinu – šotorko prepognemo po polovici – pazimo, da je impregnrani, pisani
del na zunanji strani – ter z vrvico sešijemo šotorko na dveh robovih, tako da dobimo
nekakšno vrečo zaprto s 3 strani. »Šivanje« pri robovih zaključimo z vozli – npr. vrzni,
ojačani osmičasti vozel.

•

Na bivaku lahko šotorko uporabimo tudi ZA SHRANJEVANJE HRANE pred gozdnimi
živalimi, tako da nepokvarljivo hrano – npr. kruh, krompir zložimo na šotorko, nato pa to
povežemo v nekakšno culo in jo dvignemo od tal – zvežemo na vejo bližnjega drevesa.
Šotorka nam pride prav tudi pri shranjevanju pokvarljive hrane – pri izdelavi hladilnika. V
tla skopljemo tako globoko luknjo, da pridemo do hladnejše zemlje, v luknjo nato zložimo
hrano in čeznjo položimo šotorko, ki bo v luknji zadrževala hlad.

•

Tudi z eno samo šotorko si lahko postavimo ZASILNI ŠOTOR – to lahko storimo na
različne načine – odvisno od števila šotork, vrvi in okolja – npr. primernih dreves.

•

S šotorko pa si lahko pomagamo tudi pri uresničevanju bolj
zapletenih taborniških idej – npr. izdelavi kanuja, vendar taki
projekti zahtevajo nekaj več pripomočko, časa, potrpljenja
ponavadi pa tudi izkušenj.
(vir/več na: http://wiki.rutka.net/index.php/Kanu_%28de%C5%BEni%C4%8Dni%29)
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