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Disse generelle regler er udarbejdet af lejrens beredskabsansvarlige. De tager udgangspunkt i
de love og bekendtgørelser, der findes på området, og de forskellige sikkerhedsbestemmelser
DDS har, og i beredskabsplanen for divisionssommerlejren.
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REGLERNES DÆKNINGSOMRÅDE
Disse sikkerhedsregler er gældende for hele lejrområdet og i forbindelse
med aktiviteter i lejrperioden uden for lejren – både aktivitetsområder,
teltområder og områder af mere teknisk art. Det er alles ansvar, at
sikkerheden er så høj som muligt. Som udgangspunkt er det DDS’s
sikkerhedsbestemmelser, der gælder.

Kompetence

LL har den endelige beslutningskompetence i forhold til overholdelse og
sanktionering af reglerne.
Såfremt eksterne beredskabsmyndigheder skrider ind, informerer de LL,
der sørger for dels opfølgningen og dels for at informere det relevante
fagudvalg og andre udvalg. Myndigheder skal gå til LT/Beredskab, såfremt
de konstaterer problemer.

Forvaltning af
reglerne i
lejrområdet

Gruppernes ledere og spejdere har ansvaret for at regler overholdes.

AKTIVITETER
Aktiviteter, der Ved konstruktionsarbejder, der foregår i højden, skal det sikres at værktøj
foregår i
ikke kan falde ned. Endvidere skal der anvendes hjelm, hvis der er risiko for
højden
at få noget i hovedet – enten fordi det falder ned eller fordi der er snævert,
og man risikerer at banke hovedet ind i noget.

Området omkring store konstruktioner skal spærres af, når der bygges
og/eller rejses. Sikkerhedsafstanden er den færdige højde på
konstruktionen.
Ved ophold og arbejde i højden skal alle sikres mod at falde ned. Dette kan
ske ved at anvende faldsikringsudstyr, klatreudstyr, stillads eller gelænder.
1. Konstruktøren vurderer selv og foreslår hvad, der er mest
hensigtsmæssigt at anvende ved det givne projekt
2. LT godkender dette valg og
3. spørger LL i tvivlstilfælde
Sikkerhedsafstanden på et færdigt projekt fastsættes enkeltvis ud fra en
risikovurdering. Blandt de faktorer der indgår, er højden i forhold til
bredden, rafternes dimensionering, tovets styrke og brugen af
konstruktionen. Sikkerhedsafstanden kan som følge af vejrsituationen
hæves af LT/Beredskab, ligesom det kan blive nødvendigt at kræve
konstruktionen pillet ned.

Forankringer

Ankerpunkter skal dimensioneres korrekt. Ved behov for små ankerværdier
skal pæleankre anvendes, men ved behov for store ankerværdier (over 1
ton) bør der anvendes ”død mand”. De anvendte rafter skal naturligvis være
af en god kvalitet, og bør have en diameter på mindst 7 cm ved pæleanker
og 15 cm ved ”død mand”.

Klatrevægge,
pæleklatring
mm

Klatrevægge er under konstruktion underlagt de samme regler som alle
andre konstruktioner. Under drift skal det sikres at de instruktører, der er
ansvarlige for aktiviteten, er kompetente. Der skal som udgangspunkt
anvendes topsikring fastgjort i 2 kraftige rafter/anden stærk konstruktion i
toppen. Der skal være 2 uafhængige ankerpunkter på jorden til sikring –
eksempelvis instruktøren og et pæleanker. Endvidere skal der anvendes
klatresele og alt udstyr skal være godkendt og forsvarligt tilpasset den
enkelte deltager. Der kan efter behov anvendes klatrehjelm. LT sørger for at
klatrekonstruktioner er særligt markeret på kortet og placeret, så de er
lette at køre til i tilfælde af behov for ambulance.

Pionerkonstruktioner
med bevægelse
– Aldrig set før

Hvis grupper eller andre bygger noget, som ingen i deres fantasi har kunnet
forestille sig, må der sættes regler efter behov. Den aktivitetsansvarlige
kontakter LT/Beredskab og i fællesskab fastsættes reglerne. Generelt vil
der dog blive stillet krav om fornuftig dimensionering af rafter og en
afprøvning af konstruktionen med dels dødvægt og dels dobbelt belastning
af driftsbelastningen.

Sejlads og
andre vandaktiviteter

I forbindelse med aktiviteter på søen skal følgende forholdsregler iagttages:
 Alle deltagere i aktiviteten skal ved færdsel på søen være iført
redningsvest
 Ved sejlads med tømmerflåde skal dette ske på afmærket areal og

overvåges af livredderuddannet personale

Stålwire

Ved brug af stålwire skelnes der mellem brug til træk/rejsning af
konstruktioner og permanent opspænding som svævebane. Stålwire skal
altid håndteres med handsker for at undgå at ”lus” flænser håndfladerne.
Ved brug af wire til træk, skal det sikres, at der ikke opholder sig nogen
inden for sikkerhedsafstanden, udover den der betjener spillet.
Sikkerhedsafstanden er defineret som to cirkler, med centrum i
ankerpunkterne og radius svarende til stålwirens længde. Ved skæring og
træk med flere ankerpunkter regnes sikkerhedsafstanden i cirkler om alle
ankerpunkter.
Ved brug til svævebane skal det sikres at reglerne for ”træk med wire”
overholdes, når wiren spændes. Når svævebanen er i brug må wiren kun
belastes med 1 person, og det skal til stadighed sikres, at wiren ikke lider
overlast. Wiren må IKKE spændes fuldt op, men skal gå i en ”blød bue”.
Endvidere skal reglerne om ankerpunkter iagttages.

Svævebaner

Svævebaner bør konstrueres med naturtov af en diameter på mindst 20
mm og en brudstyrke på mindst 500 kg. Kunststofreb må ikke anvendes
som følge af den store kraft rebet kan spændes op med og elastikeffekten
ved brud. Det skal sikres at ankerpunkter kan tåle trækket. Det skal
endvidere anbefales, at der anvendes en speciel svævebaneblok hvor
tyngdepunktet er afpasset brugen til svævebane.
Hvis der anvendes stålwire til svævebanen skal reglerne om stålwire
overholdes, og det skal sikres, at den blok der anvendes er beregnet til
stålwire.

Taljer og
blokke

Ved brug af taljer skal det sikres, at de ikke er defekte, og at de kan holde til
belastningen. Hvis der anvendes skæring bliver trækket større, og det skal
sikres at udstyret kan klare belastningen. Det skal endvidere sikres, at det
anvendte tovværk kan tåle belastningen. Så vidt muligt bør taljer kun
bruges til opspænding og i den færdige konstruktion erstattes af en fast
forbindelse. Såfremt dette ikke er muligt skal taljetrækkene sikres mod
utilsigtet frigørelse.

Tovværk

Generelt kan der ikke anbefales nogen bestemt type tovværk til
divisionssommerlejren, men det anvendte tovværk skal være egnet til
formålet. Der henvises til eksempelvis Spejderlex for nærmere beskrivelse
af de enkelte tovværkstyper.

BESØGENDE
Disse bestemmelser gælder for alle besøgende.

Handicappede
og ældre/
gangbesværede
besøgende

Alle besøgende skal være mobile. Der etableres ingen form for transport
fra parkeringspladsen og til lejren, men folk med særlige behov kan
anvises en parkeringsplads i den del af parkeringspladsen der ligger
tættest på lejren. Det skal samtidig iagttages, at lejrens veje kan være mere
eller mindre fremkommelige afhængig af vejret og mængden af regn.

Kæledyr

De skal blive hjemme. Hunde på besøg holdes i snor og under
medbringerens kontrol og ansvar.

Naboer

Naboer og deres gæster betragtes IKKE som besøgende, men har
ubegrænset adgang til kørsel på offentlige veje i området. Der skal udvises
størst mulig hensyn til disse. Husk at de bor der – vi er kun på besøg og
skulle gerne bevare det gode naboskab.

Uvedkommende
og besøgende
der ikke er
velkomne

Det ventes ikke, at lejren har en karakter som tiltrækker uvedkommende
og uvelkomne besøg. I påkommende tilfælde kontaktes LL, der straks
kommer til stedet og forsøger at klare situationen. Såfremt dette heller
ikke hjælper, kontaktes politiet, som overtager situationen.

ILD
Brandfarlige
væsker og gas

Brandfarlige væsker må ikke anvendes til at hælde på tændte bål. Det er
ikke tilladt at have større oplag af brandbare væsker i klyngerne. Større
mængder er over en liter pr. patruljekasse, og det skal være i
originale/egnede beholdere. Det er heller ikke tilladt at opbevare ekstra
gasflasker i lejrområdet. Reservegas kan opbevares i anvist depot.
Petroleumslamper og andre lamper med ”beskyttet” flamme kan anvendes
i forbindelse med telte. Gasblus kan anvendes overalt i klyngen, men der
må til hvert gasblus kun være brugsflasken og ingen ekstra flasker.

Brandveje

Der er i lejrområdet udlagt en række brandveje til brug for
slukningskøretøjer og servicekørsel i lejren. Det er ikke tilladt at lave
konstruktioner på disse områder, men de må meget gerne bruges til
aktivitet som boldspil mm. Eneste krav til aktiviteten er, at den skal kunne
ophøre og flyttes øjeblikkelig.

Bål

Bål er hyggeligt, men skal bruges med omtanke og hensynet til
ressourceforbrug. Bål skal laves på tilstrækkeligt store bålpladser med
forsvarlige kanter. Ved gammelmandsild og andre båltyper på
pionerkonstruktioner, skal konstruktionen være sikret mod antændelse.
LL kan i forskellige situationer begrænse muligheden for at tænde bål.
Alle grupper anbefales, at medbringe brændebesparende komfurer,
hvilket vil mindske sandsynligheden for bålforbud væsentligt.

Rygning

Der må på hele lejrområdet kun ryges ved rygeområdet ved GL STEVNING.
Der henvises til DDS’s rygepolitik.

Slukningsudstyr

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
LT/Beredskab sørger for det udstyr, der skal opstilles på centrale steder
og bruges i forbindelse med lejrorganisationens samlingstelte.

Telte

Ved opstilling af telte skal følgende iagttages:
 Der må maksimalt stå 8 telte ved siden af hinanden. I mellem disse
grupper skal der være 2 meters afstand regnet fra barduns jordpunkt
til barduns jordpunkt. Det område skal holdes fri for konstruktioner og
forhindringer
 Der skal for hver gruppe af 8 telte være mindst et sæt
brandslukningsudstyr bestående af spandesprøjte med 2 x 10 liter
vand og 1 branddasker
 Tipier og andre specialtelte skal have større afstand til andre telte. LT
kan rådgive om disse afstande
Se endvidere afsnittet om lejretablering.

Tørke, vind og
andre vejrsituationer

Alle skal inden bål tændes vurdere situationen, og om der er truffet
tilstrækkelige forholdsregler til at hindre brandspredning. Det er specielt
vigtigt at holde øje med bålrammer, græs mm og hvis nødvendigt vande
det. I tilfælde af ekstreme vejrsituationer kan LL /LT begrænse eller
forbyde brug af åben ild og dermed bål.

Ved brand i telt

 Sørg for at få alle væk fra branden
 Læg de nærmeste telte ned så spredning af branden forhindres
 Alarmer direkte til LT/Beredskab.
RING IKKE 112 VED ALARMERING. Alarmering skal – som udgangspunkt
ske via lejrens nødnummer 2963 3717.
Hvis lejrdeltagerne selv ringer 1-1-2, så skal ovenstående nummer
underrettes umiddelbart efter.
 Påbegynd slukningen med det til rådighed værende udstyr
 Yd eventuelt førstehjælp
Hvis du selv slukker branden, skal LT/Beredskab efterfølgende godkende
området

Lejrpladsindretning
Huggeplads

Bør være mindst 2,5 gange 2,5 meter. Indhegnet (anbefalet højde for
indhegningen er mindst 1,5 meter). Der skal være en stabil huggeblok i
midten.

”Huller” og tørv

Ved hver lejrplads skal der forefindes mindst et spildevandshul, dette skal
afmærkes på forsvarlig vis med en træbuk eller anden form for
indhegning, så ingen falder deri, i nattens mørke, hvor sådanne huller ikke
kan ses.

Køkkenbord og
Når der laves pionering, må der kun bruges friske rafter, der dog gerne må
anden pionering være tørre. Der må ikke være savet i dem eller andre beskadigelser.
Besnøringer skal være stramme og forsvarligt afsluttet. Det skal være
ordentligt besnøringsreb. Ved bygning i højden gælder følgende regel:
Hvis arbejdet er højere end 2 gange højden af spejderne, skal spejderne
sikres, f.eks. faldsikring med sele og tov som ved klatrevægge.
Arbejdsområdet skal afmærkes, og alle der bevæger sig i dette område
skal benytte hjelm. I forbindelse med arbejde i højden, skal man også være
sikker på at værktøj er sikret, således at en kniv eller andet værktøj ikke
falder ned. Et godt råd er at binde kniven/værktøjet fast, så den/det ikke
kan falde så langt.

Stormsikring

Det er vigtigt at medbringe udstyr til at stormsikre telte, pressenninger og
diverse raftearbejder, der måtte være ”pakket” ind. I tilfælde af stærk
blæst, henstilles det til at telte stormsikres og overdækkede køkkenborde
og andet, sikres forsvarligt.

Telte

Overnatningstelte skal have mindst en side på jorden, dvs. der må ikke
bygges i højden. Ved skråninger er det tilladt at lave en platform, men
stadigvæk skal en side af teltet røre jorden.

OPGAVER OG INFORMATIONER
Information til
presse i tilfælde
af alvorlige
uheld

For at sikre en ensartet, faktabaseret information til pressen i tilfælde af
alvorlige uheld er det begrænset hvem der må udtale sig.

Nattevagt og
runderinger

Der kan i tidsrummet 22.00 til 07.00 runderes på lejrområdet. LL kan
skærpe for hele lejren. LL leder evt. rundering på området. Opgaverne for
disse vagter er:
 Brandsikkerhed
 Brandbekæmpelsesudstyr
 Servicehjælp
 Tilse fryse/kølecontainere, at der er strøm på disse
 At sikre overholdelse af ordensregler – heriblandt nattero
Runderingsvagterne skal naturligvis optræde venligt og serviceminded
overfor alle. Såfremt en situation er ved at udvikle sig, er det bedre at
”bakke ud” og tilkalde hjælp fra LT/Beredskab end at stå som hjælper og
råbe af en leder/spejder.
LL kan bruge ledere fra grupperne til at hjælpe med runderingerne i
lejrområdet.

Rådgivning og
godkendelse

Alle udvalg kan godkende sikkerhedsmæssige aspekter af lejrarbejder,
aktiviteter osv. i forbindelse med kompetencer tildelt i dette regelsæt. I
tilfælde af tvivl kan LL spørges, ligesom det er LL, der har den
overordnede kompetence til at godkende og begrænse aktiviteter,
lejrarbejder mm. LL vil endvidere meget gerne rådgive i planlægningsfaser
for derigennem at sikre, at det planlagte kan gennemføres uden risiko.

ORDENSREGLER
Alkohol,
natteroderi og
fester

Alkohol må kun indtages i det dertil indrettede udskænkningssted.

At forlade lejren
i længere
perioder (mere
end 4 timer)

Ønsker nogen grupper at tage uden for lejren på egen hånd, skal dette
meldes til lejrorganisationen. Dette gøres i infoteltet, der melder ind til LL,
hvem der er ”ude”.

Kniv, økse,
spade, sav mm

Det er værktøj, som bruges i forbindelse med lejretablering samt til at lave
brænde med. Det betyder også at det ikke er legetøj, og derfor kastes der
heller ikke med det. Det er alle skarpe genstande, der efter brug skal
pakkes væk i deres respektive beskyttelser og på deres pladser. Bæres der
kniv udenfor lejren, skal man som minimum have tørklæde på pga. den
danske våbenlov.

Motorsave og
andre
motordrevne
værktøjer

Er der nogen, som har lyst til at bruge motorsav eller andre værktøjer,
gøres dette med rette påklædning og i lukket område. Endvidere må kun
de, der har modtaget fornøden instruktion i brugen af værktøjet bruge
dette.

Vandkamp

Det kan blive varmt på divisionssommerlejren, men drikkevand er en
begrænset ressource. Derfor skal følgende regler iagttages. Disse kan efter
behov strammes af LL:
 Det er ikke tilladt at bruge vandet fra vandhanen direkte til vandkamp
 Vandkamp må ikke finde sted, hvor mange mennesker færdes

Som udgangspunkt skal der være ro i lejren i tidsrummet 23.00 til 7.00.
Selvfølgelig kan man i dette tidsrum have ”hyggebål” og småsynge, men
det skal være muligt at sove for de, der gerne vil. Anvisninger fra evt.
nattevagter skal naturligvis efterkommes.

Det er forbudt at bruge vand fra det centrale brandudstyr til andet end
brandslukning.

TRAFIK
Trafikken i lejren er primært gående og al anden trafik skal udvise størst
mulig hensyn.

Biler

Der lukkes for kørsel ind og ud af lejren i lejrperioden Herefter er kørsel
kun tilladt med gyldig køretilladelse. Der udstedes en række
køretilladelser til naboer og andre med behov. Grupper m.m. kan under
visse omstændigheder få udstedt en midlertidig køretilladelse ved
henvendelse til LL.
Køretilladelser inddrages og genudstedes ikke ved misbrug.
Det er ikke tilladt at parkere på lejrområdet eller langs vejene. Der
henvises til parkeringspladsen.
LL kan uden varsel begrænse alle former for kørsel i tilfælde af dårligt vejr
med meget regn og lignende situationer.

Cykler

Der er tilladt at medbringe cykler og cykle på dem i lejren under
hensyntagen til de gående. LL har mulighed for at indføre begrænsninger i
forhold til brug af cykler, såfremt dette viser sig nødvendigt.

Parkering

Det er ikke tilladt at parkere på lejrområdet. Der er mulighed for at alle
hjælpere, ledere, besøgende mm. kan parkere på parkeringspladsen ved
lejren. Denne parkeringsplads er gratis.

Trailere og
lignende

Grupper, der kører deres materiel til lejren i trailere, har mulighed for at
lade disse stå på lejrens parkeringsareal. De må naturligvis ikke henstå på
brandveje og vil blive flyttet. Det er ikke tilladt at benytte traileren som
opbevaring for gas, brandfarlige væsker eller lignende farlige genstande.
Trailere, der står på lejrområdet, skal kunne flyttes med håndkraft uden
væsentlig besvær – ellers henvises til parkeringspladsen.

ULYKKER OG FØRSTEHJÆLP
Alarmering

Alarmering skal – som udgangspunkt – ske via lejrens nødnummer
2963 3717. Hvis lejrdeltagerne selv ringer 1-1-2, så skal ovenstående
nummer underrettes umiddelbart efter.

Epidemi

I tilfælde af ”massesygdom” skal man snarest orientere LL om antal og
symptomer. Hjemsendelse af enkelte spejdere som følge af sygdom kan
klares af grupperne i samarbejde med lejrorganisationen. Såfremt
spejderlederne i lejrområdet er i tvivl om sygdomstilfældet henvises til det
offentlige for diagnosticering og beslutning. Det er LL, der træffer
beslutning om hjemsendelse/isolation i tilfælde af et større antal syge med
smitsomme sygdomme.

Førstehjælp

Førstehjælpen starter i grupperne. Det forventes at alle grupper har deres
egen førstehjælpskasse med plaster, forbindinger og rensemidler osv,
samt at de kan bruge indholdet.

Ledere

Grupper, der er af sted med kun en leder, kan komme i et dilemma i
tilfælde af ulykke, hvor lederen både bør tage med den skadede og blive
tilbage ved de resterende. Det er vigtigt at andre ledere træder ind som
”adoptiv” ledere for de resterende spejdere, så lederen med ro kan tage
med den skadede. Kontakt evt. LL for hjælp.

VAND
Drikkevand/
Spildevand/
Hygiejne

Opvask, tandbørstning mv må IKKE forekomme direkte ved
aftapningstederne eller på toiletterne.
Forud for madlavning vaskes hænderne grundigt og gnides med håndsprit.
Opvask foregår på lejrpladsen, og spildevandet hældes i spildevandshullet.
Det er vigtigt at bruge varmt vand til opvasken for at mindske
bakterierisikoen.
Personlig vask og hygiejne skal foretages i de hertil indrettede
vaskepladser og baderum. Husk også efter hvert toiletbesøg at vaske
hænderne grundigt samt efterfølgende at gnide hænderne med håndsprit.

Øvrigt vand

I tilfælde af meget varme dage vil belastningen på vandforbruget blive
stor, derfor er det vigtigt, at alle hjælper til med at holde vandforsyningen i
gang. Det gøres ved at hente vand i dunke og ved ikke at lade vandet løbe
unødvendigt.
Det er forbudt at bruge vand fra det centrale brandudstyr til andet end
brandslukning.
Det er ikke tilladt at bruge vandet fra vandhanen til vandkamp, og
vandkamp må ikke finde sted, hvor mange mennesker færdes.

