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Allmänt
Säkerheten på lägret utgår ifrån grundtanken att deltagare, ledare och funktionärer ska ha en 
god grundläggande säkerhetsmedvetenhet för att själva kunna uppträda så att olyckor och andra 
skador undviks. Om det ändå inträffar olyckor och skador ska de kunna ingripa för att avhjälpa 
eller begränsa skadeverkningarna. 

Alla på lägret är skyldiga att vid all verksamhet på lägret iaktta stor försiktighet för att i görligaste 
mån undvika olycksfall och skador. 

Som stöd och hjälp finns säkerhetsfunktioner tillhands med hjälp och insatser för att klara av 
uppkomna situationer. Alla på lägret är skyldiga att rätta sig efter de råd och anvisningar som 
lägerledningen ger. 

Förläggningsgruppen, sjukvårdsansvariga och lägerledningen på lägret tar inte över samhällets 
ansvar att ingripa vid brand och andra olyckor utan fungerar som en resurs för att kunna göra 
tidiga insatser i väntan på samhällets hjälp. Förläggnings- och sjukvårdsgruppen samarbetar nära 
med Räddningstjänsten, SOS alarmering, sjukvård och Polis. 

Eldning 
• Eldning är bara tillåten i spisar och färdiga eldstäder. Spisar och eldstäder ska vara 

byggda på brandsäkra underlag. Elden ska inte kunna sprida sig! 

• Varje kår ansvarar för att ta med minst en 6kg pulverbrandsläckare. Vid varje spis ska 
det finnas fylld vattenhink och ruska som ett komplement till brandsläckarna. 

• Elden får aldrig lämnas utan uppsikt! 

• En ledare ska ha det yttersta ansvaret för eldningen. 

• När sista ledaren lämnar byområdet skall det vara ordentligt släckt i eldstäderna. 

• Innan eldstaden tas i bruk ska den godkännas av förläggningsgruppen som kommer 
gå runt och göra detta under inryckningsdagen. 

Förvaring av brandfarliga vätskor 
Förvara alltid brännbara vätskor i väl märkta plast- eller metallbehållare med tätslutande lock. 
Förvara aldrig brännbar vätska i direkt solljus, i anslutning till spisar eller eldstäder. Behållare för 
brännbar vätska bör förvaras i en patrullkista eller liknande. 
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Byggregler 
För att undvika att eld sprids från eldstad till ett tält eller mellan tält är det viktigt att bifogade 
byggregler följs. 

• Minst 1.5 meter till närmsta bygräns. 

• Minst 3 meter till närmsta tält oavsett storlek. 

• Minst 6 meter till närmsta tält om det bor fler än 6 personer i tältet. 

• Minst 9 meter till närmsta tält ifrån eldstad. 

• Eldstäder skall placeras vid bygräns mot gatan. 

• Tag reda på var närmaste brandpost är belägen.

• En ruta för vedhuggning skall uppföras på byområdet. 

Tält 
I småtält får inte fotogenlyktor användas, givetvis inte heller någon annan form av eld. 

Eldning i tält med kamin är inte tillåten, förutom när sådant tillstånd utgivits utav förläggnings-
gruppen. (Denna information får ni i så fall på byledarsamling) 

Om tillstånd för eldning i kamin utges så måste dessa punkter följas: 

• Vattenhink med kort ruska ska finnas vid kaminen (och/eller brandsläckare) samt lång 
ruska utanför tältet. 

• Avgränsa minst 60 cm från kaminen och utåt. Inget brännbart får finnas innanför 
detta område eller för nära kaminen. 

• Använd aldrig T-sprit i kaminen! 

• Eldvakt ska finnas under den tid som det eldas i kaminen. 

• Eldvakten ska ha kniv tillhands om tältduken börjar brinna. 

• Har ni brandvarnare, häng upp den på lämpligt ställe som extra säkerhet. 
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Brand eller annan fara 
• RÄDDA först de som är i fara. 

• LARMA SOS-alarm 

• Tala om: 

• Vem du är

• - Att det är på Bunge flygplats, på scoutlägret Bunge Jump

• - Vad som har hänt

• - Om det finns människor som är instängda/ i fara/skadade 

• - Ditt Telefonnummer 

• SLÄCK om det är möjligt. Använd de brandsläckningsreskap som ska finnas i varje 
kår eller med hjälp av de vattenposter som finns utsatta på lägerområdet. 

• RING därefter lägrets jourtelefon och tala om vem du är, vad som hänt och vart på 
lägret det skett. 

Bad 
Badsäkerheten bygger på att kårledarna tar ansvaret för sina scouter även vid badet. Alla under 
18 år måste ha en badkamrat med sig när de badar. 

För att uppnå en hög säkerhetsnivå vid bad på lägret är det viktigt att alla följer de anvisningar 
som finns upprättade: 

• Bada inte ensam 

• Vid bad skall du som är under 18 år alltid ha en badkamrat 

• Då scouterna badar sker det på kårledarens ansvar 

• Ropa inte på hjälp, om du inte är i nöd 

• Hoppa eller dyk inte på okänt vatten 

• Knuffa aldrig i eller håll fast någon 

• Simma inte under bryggor 

• Spring inte på bryggor – du kan halka!

• Simma inte för långt ut, iaktta vind och ström.

• Vid vissa områden kan starka undervattensströmmar uppkomma och dessa ska 
undvikas. Mer information ges på ledarsamlingar på lägret.

Bad som sker i samband med hajker eller spår utanför lägerområdet följer också badreglerna. 
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Bevakning 
Alla på lägret ansvarar för sina personliga och gemensamma tillhörigheter. 

Nattetid kommer bevakning av lägerområdet att ske. Förläggningsgruppen sammanställer 
schema för de personer som nattetid bevakar lägerområdet och ansvarar även för att dessa 
informeras om sin uppgift, vad de skall göra, vilket område de skall bevaka, hur de kontaktar 
sjukvårdsansvarig och lägerledning. 

Varje by ska bistå med vuxna för nattvakt, schema kommer att finnas på lägret. 

Sjukvård 
Enklare sjukvård ska klaras av i den egna patrullen/byn. Varje kår skall ha en förbandslåda med 
sig för att klara av detta. 

På lägret finns sjukvårdskunniga personer som kan vara behjälpliga vid osäkra situationer och 
som kan ha direktkontakt med vårdcentral och akutmottagning. Tänk på att dessa även är ledare 
för scouter på lägret, så besvära inte i onödan men avstå inte att ta kontakt om du har behov. 
Kontakten sker via lägerkansliet.

Lägerledningen kommer att utöva tillsyn av hygiensituationen. 

Varje kår ansvarar för att man har tillgång till aktuell hälsodeklaration för alla deltagare med 
information om personnummer, ev sjukdomar, allergier, mediciner och gällande kontaktupp-
gifter till målsman.

Utrymningsplan 
Utrymning beordras av någon från LÄKO. Utrymningssignal består av en ljudtuta. När utrym-
ningssignal ljuder skall lägerområdet omgående utrymmas och återsamling ske kårvis vid åter-
samlingsplats som kommer finnas utmärkt på karta. 

Ansvarig i kåren har skyldighet att se till att samtliga lägerdeltagare från kåren går till återsam-
lingsplatsen. 

Avrapportering sker kårvis till ansvarig på återsamlingsplatsen som är iklädd reflexväst. 

Ledartält 
Tält där ledare sover ska vara märkta med en vanlig reflex. Denna reflex hängs vid ingången på 
tältet ca en meter ovan marken. Detta för att vi lätt ska komma i kontakt med ledare vid behov.
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Elinstallationer
Elinstallationer får endast hanteras av förläggningschefen godkända personer. Alla elinstalla-
tioner SKALL godkännas av förläggningschefen innan brukstagande.

Förändring i kåren under lägerveckan 
Alla förändringar i kåren under lägerveckan, när det gäller deltagare som tillkommer eller reser 
hem, skall anmälas till informationen omgående. 


