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Hej Alle grupper.
Rigtig mange grupper har bedt om at få lidt mere information omkring deres lejrplads på Vendelbo
Jamboretten 2015. Derfor har vi fra teknik udvalget valgt at offentliggøre pladstegningen med det
forbehold at ændringer kan forekomme.
Herudover vil vi gerne fortælle lidt mere om de tilbud vi har til din gruppe, så I har mulighed for at
forberede jer lidt inden lejren. Alle informationer vil også kunne findes på www.vj2015.dk.

På gensyn i uge 31 på VJ2015.
Med spejder hilsen
Teknik og Sikkerhed.

Lejrpladsen:
Liste over hvor mange m2 gruppen er blevet tildelt. Der er i tildelingen af m2 taget hensyn til de
oplysninger gruppen har givet ved tilmelding (antal spejdere, antal ledere, antal telte og størrelserne på
disse, særlige hensyn m.v.). Jamboretten forbeholder sig ret til, at bestemme placeringen af de store
divisionstelte og mastesejle som er tilmeldt, dette af hensyn til de brandmæssige bestemmelser der er
omkring faldmeter på disse. Derfor SKAL gruppen placere de store telte på den anviste plads, ellers vil
gruppen blive bedt om at flytte teltene/mastesejlene.
Medbringer en gruppe yderligere store telte/mastesejl ud over hvad der er tilmeldt, vil det være for
gruppens egen ”regning”. Dvs. der er ikke taget højde for placeringen af disse, og gruppen er derved
ansvarlig for at finde plads på egen lejrplads, uden at forstyrre nabogruppernes lejrindretning.
Bemærk, lejren vil i løbet af ugen få besøg af Hjørring beredskabscenter, som vil gennemgå lejrpladsen.
Dermed henstilles der til, at alle regler omkring lejretablering overholdes, og vi håber på forståelse, hvis
teknik og sikkerhed kommer med henstillinger til jeres gruppe.

Opdeling af lejrområdet:
Se tegning over lejrpladserne. Ret til ændringer forbeholdes. Da det er et stort puslespil at lave opdelingen
af lejrpladser, vil det som hovedregel ikke være muligt at bede om ændringer fra d.d.
Vi håber, at I som gruppe vil bidrage til et fantastisk lejrmiljø, med masser af raftebyggeri, bål og hvad der
ellers hører til. Mht. indgangsportaler har lejren et stort ønske om, at gruppen så vidt muligt vil placere
deres indgangsportal ud til en stor fælles vej, så vi alle får glæde af jeres kreative byggerier.

Toiletforhold på lejren:
På pladsen vil der blive opstillet 3x10 toiletter med træk og slip. Se ca. placering på oversigten over
lejrpladsen.
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Badeforhold på lejren:
På pladsen vil der blive opsat en varmt vands badevogn med 2x4 bade. Herudover vil der blive etableret
vaskepladser, samt koldt vands bad til fri afbenyttelse. Varmt bad er gratis.
Badeordningen vil i stor grad fungere som en tillidssag mellem lejren og jer som deltager. Derfor håber vi,
at alle vil acceptere booking systemet. Vi håber samtidig, at alle vil tage hensyn til, at vi er over 1100
personer på lejren, som alle gerne vil benytte badene i løbet af ugen. Derfor håber vi, at man vil tænke over
sit vand og tidsforbrug, samt at lederne vil instruere spejderne i dette.
Booking sker ved at skrive navn og gruppe på de opsatte skemaer. Åbningstider for badevognene er kl.
5.30-12.00 og kl. 15.00-22.00. Rengøring sker i tidsrummet herimellem, og derfor vil badevognene være
lukkede.

Udlevering af rafter og brænde:
Fra lørdag kl. 9.00 vil der være mulighed for at afhente gruppens tildelte mængde af rafter og brænde, samt
de ekstra bestillinger man evt. må have afgivet. Der skal møde en leder fra gruppen op ved afhentningen.
Ved lejrnedbrydning skal alle rafter og overskydende brænde afleveres i det anviste raftedepot.

Aflevering og afhentning af grej:
Gruppen kan aflevere grej på deres lejrplads fra torsdag d. 23. juli indtil lørdag d. 25. juli. Gruppen kan
afhente grej på lejren fra lørdag d. 1. august kl. 9.00 til mandag d. 3. august. Vendelbo Jamboretten er ikke
ansvarlig for gruppens grej før, under og efter lejren, det er dermed gruppens ansvar at sende grej i
forvejen.
Ved ankomst til halv lejr kan der naturligvis afleveres grej, så tæt på gruppens lejrplads som muligt. Vi
henstiller til, at der tages hensyn til spejdere, telte og andet grej ved kørsel på lejrområdet.

Markering af ledertelt:
Ved ankomst til lejren, vil gruppen modtage et mærke som skal sættes på den ansvarlige leders telt.
Mærket skal være synligt for nattevagter, i tilfælde af, at der er behov for at få kontakt til en leder i
gruppen.

Nattevagter/rundering:
Vi skal alle hjælpe til med at få så god en lejr som overhovedet muligt, dette indebærer bl.a. at alle grupper
skal påregne at stille med 1-2 ledere til nattevagter/rundering på lejrpladsen. Sikkerhedsudvalget vil
udarbejde et vagtskema, som grupperne vil modtage på lejren. Vagterne vil blive fra kl. 23.00-7.00 hver nat,
og vil blive opdelt i 2 vagtperioder. Nærmere information til første ledermøde på lejren.

Brandmateriale:
Husk at alle grupper skal medbring brandmateriel til egen lejrplads. For hver klynge med max 8 telte skal
der forefindes et sæt brandslukningsudstyr med:
- En branddasker
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- 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.
Sikkerheds- og ordensregler:
Vi henviser i øvrigt til at gruppen følger de generelle sikkerheds- og ordensregler for Vendelbo Jamboretten
2015.
Teknik info på lejren:
Der vil blive udleveret teknik info ved ankomst til lejren, vedr. lejrens opbygning, affaldshåndtering m.m.
Denne information vil også være tilgængelig via www.vj2015.dk.
Køle/fryse kapacitet:
Der kan dagligt indkøbes madvare i Brugsen i Mosbjerg. Ønsker I at kunne nedkøle jeres kølevare, kan
fryseelementer nedfryses i informationens fryser, og anvendes i jeres medbragte kølebokse. I medbringer
selv fryseelementer, der er tydeligt markeret med gruppens navn.
Lejrpladsopdeling:
Bemærk: Lejrpladsen er tegnet pr. d. 24. maj 2015, dvs. endelige tilmeldinger efter denne dato er endnu
ikke tildelt en lejrplads på nedenstående tegninger. Men vi har selvfølgelig en plads til jer, i klynge 8, 9 eller
10. Nærmere detaljeret tegning vil kunne findes på www.vj2015.dk snarest.
Pilen på klyngetegningerne markerer retning mod spejdercenteret.
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Klynge 1:
Gruppe
Dannerhøj
Peter Wessel
Råseglarna
Knud Søhane
Ravnshøj/skærum

Ca. m2
670
526
336
168
275

Kontaktperson
Jørgen Møller Larsen
Eddie Malmgaard
Martin Etsare
Marianne Christiansen
Johni Laursen

Mail
gruppeleder@klokkerholm-spejder.dk
Emc.scout@webspeed.dk
Martin@etsare.se
Kragh.thoftgaard@gmail.com
jlmultiservice@hotmail.com
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Klynge 2:
Gruppe
Nørreå
1.Strib
Lars Kruse
Valbypark
Baunehøj

Ca. m2
160
590
551
152
456

Kontaktperson
Tine Næser
Flemming Christensen
Jonna Dyhr
Lena Daucke
Britta Christoffersen

Mail
Tine.naeser@gmail.com
Flimming.schouchristensen@middelfart.dk
Jonna_petersen@skagennet.dk
Lena_daucke@hotmail.com
brittaogcarsten@gmail.com

Vendelbo Jamborette 2015, Teknik

Klynge 3:
Grupper
KUFM Vrå
Aalborghus
Normannerne
135 èrné Unité
Storestrøm
Blårævene 6
Vorbasse
Askov

Ca. m2
55
304
330
212
180
204
192
175

Kontaktperson
Troels Larsen
Katharinaf schulz
Dorthe Philipsen
Aline curnel
Marianne Larsen
Elin Danielsen
Annette Thuessen
Bo Flugt

Mail
trols@illuminati.dk
katharinafs@hotmail.com
dorthephilipen@hotmail.com
Aline.cernel@gmsil.com
Ma-j@privat.dk
elinbjd@live.dk
thuesenannette@hotmail.com
Bo.askovspejder@gmail.com
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Klynge 4:
Grupper
Vestbjerg
Øster Højst
Barrit
Nature`s Finest
Nordborg
1.Melfar
CGWC scout

Ca. m2
85
120
60
50
160
160
95

Kontaktperson
Sune Mortensen
Kristian Nielsen
Jørgen Tegllund
Mikkel Vestergaard
Lars Grandt
Allan Ottesen
Rufus Asamu

Mail
gl@dds-vestbjerg.dk
k.an@bbsyd.dk
jt@hafnet.dk
Baskernet@gmail.com
leder@nordborgspejderr.dk
paveottesen@hotmail.com
Asamurufus2008@gmail.com
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Klynge 5:
Grupper
Girl Guiding Ulster
Starup
Skovlunde
Hardeknud
Feslev

Ca.m2
315
388
498
388
385

Kontaktpersor
Jackie Orr
Eva Jensen
Jesper Thaysen
Sussanne Nielsen
Per Petersen

Mail
j.orr@grilguidingulster
evabachjensen@hotmail.com
Jesper.thaysen@gmail.com
susanne@egtoft.dk
p.svarre@mail.tele.dk
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Klynge 6:
Grupper
1.Ry
Wild Wolf ESU
Reden 5
Sventrop
Hadsund
Hercules

Ca. m2
720
276
432
135
132
138

Kontaktpersoner
Annete Hinkbøl
Marlon Marton-bell
Laura Venborg
Jonas Perrson
Susanne
Lene Jørgensen

Mail
fjeldrotter@ryspejder.dk
marlonmartonbell@yahoo.com
lauravenborg@hotmail.com
runneberg@telia.com
Sus_hansen@hotmail.com
Leneoganne-sofie@hotmail.com
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Klynge 7:
Grupper
Skive
Storaa
Sandsvær
Sønderhald
Sæbygaard

Ca. m2
240
112
331
437
955

Kontaktpersoner
Lene Buhl
Sascha Nielsen
Ingunn Wãla
Kasper Malling
Helle Jelsbak

Mail
ib@bachgruppen.dk
ssbn@hotmail.com
In-waala@online.no
kasper@mmalling.dk
Helle.jelsbak@deltadata.dk
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Klynge 8:
Grupper
Hammershus
Karl af Riise
Kongsdal
St. Jean
Finspång
Leudelange

Ca. m2
100
64
210
386
245
245

Kontaktpersoner
Charlotte Kjølby
Casper Judson
Jørgen Simmelsgaard
Laurent Gangler
Martin Lindqvist
Demuth Pit

Mail
cbk@cabh.dk
casper@judson.dk
j@simmelsgaard.com
Laurent.gangler@gmail.com
Papparmarlin@gmail.com
pitdemuth@gmail.com
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Klynge 9:
Grupper
Äventyraravdelningen
1st Harwell Explorer
Magleby
Thondheim & hoeggen

Ca. m2
455
180
72
42

Kontaktpersoner
Ebbe Pettersson
George Laing
Allan Larsen
Ada Olsdatter

Mail
ebbepettersson@hotmail.com
glaing@harwellscouts.org.uk
gruppeleder@maglebyspejderne.dk
adahaga@gmail.com

