MOSBJERG 2015
Sikkerheds- & ordensregler

Hej alle deltagere.
En af forudsætningerne for at få en god lejr i Mosbjerg er blandt andet, at vi alle følger de
almindelige regler for godt spejderi, hvilket betyder, at vi er gode til at omgås- og tage hensyn til
hinanden; at vi er fortrolige med de tekniske opgaver, vi giver os i kast med; sikrer, at de
materialer vi arbejder med er velegnede til opgaverne og har tænkt over hvad vi gør, hvis det
alligevel går galt. En god lejr betyder også, at vi alle kan rejse hjem fra lejren i hel tilstand og
med forhåbentlig lutter gode minder.
Lejrledelsen og sikkerhedsudvalget har derfor udarbejdet et sæt regler for, hvordan vi ønsker
lejren afviklet.
Følgende punkter vil blive behandlet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lejrindretning
Brandsikkerhed
Lejrarbejder
Alm. ordensregler
Kørsel i lejren
Førstehjælp

Ad.1 Lejrindretning.
Lejren er overordnet planlagt efter gældende regler for større teltlejre, hvilket indebærer at
lejren er inddelt i arealer af max 2000m2 og med passende køreveje til evt. udrykningskøretøjer.
Planen er godkendt af den lokale beredskabsstyrelse. Indretningen betyder, at der på de
godkendte veje ikke må forefindes forhindringer af nogen art.
I skal alle overholde publikationen ”Sikkerhedsregler for brand” som I kan finde og downloade
på korpsets adresse http://hotel.dds.dk/download/
De vigtigste regler :
 Teltene opstilles i klynger med højst 8 telte i hver klynge. De 8 telte kan opstilles efter
ønske i række, cirkel el. lign. men rundt om en klynge skal der være et frit område på
mindst 2 meter til alle sider, regnet fra bardun til bardun. Reglen gælder for almindelige
patrulje- og mindre telte.
 Indgår der telte med større højde end 2 m, skal sikkerhedsafstanden øges , så den svarer
til højden af det højeste telt.

Illustration af begrebet ”bardun til bardun”

Det betyder: Højst 8 telte i hver klynge
Mindst 2 meter til naboklynge
Mindst 3 m fra telte til bålplads

Ad.2 Brandsikkerhed
For hver klynge med max. 8 telte skal der forefindes et sæt brandslukningsudstyr med:
 En branddasker
 Et håndsprøjtebatteri med 2x10 liter vand (altid fyldt)
 Håndbatteriet kan dog erstattes med andet DS-godkendt
håndslukningsudstyr med pulver eller vand
 Ved hver bålplads skal der være 1 brandspand med mindst 10 liter vand
NB! Al åben ild slukkes, hvis I forlader jeres lejrplads eller når I går til ro.
I tilfælde af brand på lejrpladsen:







Få alle i sikkerhed
Læg genstand med ild ned, så spredning undgås (hvis muligt)
Alarmer gennem ”Informationen” (Nummer fås ved ankomst til lejren)
Påbegynd slukning med det til rådighed værende udstyr
Udsæt vejvisere for slukningskøretøjer
Hvis I selv har slukket branden, skal sikkerhedstjenesten godkende området.

Anden brandsikring:
 Brændbare væsker opbevares hos en leder.
 Det er tilladt at benytte gasblus, men max. 5 kg. flasker - og kun én flaske må
opbevares pr. klynge.
 Ekstra gasflasker kan opbevares i ”Teknikværkstedet” mærket med ejernavn.
Ad. 3 Lejrarbejder
 Hent publikationen ”Sikkerhedsregler for pioner” på http://dds.dk/sikkerhed-tilspejd

 Gruppens ledere er ansvarlige for, at konstruktioner, teknisk udstyr og
anvendte materialer er egnede til opgaven.
 Pionerkonstruktioner kontrolleres hver dag
 Ved pioneropgaver over 3 meters højde anvendes faldsikring og byggehjelm.
 Spildevandshuller skal være tydeligt afmærkede.
 Bålplads har en passende størrelse ( mindst 1,5 x 1,5 meter) og kanter sikres.
 Lejrpladsen skal være ryddelig, så evt. faldulykker undgås.
 Græstørv indhegnes, og ved tørke vandes de jævnligt.
Ad. 4 Almindelige ordensregler
 Som udgangspunkt er der ro i lejren i tiden kl. 23 til kl. 7. Der må selvfølgelig
gerne hygges i lejren. Anvisninger fra nattevagten skal respekteres.
 Det er forbudt at benytte brandsikringsvandet til vandkamp o.l.
 Man holder rent på toilet- og vaskeområder. Husk at lukke vandhanerne.
 Personlig vask og hygiejne foregår kun på vaskepladserne og i baderum.
 Opvask foregår på lejrpladsen og spildevand hældes i spildevandshullerne.
 Husk varmt vand til opvask og håndvask efter toiletbesøg.
 Madlavning er en god aktivitet, men husk at hygiejnen skal være i orden.
 Ansvarlig leders telt skal være tydeligt markeret med skilt.
Alkohol- og rygepolitik:
 Gruppen bør inden Jamboretten have taget stilling til egen alkoholpolitik,
som bør tage udgangspunkt i Korpsets generelle vejledning.
 Der drikkes ikke alkohol under aktiviteter med børnene.
 Det er ikke tilladt børn og unge under 18 år at indtage alkohol på lejren.
 Det er tilladt ledere og seniorer over 18 år at nyde alkohol med måde på
godkendte områder.
 Beruset optræden kan medføre bortvisning fra lejren.
 Rygning kan foregå på egen- og lejrens bålplads

Ad. 5 Kørsel i Lejren:
 Lørdag den 25. juli kl. 18 skal alle køretøjer være ude af lejren
 Lørdag den 1. august efter kl. 9.00 er det tilladt at hente gruppens
materialer på lejrområdet.
 Under lejren er det kun tilladt køretøjer med synlig køretilladelse at færdes i
lejren.
 Lejrområdet er offentligt område, hvorfor kun personer med kørekort må
køre på området.
 Ved kørsel på området skal der udvises hensynsfuldhed og ansvarlighed.
 Medbragte køretøjer anbringes under lejren på parkeringspladsen.
 Handicappede lejrdeltagere vil kunne tildeles særlig køretilladelse.
Ad. 6 Førstehjælp:
 Lejrens ”Miniskadestue” er placeret ved nordre ende af kantinen
 Der er døgnbemanding i skadestuen med kompetente samaritter
 Gruppen medbringer selv nødtørftigt førstehjælpsgrej og yder hjælp i det
omfang ekspertisen er til stede.
 Ved lidt større tilskadekomst vurderes det, om patienten forsvarligt kan
bringes til skadestuen eller om ekstern hjælp skal tilkaldes.
 Ved behov for ekstern hjælp kontaktes ”Informationen”, som tilkalder Falck.
 Vejvisere udsættes – husk, at medsende leder i bilen.
 Gruppens ledere skal sikre, at alle spejdere medbringer sygesikringsbevis og
egen medicin.
 Hvis evt. medicin kræver opbevaring på køl, kan samaritterne være
behjælpelige.
Ansvar:

Lejrledelsen, Teknik- og sikkerhedsudvalget for lejren vil tilse at ovennævnte
vejledning og regler vil blive overholdt.
Repræsentanter vil komme rundt på lejrpladserne og tilse, at de beskrevne regler
følges.
I tidsrummene kl. 23 til kl. 7 vil der cirkulere hold rundt i lejren for at sikre mod
brand og holde ro i lejren.
Grupperne skal forvente at stille én til to mand til patrulje 1 gang under lejren
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