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SOMMERTRÆF 2021 
 

Læs nedenstående ordensregler, information og campingreglement igennem inden ankomst til 

Aalborg.  

 

 

Ordensregler og information 

Affald 

Affald, papir og flasker/dåser skal afleveres i de opstillede affaldsbeholdere/containere 

 

Beklædning 

I programmet er der angivet, hvilken beklædning brandkadetterne og instruktørerne skal have på. 

 

Alle deltagere får udleveret en T-shirt til hverdagsuniformen ved ankomst.  

 

Bemærk at der SKAL bruges sikkerhedssko og hjelm, når man færdes i øvelsesbyen.  

 

Brug af mobiltelefoner 

Alle brandkadetter skal ved ankomst aflevere deres mobiltelefon til sekretariatet for Unge i 

Beredskabet, som opbevarer dem i en boks for hver brandkadetenhed. Dette er for at sørge for, at 

brandkadetterne er nærværende på sommertræffet, at de ikke bruger al deres tid på sociale medier, 

samt for at undgå at mobiltelefonerne bliver ødelagt eller lignende. 

 

Mobiltelefonerne bliver udleveret til hver holdleder i bestemte tidsrum, som angivet i programmet, 

hvor de unge kan bruge dem. 

 

Alle instruktører og frivillige bedes benytte deres telefoner mindst muligt. 

 

Forældre 

Hvis en forælder akut har brug for at komme i kontakt med en unge under sommertræffet, så skal 

der tagets kontakt til den ansvarlige instruktør for korpset, som deltager i sommertræffet.  

 

Hvis forældrene ikke kan komme i kontakt med den ansvarlige instruktør, så kontakt sekretariatet 

(se under kontakt – vigtige telefonnumre).  

 

 

Holdledermøder + møder for UngLeder/Hjælpeinstruktør 

Der afholdes møder løbende, og tidspunkterne fremgår af programmet som I får udleveret ved 

ankomst. Møderne finder sted ved sekretariatet. 

 

 

På holdledermøderne skal den ansvarlige instruktør for hvert korps deltage. Møderne fungerer som 

dialogmøder, hvor tiden fra sidste møde drøftes og tiden indtil næste møde drøftes. Her følges op på 

evt. kommende eller pludseligt opståede situationer. 
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Kontakt – vigtige telefonnumre 

Kontaktpunkt: Sekretariatet på pladsen 

 

Maria Wiktoria Karolini, projektchef: 51 52 16 62 

Rikke Bech Espersen, projektmedarbejder: 60 13 51 36 

Trine Dahl Jensen, projektmedarbejder: 61 26 00 67 

 

 

Oprydning 

Det er alles ansvar, at lejren er ryddelig og ordentlig under hele sommertræffet. Det er alle 

holdledernes opgave at sørge for, at hver enkelt lejr er ryddet og ren ved afgang om søndagen. 

 

Rygning og alkohol 

Det er IKKE TILLADT at ryge i teltområdet/i teltene. 

 

Rygning finder KUN sted på de anviste pladser - bemærk at der er en separat rygeplads til 

brandkadetterne og en separat rygeplads til instruktører 

 

Indtagelse af alkohol er ikke tilladt under sommertræffet.  

 

Samarit- brand- og portvagt 

Der vil være samarit- brand- og portvagt døgnet rundt under sommertræffet. Disse kan altid kaldes 

over radio.  

 

Sekretariatet og information 

Alt information, koordinering og ledelse vil være at finde i sekretariatet på pladsen. 

 

Toiletter- og badeforhold 

Der forefindes toiletter på pladsen, som bliver efterset og rengjort flere gange dagligt af korpsene 

selv. Der er ikke mulighed for at komme i bad under sommertræffet, men der er adgang til vand.   

 

Ved tilskadekomst 

Ved tilskadekomst skal der tages kontakt til samaritvagterne, der er på vagt døgnet rundt 

 

Ved livstruende tilskadekomst kontakt alarmcentralen på tlf. 1-1-2. Ved opkald til alarmcentralen 

skal sekretariatet informeres omgående. 

 

DU BEFINDER DIG HER: 

Beredskabscenter Aalborg, Beredskabsskolen 

Rørdalsvej 55 

9220 Aalborg Øst 
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Campingreglement 

Telte 

Skal opstilles i de afmærkede områder  

 

Åben ild 

Det er IKKE TILLADT at have åben ild på campingområdet pga. brandfare. Det er derfor heller 

ikke tilladt at ryge i teltene/teltområdet.  

 

Parkering/køretøjer 

Det er IKKE tilladt at køre rundt på pladsen, og parkering skal ske på garagepladsen.  

 

Strøm 

Det er IKKE tilladt at trække nogen former for ledninger eller kabler uden forudgående aftale med 

sekretariatet.  

 

Oprydning 

Husk venligst at opfylde og tildække opgravede huller samt at benytte affaldscontainerne, som er 

placeret på pladsen. 

 

 

 

  



   
   

 

4 

Beredskabsplan 

Formål 

At sikre personer på området i forbindelse med brand eller anden ulykke/skade. 

 

Beredskabsorganisation 

Sommertræffets ledelse og sekretariat 

 

Personalets kvalifikationer 

Beredskabsfolk, brandfolk og holdledere. 

 

Alarmering og kommunikation 

Ved opkald til alarmcentralen skal sekretariatet informeres omgående. 

 

Evakuering, flugtveje, samlingssted 

Ved evakuering er der samlingssted på garagepladsen. 

 

Slukningsmateriel 

Der er placeret slukningsredskaber rundt på pladsen. 

 

Førstehjælpsudstyr 

Der er førstehjælpeudstyr på området 

 

Personaleinstruktion 

Alle fra ledelsen er instrueret i og bekendt med denne beredskabsplan. 

 

Øvelser 

Der er særskilt øvelsesinstruktioner til hver øvelse. 

 

Utilsigtede hændelser 

Drøftes på holdledermøder. Repræsentanter for Unge i Beredskabet kan til hver en tid tage en 

overordnet beslutning og gennemføre den. 


