Bål

Bål

OPBYGNING
Opbygningen af bålet er afgørende for, om du kan få
ild i bålet. Brug hellere lidt mere tid på opbygningen,
så du er sikker på at tænde bålet første gang.

OPBYGNING
Ved optændingsbålet, Pyramidebålet, skal du
inderst i bålet lægge gr. 1 brænde, så gr. 2, og
tænd op. Når bålet er tændt, kan gr. 3 brænde
lægges på.

1. gruppe - smalt, tørt brænde/græs ell. blokke
Amerikanske tændstikker

Spåner

Tændblok

Stearinbombe

2. gruppe - større, kløvet brænde

3. gruppe - enkeltkløvede brændestykker / kævler
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BÅLTYPER
Alt efter hvad dit bål skal bruges til, findes der
forskellige båltyper, du kan gøre brug af:
Jægerild
Bruges til madlavning.
Husk at lægge de to kævler, så
vinden kan suse imellem dem.
Nyingild
Bruges som hyggeild. Det
kløvede brændestykke er her fra
et løvtræ (Bøg, eg, el, ask, lind,
osv.).
Pagodebål
Nok den mest brugte båltype til
lejrbål. Tændes med et
pyramidebål i midten.

Stjernebål
Kan bruges til madlavning og
til hygge, da det ser flot ud.
Her vist med en trefod til ophængning af gryde.

OPSÆTNING
Gryden eller maden skal fikseres over bålet,
gerne så man kan justere varmen.
Trestensbål / Trefodsbål
Tre lige høje kævler, eller tre lige
høje sten (IKKE flint) sættes uden
om pyramidebålet. Herpå kan der
sættes en gryde

Gammelmandsild
Hæver bålet, så man ikke
skal bøje i ryggen for at
rode i bålet. Læg evt. en
plade ovenpå forhøjningen,
og da jord eller sand.

Reflektor ild
Fisken nagles fast til en ren
enkeltkløvet kævle, og
pyramidebålet bygges op af en
stor sten (IKKE flint)
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