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Praktisk info

Lørdag: morgenmad, frokost og aftensmad 
Søndag: morgenmad og frokost (to go) 

Tidspunkter
Ankomst mellem kl. 18.30 - 20.30 fredag. 
Ingen tager hjem før alt er reetableret søndag. Forventet afgang kl. 12.

Lokation
Albertslund Stadion
Skallerne 14, 2620 Albertslund

Overnatning
Overnatning foregår i en stor idrætshal på Albertslund Stadion, hvor alle korps sover sammen. Hvert
korps skal sørge for, at der er ro i egen lejr, så alle kan få sovet. 

Forplejning
I skal selv sørge for at have spist aftensmad inden I ankommer til Albertslund Stadion fredag eller
medbringe egen aftensmad.  

Vi sørger for: 

Derudover vil der være snacks og drikkevarer i løbet af weekenden og til festen lørdag aften. 

Der vil ikke være mulighed for at købe noget under stævnet, så lad kontakter blive hjemme. 

Nattero
Instruktører fra hvert korps sørger for nattero. 
Der skal være nattero kl. 22.30 fredag aften. 
Ungefesten lørdag slutter kl. 00.45, og der skal være nattero kl. 01.15. 

Instruktørmøde for alle dommere
Inden stævnet får I info om jeres rolle under stævnet. En del af jer instruktører får rollen som dommere
under konkurrencerne lørdag. 

Alle dommere skal møde til instruktørmøde fredag kl. 21.00 - 22.00 for at få den sidste information. 

Kontaktpersoner under BF-stævnet
Trine: 61 26 00 67
Rikke: 60 13 51 36
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Velkomstkasse
Alle korps får udleveret en velkomstkasse som indeholder diverse ting, som skal udleveres til de unge
herunder genopfyldelige drikkedunke, diverse merchendise, keyhangere med navneskilte m.m. Der
bliver kun udleveret én drikkedunk pr. person under stævnet, så pas godt på den. Husk at skriv navn på
dunken. Vær OBS på, at I i år ikke får udleveret en BF-stævne t-shirt, så husk at medbring egen
hverdagsuniform. 

Alkohol - og rusmiddelpolitik
Hverken unge eller instruktører må indtage alkohol eller rusmidler under stævnet. Indtag af alkohol
og/eller rusmidler medfører øjeblikkelig bortvisning. 

Rygepolitik
Der er afmærket områder til rygning, hvor de unge og instruktørerne kan ryge. Kun dem som ryger må
opholde sig i rygeområdet. 

Sukkerpolitik
Da vi gerne vil have, at oplevelsen bliver ens for alle unge, bedes I venligst lade være med at medbringe
drikkevarer og snacks til BF-stævnet. Vi sørger for forplejning i løbet af weekenden. 

Mobil
Alle brandkadetter skal ved ankomst aflevere deres mobiltelefon til sekretariatet for Unge i Beredskabet,
som opbevarer dem i en boks for hver brandkadetkorps. Dette er for at sørge for, at brandkadetterne er
nærværende på BF-stævnet, at de ikke bruger al deres tid på sociale medier og for at undgå at
mobiltelefonerne bliver ødelagt.

Mobiltelefonerne udleveres under "mobiltid" lørdag mellem kl. 17.00-19.00 og søndag ved afgang. 

Alle instruktører og frivillige under BF-stævnet bedes benytte deres telefoner mindst muligt.

Forældre
Hvis en forælder akut har brug for at komme i kontakt med deres barn, så skal der tagets kontakt til den
ansvarlige instruktør for korpset, som deltager i BF-stævnet.
Hvis forældrene ikke kan komme i kontakt med den ansvarlige instruktør, så kontakt sekretariatet (se
kontaktoplysninger på side 1).
Følg med I de unges aktiviteter på Unge i Beredskabets Facebook og Instagramkonto i løbet af
weekenden. 

Oprydning
Det er alles ansvar, at områderne indenfor og udenfor er ryddelige og ordentlige under hele BF-stævnet. 

Under stævnet får hver korps forskellige opgaver, så vi sørger for at holde området pænt. Søndagens
program afsluttes med en fælles oprydning. 
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