
Et tour-guide-system gør det 
nemmere for alle – men især menne-
sker med høretab – at høre, hvad der 
bliver sagt fx til kulturelle arrange-
menter. Det kunne Høreforeningen 
Gentofte erfare, da de brugte 
systemet i forbindelse med et 
museumsbesøg på Ordrupgaard.  

”Det er svaret på vores bønner”, lød det 
fra bestyrelsesmedlem Ina Ringgaard 
Sørensen efter formiddagens rundvis-
ning på Ordrupgaard. Den lille gruppe af 
Høreforeningens medlemmer var alle 
meget overraskede over det udbytte, 
de fik af tour-guide-systemet i forbin-
delse med den guidede rundvisning. 

Den 76-årige CI-bruger Karin 
Christiansen fortalte: ”Jeg var meget 
overrasket over, at tour-guide-systemet 
fungerede så godt. Jeg behøvede slet 
ikke at mundaflæse, som jeg plejer, 
men kunne høre rundviseren, uanset 
hvor jeg bevægede mig hen”. 

Alle i gruppen var overraskede over 
kvaliteten og vurderede, at de ikke ville 

have haft det samme ud af rund-
visningen, hvis de ikke havde brugt 
tour-guide-systemet. Systemet var 
nemt at betjene og gav ingen udfald i 
lyden. Der var med andre ord stor 
tilfredshed, hvilket lokalafdelingens 
formand, Grete Boisen, bekræfter: 

”Vi har kun lovord om tour-guide-
systemet. Jeg så slet ikke mig selv som 
hørehandicappet på den rundvisning. 
Der var fri adgang til at høre guiden og 
samtidig se, hvad han udpegede i sin 
gennemgang. En af de få gange i en 
gruppe, hvor jeg har fået det hele med.” 

Gruppens medlemmer var dermed også 
udpræget enige om, at de vil benytte 
sig af systemet i en lignende situation, 
hvis det er muligt. Grete Boisen 
supplerer:

”Vi er overbeviste om, at anlægget kan 
bruges i mange sammenhænge. Til 
møder/foredrag, kommunens årlige 
busture for pensionister og måske på 
plejecentrene, hvor anlægget kan være 
med til at aktivere beboerne”.

Tour-guide-system
Høreforeningen Gentofte 
tog med stor succes  et 
tour-guide-system fra 
Oticon med på museums-
besøg på Ordrupgaard
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Lyd direkte i høreapparaterne
Det bærbare tour-guide-system gør 
det nemmere for folk at deltage i 
guidede ture på eksempelvis museer 
eller andre steder, hvor akustikken er 
dårlig, afstanden til taleren er stor, 
eller baggrundsstøjen er høj. 

FM-systemet sender guidens ord klart 
og tydeligt til enten et headset eller en 
halsslynge – alt afhængigt af, om man 

er høreapparatbruger eller ej. 
Høreapparatbrugere med telespole i 
høreapparaterne eller en streamer kan 
få signalet sendt direkte i høre-
apparater via en halsslynge med 
indbygget teleslynge.   

Med tour-guide-systemet får alle den 
fulde oplevelse ved ikke at blive 
begrænset af baggrundsstøj, rummets 
akustik eller lange afstande til taleren.

Priseksempel på  
tour-guide-system

Tour-guide-systemet er meget 
fleksibelt og kan skræddersys  
efter behov. Dette er blot et 
eksempel på en løsning:

1  ladekuffert til 12 enheder
1  sender med klipsmikrofon
1  hovedmikrofon
11 modtagere med høretelefon
11 halsteleslynger
12 halssnore

Pris i alt: 14.930 kr. ekskl. moms.

Grete Boisen,  formand for 
Høreforeningen Gentofte

   Vi er overbeviste om, at 
anlægget kan bruges i mange 
sammenhænge. Til møder/
foredrag, kommunens årlige 
busture for pensionister og måske 
på plejecentrene, hvor anlægget 
kan være med til at aktivere 
beboerne.
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