SKOVDAM DIVISION SOMMERLEJR 2016
Vigtig info!

Lejrpladsindretning og pladsbehov.

Nu nærmer tiden sig og der er kun 3 uger til vi skal på sommerlejr.
Teknisk udvalg er i fuld gang med at indrette lejrpladsen.
Vi vil gerne ligge relativt tæt, således at man får fornemmelsen af at bo i en (vikinge)-by. Det vil også være
fint at vi ikke har alt for langt mellem grupperne.
På den anden side, er der plads nok på Stevninghus, så vi skal heller ikke begrænse os, hvis en gruppe vil
have et ekstra telt.
For at kunne optimere dette, har vi brug for at kende gruppernes pladsbehov.
Lejren er formet som en ringborg omkring et torv. Lejrpladserne ligger langs de 4 veje.
Lejrpladserne ( grønne) bliver ca 15 m dybe, men I bestemmer selv hvor brede de skal være.
Hvis I ønsker plads til legeområde / boldbane eller lignende, behøver I ikke at medregne dette. Der vil være
plads til dette på fællesarealer bag lejrpladserne. Vi vil dog gerne have besked om dette.
Som udgangspunkt vil vi gøre meget for at finde løsninger, så I kan udføre jeres projekter på en forsvarlig
måde, men det vil være en stor hjælp, hvis vi bliver orienteret først. Ring endelig, hvis I har spørgsmål eller
er i tvivl.

For indretningen af jeres lejr gælder følgende:

At teltene kan opstilles i klynger med højst 8 telte. De 8 telte kan opstilles frit efter behov
(tilfældigt ordnet, i kreds, i række el.lign.), men rundt om denne klynge skal der være et
friområde på minimum:
a. 2 m til alle sider regnet fra bardun til bardun, såfremt der er tale om standardtelte eller mindre telte
b. et friområde svarende til mindst højden af det højeste telt, såfremt der er tale om telte med en større højde end
2 m, dvs. hvis et telt i en klynge er 3 m højt, så skal der være et friområde på mindst 3 m til alle sider regnet fra
bardun til bardun.
At der altid skal være mindst 3 m fra det nærmeste telt, regnet fra bardun, til bålpladsens/ildstedets ramme.
At telte, der ikke opstilles i klynger med højst 8 telte, skal have en afstand regnet fra bardun
til bardun på mindst 3 m.

Ved telte over 50 m2 skal vi have særlig besked, da her gælder særlige regler.
Pionerarbejder / borde / indgange mv.
Rundt om disse skal der være plads således at disse ikke kan vælte ned i telte og bål. Dvs. at der skal være
en afstand fra disse til telte og bål, der svarer mindst til højden på fx bordet + 1 m. Det bør ikke give
problemer ved almindelige lejrarbejder. Hvis man ønsker store tårne eller lign. kan de evt. placeres i
fællesområderne. Spørg endelig, hvis I er i tvivl.

Ønsker om PLADSBEHOV skal sendes til Niels Koefoed Nielsen NKN@LE34.dk eller
telefon 51 31 42 70 senest fredag d. 17/6

Brandmateriel
Grupperne skal medbringe slukningsudstyr. Der skal mindst være følgende:
Pr. gruppe af 8 telte:
1 spandesprøjte
2 spande med mindst 10 l vand
1 branddasker
Pr. bålplads:
1 spand med 10 liter vand

Der er blevet spurgt til strøm til opladning af telefoner m.v.
Dette vil blive muligt efter ”Spejdernes- lejr”- modellen, hvor hver gruppe medbringer en kasse med alle
gruppens telefoner og fordeler-ledning, således at gruppens kasse blot kan sættes i 1 220v stik. Der vil blive
adgang til kasserne et par gange i døgnet. Gruppen kan evt. sætte lås på kasserne.
Vi vil selvfølge prøve at placere kasserne ”sikkert” – enten i aflåst rum eller under opsyn. Divisionen påtager
sig dog ikke ansvar for evt. forsvundne telefoner.

På vegne af teknisk udvalg
Niels
Hvis der er spørgsmål, kan I kontakte Niels på tlf. 51 31 42 70

