Hej Alle grupper.
Rigtig mange grupper har bedt om at få lidt mere information omkring deres lejrplads på Vendelbo
Jamboretten 2011. Derfor har vi fra teknik udvalget valgt at offentliggøre pladstegningen med det
forbehold at ændringer kan forekomme.
Herudover vil vi gerne fortælle lidt mere om de tilbud vi har til din gruppe, så I har mulighed for at
forberede jer lidt inden lejren. Alle informationer vil også kunne findes på www.vj2011.dk.
På gensyn i uge 30 på VJ2011.

Med spejder hilsen
Teknik og Sikkerhed.

Lejrpladsen:
Liste over hvor mange m2 gruppen er blevet tildelt. Der er i tildelingen af m2 taget hensyn til de
oplysninger gruppen har givet ved tilmelding (antal spejdere, antal ledere, antal telte og størrelserne på
disse, særlige hensyn m.v.). Jamboretten forbeholder sig ret til, at bestemme placeringen af de store
divisionstelte og mastesejle som er tilmeldt, dette af hensyn til de brandmæssige bestemmelser der er
omkring faldmeter på disse. Derfor SKAL gruppen placere de store telte på den anviste plads, ellers vil
gruppen blive bedt om at flytte teltene/mastesejlene.
Medbringer en gruppe yderligere store telte/mastesejl ud over hvad der er tilmeldt, vil det være for
gruppens egen ”regning”. Dvs. der er ikke taget højde for placeringen af disse, og gruppen er derved
ansvarlig for at finde plads på egen lejrplads, uden at forstyrre nabogruppernes lejrindretning.
Bemærk, lejren vil i løbet af ugen få besøg af Hjørring beredskabscenter, som vil gennemgå lejrpladsen.
Dermed henstilles der til, at alle regler omkring lejretablering overholdes, og vi håber på forståelse, hvis
teknik og sikkerhed kommer med henstillinger til jeres gruppe.

Opdeling af lejrområdet:
Se tegning over lejrpladserne. Ret til ændringer forbeholdes. Da det er et stort puslespil at lave opdelingen
af lejrpladser, vil det som hovedregel ikke være muligt at bede om ændringer fra d.d.
Vi håber, at I som gruppe vil bidrage til et fantastisk lejrmiljø, med masser af raftebyggeri, bål og hvad der
ellers hører til. Mht. indgangsportaler har lejren et stort ønske om, at gruppen så vidt muligt vil placere
deres indgangsportal ud til en stor fælles vej, så vi alle får glæde af jeres kreative byggerier.

Toiletforhold på lejren:
På pladsen vil der blive opstillet 2x10 toiletter med træk og slip. Se ca. placering på oversigten over
lejrpladsen. Herudover vil der i ”yderområderne” blive i opstillet 3x2 toiletter (grønne godik vogne).

Badeforhold på lejren:
På pladsen vil der blive opsat en varmt vands badevogn med 2x4 bade. Herudover vil der blive etableret
vaskepladser, samt koldt vands bade til fri afbenyttelse. Ønsker man at benytte varmt vands badene, kan
der bookes tid i lejrens information pris pr. bad 20 kr.
Badeordningen vil i stor grad fungere som en tillidssag mellem lejren og jer som deltager. Derfor håber vi,
at alle vil acceptere booking systemet og betale når badene benyttes. Vi håber samtidig, at alle vil tage
hensyn til, at vi er 1100 personer på lejren, som alle gerne vil benytte badene i løbet af ugen. Derfor håber
vi, at man vil tænke over sit vand og tidsforbrug, samt at lederne vil instruere spejderne i dette.
Hvis gruppen ønsker det, kan der oprettes en konto til gruppens ledere, så gruppen vil få en samlet regning
for bade når lejren er forbi (afregnes med lejrens økonomi-folk senest lørdag inden afrejse).

Udlevering af rafter og brænde:
Fra lørdag kl. 9.00 vil der være mulighed for at afhente gruppens tildelte mængde af rafter og brænde, samt
de ekstra bestillinger man evt. må have afgivet. Der skal møde en leder fra gruppen op ved afhentningen.
Når gruppen skal afhente rafter, bedes I gå til det nærmeste raftedepot (se placering på lejrkort).
Ved lejrnedbrydning skal alle rafter og overskydende brænde afleveres i de anviste raftedepoter.
Ønsker gruppen at hjemtage rafter, har man frit råderum over de rafter som er blevet tildelt gruppen, samt
de rafter som er bestilt herudover. Læsning og kørsel af rafter kan ske lørdag d. 30. juli efter kl. 13.00 og
frem til mandag d. 1. august. Rafter der ikke er afhentet inden denne periode vil tilfalde Mosbjerg
Spejdercenter. Teknik skal underrettes hvis gruppen afhenter rafter.

Aflevering og afhentning af grej:
Gruppen kan aflevere grej på deres lejrplads fra torsdag d. 21. juli indtil lørdag d. 23. juli. Gruppen kan
afhente grej på lejren fra lørdag d. 30. juli kl. 9.00 til mandag d. 1. august. Vendelbo Jamboretten er ikke
ansvarlig for gruppens grej før, under og efter lejren, det er dermed gruppens ansvar at sende grej i
forvejen.
Ved ankomst til halv lejr kan der naturligvis afleveres grej, så tæt på gruppens lejrplads som muligt. Vi
henstiller til, at der tages hensyn til spejdere, telte og andet grej ved kørsel på lejrområdet.

Markering af ledertelt:
Ved ankomst til lejren, vil gruppen modtage et mærke som skal sættes på den ansvarlige leders telt.
Mærket skal være synligt for nattevagter, i tilfælde af, at der er behov for at få kontakt til en leder i
gruppen.

Nattevagter/rundering:
Vi skal alle hjælpe til med at få så god en lejr som overhovedet muligt, dette indebærer bl.a. at alle grupper
skal påregne at stille med 1-2 ledere til nattevagter/rundering på lejrpladsen. Sikkerhedsudvalget vil
udarbejde et vagtskema, som grupperne vil modtage på lejren. Vagterne vil blive fra kl. 23.00-7.00 hver nat,
og vil blive opdelt i 2 vagtperioder. Nærmere information til første ledermøde på lejren.

Brandmateriale:
Husk at alle grupper skal medbring brandmateriel til egen lejrplads. For hver klynge med max 8 telte skal
der forefindes et sæt brandslukningsudstyr med:
-

En branddasker
Et håndsprøjtebatteri med 2x10 liter vand (altid fyldt)
Håndbatteriet kan dog erstattes med andet DS-godkendt håndslukningsudstyr med pulver eller
vand.
Ved hver bålplads skal der være 1 brandspand med mindst 10 liter vand.

Sikkerheds- og ordensregler:
Vi henviser i øvrigt til at gruppen følger de generelle sikkerheds- og ordensregler for Vendelbo Jamboretten
2011.

