Undgå de dummeste festivalfejl:

Lås festivalteltet – og pas på ’dansetyve’!
Tyvene har kronede dage, mens musikken spiller på landets festivaler. I teltene går
indbrudstyve især efter iPads, mens ’dansetyve’ tømmer festivalgæsternes lommer
for mobiler og kontanter under koncerterne. Så tag kun det allermest nødvendige
med, hvis du skal på festival, lyder rådet fra forsikringsselskabet Alka.
Hvis du skal på festival i år, skal du være opmærksom på listige lommetyve og snedige
indbrudstyve.
”Når mange mennesker er samlet ét sted, og man står tæt, er der stor risiko for at få stjålet
penge og ejendele. For eksempel kommer der flere og flere ’dansetyve’, der lader som om, at
de bare vil danse med dig, men som går målrettet efter at få hænderne ned i dine lommer
under den tætte dans. Sørg altid for, at de ting du har på dig ikke er synlige og helst er gemt
tæt ind på kroppen,” lyder rådet fra Lise Agerley, kommunikationsdirektør i Alka Forsikring.
Er du så uheldig at blive udsat for et lommetyveri, er det vigtigt, at du råber ”Stop tyven” i det
øjeblik, tyveriet sker for at få penge og smykker dækket af forsikringen. Opdages tyveriet først
senere, er der ingen erstatning for de kontanter og smykker, som tyven fiskede op af lommen.
Pas på indbrudstyve
På teltpladsen er man også i fare for at blive udsat for tyveri.
”Rigtig mange tager iPads med og lader dem ligge i deres telte. Det har tyvene for længst
opdaget, derfor bør man lade den dyre elektronik blive hjemme. Kan man ikke leve uden sin
iPad eller sin smartphone for den sags skyld, så undersøg om festivalen ikke har et
opbevaringssted, hvor du kan lægge dine ting, mens du er til koncert. Og hvis du har en
gammel mobil, så tag den med under festivalen. Det gør ikke så ondt, eller er et så stort tab,
hvis den skulle forsvinde,” lyder det fra Alkas kommunikationsdirktør Lise Agerley .
Husk at låse teltet!
Ligger du i telt, skal du huske at sikre det med en hængelås. Det kan godt være, at en tyv kan
skære sig ind i det alligevel, men hvis forsikringen skal dække, er låsen vigtig.
”Din indboforsikring dækker kun ved indbrud, hvis teltet har været aflåst. Der skal samtidig
være synlige tegn på opbrud. Er tyven kommet ind ved at kravle under teltdugen, kan du ikke
få erstatning. Du skal også være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker tyveri af penge
og smykker fra et telt – heller ikke selv om teltet er aflåst,” forklarer Lise Agerley fra Alka.
Bryder en tyv ind i dit telt, skal du altid anmelde det. Tag billeder af det og gem låsen og
teltet, indtil forsikringsselskabet har behandlet skaden/kravet.
Meld alle tyverier til politiet
Ved ethvert indbrud eller lommetyveri er det meget vigtigt, at man straks melder det til
politiet, der er til stede på festivalpladsen. Først kan det dog være en god idé at kontakte
festivalen eller politiets hittegodskontor for at høre, om dine stjålne ting er blevet fundet.
”Flere ’tyverier’ handler ifølge politiet om, at man har tabt sin telefon og kamera. Politiet har
efterfølgende ofte store problemer med at finde ejerne til hittegodset, så kontakt den enkelte
festival eller det lokale politi, hvor festivalen afholdes, for at høre, om det skulle være
indleveret hos politiet,” lyder rådet fra Lise Agerley.

Gode råd:

Undgå at blive rippet på festivalen







Undlad at tage dyre gadgets med – de frister tyvene
Lad ikke dine smykker ligge i teltet – bær dem hele tiden
Tag ikke flere kontanter med end højst nødvendigt – medbring i stedet kreditkort
Aflås teltet, når du forlader det – ellers dækker indboforsikringen ikke
Efterlad aldrig værdigenstande som fotoudstyr, computer og iPad i teltet
Husk at råbe ’Stop tyven’ hvis du udsættes for tyveri
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