Beredskabsplan
Brandregler
På FDF Landslejr 2016 er vi samlet flere end 11.000 på et relativ lille areal. Vi har åbne ildsteder, hvorfor der må
udvises den største agtpågivenhed, og alle bør i den forbindelse studere nedenstående retningslinjer nøje.
For alle hold gælder, at hvert hold medbringer brandslukningsudstyr (1 branddasker og 1 håndsprøjtebatteri pr.
påbegyndt 40 personer).
Sørg for, at alle lejrdeltagerne ved, hvordan brandmateriellet benyttes. Brand og ulykker kan undgås ved fornuftig omgang med ild, og ved at følge nedenstående brandregler nøje.
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Bålsteder anbringes med størst mulig afstand til telte. Minimum 3 meter.
I hvert telt skal der forefindes en dolk, og alle der bor i teltet skal vide, hvor den opbevares, således at
man i nødstilfælde kan skære sig ud af teltet.
Omgå ild med forsigtighed. Tænd aldrig op med sprit, benzin eller andre tændvæsker.
Såfremt der anvendes Trangia, bør sprit opbevares i spritflasker med sikkerhedsventil.
Brug af F-gas over 11 kg er ikke tilladt på kredsens lejrplads. F-gas må ikke opbevares eller bruges i telte. Hold, der anvender F-gas, medbringer yderligere 1 stk. 6 kg pulverslukker.
Eventuelle gasblus o.l. brændere opstilles på ikke brændbart materialer. Blus skal være godt afskærmede. Husk at sikre gasflasker og sørg for at blus og flasker ikke placeres i nærhed af åben ild. Medbring
max. 1 reservegasflaske, nye kan købes/byttes ved 55Nord. Reserveflaske placeres mindst 5 meter fra
flaske i brug.
Rygning er kun tilladt på de særligt indrettede rygepladser.
Sørg for at der altid er vand på lejrpladsen. Håndsprøjtebatteriet skal altid være vandfyldt, og husk, at
det absolut ikke er legetøj på en varm sommerdag.
Vær opmærksom på beklædningen når det arbejdes ved bålet. Mange tekstiler, der er fremstillet af
kunststoffer, smelter ind i huden ved høj varmepåvirkning.
Samlingstelte > 50 m2 skal være certificerede eller godkendes enkeltvis. Lejrens beredskabsleder formidler kontakten til brandmyndigheden, hvorfor opstilling af telte > 50 m2 skal meddeles til sikkerhedsgruppen ved at sende mail til trygpaalejr@FDF.dk.
Mastesejl opstilles med centrum længere væk fra nærmeste flugtvej end højden på masten.
Ved forbrænding: Husk med det samme at få huden under kuldslået vand, og forsæt til det ikke længere
svier/gør ondt. Tilkald hjælp.
Ved brand: Den enkelte leder er ansvarlig for instruktion i brug af brandslukningsmateriel.
Ved større brande: Holdlederen er ansvarlig for, at landsbyledelsens og rigskoordinatorens instrukser
følges. Landsbyledelsen kender beredskabsplanens handlingsplan vedr. brand og flugtveje. For alle
gælder at påbud og anvisninger fra servicegruppen ubetinget skal følges.
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