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DENNE SIKKERHEDSPLAN BESTÅR AF 3 DELE:

SIDE

Del 1 - Beskrivelse af arrangementet
Indeholder generelle informationer om arrangementet,
en beskrivelse af pladsens sikkerhedsorganisation
og interne beredskab.
Del 2 - Risikovurderingen
Beskriver de risici, vi formoder, at kunne opstå i forbindelse med arrangementet. Endvidere er sikkerhedsforanstaltninger anført, som skal imødegå de anførte
risici.
Del 3 - Beredskabsplan
Indeholder instrukser for håndteringen af de situationer, der kan opstå med udgangspunkt i risikovurderingen, herunder evakuering. Endvidere indeholder afsnittet en beskrivelse af kommandoveje,
krisekommunikationsplaner, tilkørselsforhold,
redningsveje og mandskabsinstrukser m.m.

Sikkerhedsplanen er udarbejdet på baggrund af:
• Rigspolitiets ”Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplan for større udendørs musikarrangementer
og lign.”
• Justitsministeriets og Kulturministeriets ”Vejledning
om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer og
lign.”
• Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for
forsamlingstelte, salgsområder og campingområder,
der ikke er omfattet af campingreglementet, januar
2015.
• Mariagerfjord kommunes lokalplan for området
”Fruerlundparken”.
Fortrolighed
Sikkerhedsplanen er ophavsretligt beskyttet med alle
rettigheder til arrangøren.
Sikkerhedsplanen er et arbejdsredskab for relevante
myndigheder og for det personale på arrangementet,
som varetager en sikkerhedsfunktion. Sikkerhedsplanen tilhører Us Car Camp i/s. Sikkerhedsplanen må
ikke videregives til udenforstående uden tilladelse fra
Us Car Camp i/s, heller ikke fra myndighedernes side til
f.eks. andre arrangører.
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SIKKERHEDSORGANISATION

ORGANISATIONSPLAN

A

Us Car Camp i/s

Arrangører:
Dennis Bach Nielsen
Christina Bach Stensbøl
Peter Fog

B

Sikkerhedsansvarlig
Dennis Bach Nielsen

C

Beredsskabskontor
(Parkhuset)
Dennis Bach Nielsen
Christina Bach Stensbøl

D

Ansvarlig
Køkken
Steen Andersen

E

Ansvarlig
Security
Lenette Bæk

F

Ansvarlig
Trafik/parkering
Kim Dahl Larsen

A Juridisk ansvarlig arrangør

Uscarcamp i/s, cvr. 32170131
Hadsundvej 103, Assens, 9550 Mariager
Tlf. nr. 40 19 91 73,
E-mail: mail@uscarcamp.dk

G

Ansvarlig
Førstehjælp
Peter Fog
Cecilie Sommer

C Beredskabskontor (Parkhuset)

Dennis Bach Nielsen
Hadsundvej 103, Assens, 9550 Mariager
Tlf. nr. 40 19 91 73
E-mail: dbn@bachtrading.com

E Security

Lenette Bæk
Strubjerg 89, st., 9400 Nørresundby
Tlf. 22 80 93 40
E-mail: lenette93@hotmail.com

Christina Bach Stensbøl
Cecilie Sommer

Ansvarlig
Elvagt

J

René Steiniche

Ansvarlig
Pladsanvisning
Peter Fog
Klaus Eriksen

Marc Bjørkmann
Tlf. 28 34 21 03
E-mail: silverback.dk@gmail.com

G Førstehjælp/Samurit

Cecilie Sommer
Tlf. nr. 28 78 48 48
E-mail: cecilie-skipper92@hotmail.com

H Frivillige

Christina Bach Stensbøl
Hadsundvej 103, Assens, 9550 Mariager
Tlf. nr. 20 61 21 51
E-mail: mail@uscarcamp.dk
Cecilie Sommer
Tlf. nr. 28 78 48 48
E-mail: cecilie-skipper92@hotmail.com

I

El-vagt
René Steiniche
Hobrovej 104, 9560 Hadsund
Tlf. nr. 24 69 81 32
E-mail: chrysler300@live.dk

J

Pladsanvisning
Peter Fog
Fasanvej 24, Assens, 9550 Mariager
Tlf. nr. 22 82 96 26
E-mail: service@dan-tek.dk

D Køkken

Steen Hardy Andersen
9550 Mariager
Tlf. 20 15 27 67
E-mail:

I

Kim Dahl Larsen
Tlf. 61 45 78 76

Christina Bach Stensbøl
Hadsundvej 103, Assens, 9550 Mariager
Tlf. nr. 20 61 21 51
E-mail: cs@chriska.dk
Peter Fog
Fasanvej 24, Assens, 9550 Mariager
Tlf. nr. 22 82 96 26
E-mail: service@dan-tek.dk

Ansvarlig
Frivillige

F Trafik og parkering

B Sikkerhedsansvarlig

Dennis Bach Nielsen
Hadsundvej 103, Assens, 9550 Mariager
Tlf. nr. 40 19 91 73
E-mail: dbn@bachtrading.com

H

Klaus Eriksen
Ouevej 5, 9500 Hobro
Tlf. 81 61 06 07
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KONTAKTPERSONER/ ARBEJDSFORDELINGSLISTE
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ANSVARSOMRÅDE:

NAVN:

TELEFON:

MAIL:

SIKKERHED/BEREDSKAB

Dennis Bach Nielsen

Tlf. 40 19 91 73

dbn@bachtrading.com

ADMINISTRATION/PR

Christina Bach Stensbøl

Tlf. 20 61 21 51

mail@uscarcamp.dk

FRIVILLIGE/VAGTPLAN

Christina Bach Stensbøl

Tlf. 20 61 21 51

mail@uscarcamp.dk

PLADSANSVARLIG

Peter Fog

Tlf. 22 82 96 26

service@dan-tek.dk

Klaus Eriksen

Tlf. 81 61 06 07

SECURITY

Lenette Bæk

Tlf. 22 80 93 40

KØKKEN/FORPLEJNING

Steen Hardy Andersen

Tlf. 20 15 27 67

INDGANG

Annette Vestergaard

Tlf. 23 98 65 36

kiksen06@hotmail.com

PRAKTISK

Henrik Holmstrup

Tlf. 61 51 43 19

hholmstrup@yahoo.com

KØLERTJANS

Mikkel Andersen

Tlf. 53 64 17 78

mp3musik2003@yahoo.dk

Kim Eriksen

Tlf. 53 67 75 12

Claus Them Bruhn

Tlf. 25 37 62 50

BAR

Cecilie Sommer

Tlf. 28 78 48 48

TRAFIK/CRUISE/PARKERING

Kim Dahl Larsen

Tlf. 61 45 78 76

Marc Bjørkmann

Tlf. 28 34 21 03

RENGØRING

Gitte Nielsen

Tlf. 71 75 06 07

FØRSTEHJÆLP/

Peter Fog

Tlf. 22 82 96 26

service@dan-tek.dk

SAMARIT

Cecilie Sommer

Tlf. 28 78 48 48

cecilie-skipper92@hotmail.com

ELVAGT

René Rosendal Steiniche

Tlf. 24 69 81 32

chrysler300@live.dk

lenette93@hotmail.com

cecilie-skipper92@hotmail.com

silverback.dk@gmail.com
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BESKRIVELSE AF ARRANGEMENTET

ARRANGEMENTS FAKTA

OM FRUERLUNDPARKEN

Us Car Camp afholdes en gang årligt (uge 30) i Fruerlundparken. Træffet har eksisteret siden 2009 og er vokset støt
gennem årene og er danmarks smukkeste biltræf for amerikanerbiler i Danmark.
Us Car Camp er et træf for hele familien, da der er underholdning for store som små. Træffet handler om at samle alle
- unge om gamle - om deres fælles interesse for amerikanerbiler. Us Car Camp skiller sig ud fra andre amerikaner-bil-arrangementer pga beliggenheden og de muligheder/rammer
Fruerlund Parken indeholder. Det er muligt for træffets deltagere at holde et træf-i-et-træf og holde en familie-ferie.
Fruerlundparkens indretning gør at der kan “cruises” rundt på
pladsen, da der i forvejen er fine køreveje, hele vejen rundt i
parken. Arrangementet afholdes med “respekt” for charmen
af gamle amerikaner-biler - derfor er stilen henlagt til Rockabilly-toner, amerikaner-stil og inddelt i amerikanske stater.

Fruerlundparken er et 15 ha naturområde i Øster Hurup samt
et yderliger tilstødende areal på ca. 8 ha som er tillejet i hht.
lokalplan.

Us Car Camp afholdes hvert år i uge 30 i Fruerlundparken,
Fruerlundvej 5, Øster Hurup, 9560 Hadsund.
Us Car Camp starter søndag d. 24. juli 2022 kl. 12.00 og slutter
mandag d. 1. august kl. 10.00.
Der forventes mellem 1000 – 1400 amerikaner biler med tilhørende campingvogne.
Der forventes mellem 2500 – 4500 campister samt endagsbesøgende.
Endagsbesøgende har adgang til amerikaner træffet
i følgende tidsrum:
mandag d. 23. juli kl. 09.00 – 23.00
tirsdag d. 24. juli kl. 09.00 – 23.00
onsdag d. 25. juli kl. 09.00 – 23.00
torsdag d. 26. juli kl. 09.00 – 24.00
fredag d. 27. juli kl. 09.00 – 02.00
lørdag d. 28. juli kl. 09.00 - 02.00

Adgang til Fruerlundparken sker gennem to dobbelte stålporte, som leder publikum ind på parkeringspladsen/
forpladsen, hvor der anvises parkering for endagsbesøgende,
og træfdeltagere ledes hen til indgangen til træfpladsen, hvor
der forevises armbånd/købes billet til træffet. Der er to kørebaner, en til udgående og en til indgående trafik.
Formand for Fruerlundparken:
Poul Madsen, Ved Fruerlund 8, Øster Hurup, 9560 Hadsund,
tlf. nr. 40 29 57 10

GYLDIGE ARMBÅND
• Armbånd giver adgang til træfpladsen - undtagen til de
særlige områder for medhjælpere og musikere og er
gældende på den/de pågældende dag(e) som armbåndet
er gyldigt til.
• Medhjælperarmbånd giver adgang til hele pladsen.
• Armbånd skal forevises vort personale hvis anmodes.

US CAR CAMPS POLITIKKER
Us Car Camp arbejder målrettet på at skabe et amerikaner
træf, hvor publikum, gæster, kunstnere, samt vores frivillige
har de optimale muligheder for et trygt og sikkert Amerikaner
træf.

Der afholdes live musik for gæster i følgende tidsrum:
Torsdag d. 28. juli kl. 21.00- 23.00
Fredag d. 29. juli kl. 19.30-01.00
Lørdag d. 30. juli kl. 22.00-01.00
Der er tivoli på pladsen hele ugen, som er åbent i tidsrummet
hvor der er adgang for endagsbesøgende.

Us Car Camp udarbejder løbende risikovurderinger af udvalgte
aktiviteter. På baggrund af risikovurderingerne implementeres
en række forebyggende sikkerhedsforanstaltninger.
Us Car Camp etablerer derudover det nødvendige beredskab
til at visitere og behandle de personer, som alligevel måtte få
behov for hjælp.

Burn-out show afholdes:
fredag i uge 30 i tidsrummet 15.00-17.30 samt lørdag i uge 30
kl. 17.30-18.30
Burn-out konkurrence afholdes:
lørdag i uge 30 i tidsrummet kl. 13.45-16.30
Brænderplads vil være åben fra mandag-lørdag i uge 30 i
tidsrummene kl. 11.00-12.30 samt kl. 15.30-17.00

I tilfælde af uheld tilstræber Us Car Camp, at alle involverede
har adgang til et højt serviceniveau og professionel hjælp, når
det gælder håndtering af sygdom og tilskadekomst.

Arrangementet tegner hvert år en lejlighedsforsikring, som
dækker ansvarsskader på personer og materiel.
Der er kun adgang til træfpladsen mod forevisning af gyldig
billet eller køb af billet ved ankomst i indgangen. Der sælges
billetter i forsalg og under træffet.
Følgende må ikke medbringes:
• Våben eller våbenlignende genstande
• Fyrværkeri
• ATV’er og andre risikobetonede køretøjer
Personer, som fremstår utryghedsskabende, får ikke adgang
til træfpladsen.

Det er Us Car Camps erklærede mål at have et optimalt og
fortløbende samarbejde med myndighederne, således at
beredskabets omfang og opbygning løbende er afstemt
med myndighedernes krav og gæsternes forventninger.
Myndighedernes godkendelse af vores sikkerhedsplan er en
forudsætning for afviklingen af amerikaner træffet.

PUBLIKUMSPROFIL
Arrangementet er et familiearrangement, som tiltrækker børn,
unge og voksne i alle aldersgrupper.
Der vil altid være grupperinger, som har brug for lidt højere
til loftet, hvad vi sagtens kan imødekomme, så længe det ikke
går ud over vores øvrige gæsters oplevelse.
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SIKKERHEDSANSVARLIG

OMSORGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Den sikkerhedsansvarlige er øverste ansvarlig for alle aspekter
af det sikkerheds/beredskabsmæssige set-up under afviklingen af arrangementet.
Normalt beredskabsniveau
Ansvarlig for alle sikkerheds/beredskabsmæssige forhold i
forbindelse med planlægningen af arrangementet.
• Opbygning og indretning af træfområdet
• Indslusning af publikum, afviklingen af arrangementet og udslusning af publikum
• Trafik- og logistik
• Nedtagning af træfområdet.
• Ansvarlig for kontakten til myndighederne i alle sikkerheds- og beredskabsmæssige spørgsmål under afvikling.
Udvidet beredskabsniveau - storulykke:
I tilfælde af storulykke leder den sikkerhedsansvarlige den
samlede beredskabsmæssige indsats fra Kommandocentralen, indtil myndighederne overtager skadestedsledelsen.
• Den sikkerhedsansvarlige indgår i arrangørens
krisestab.
• Den sikkerhedsansvarlige har ret til at lukke hele eller dele
af arrangementet og forbyde publikum adgang til træfområdet, såfremt der vurderes at der ikke kan leves op til
de af myndighederne fastsatte sikkerhedsrelaterede krav.
• Den sikkerhedsansvarlige har endvidere ret til at lukke hele
og/eller dele af arrangementet samt evakuere publikum
fra træfområdet, såfremt en åbenlys risiko eller direkte
farlig begivenhed indtræder eller truer med at indtræde.

Us Car Camp arbejder målrettet på at skabe rammerne, hvor
publikum, gæster, kunstnere/artister, deres crew samt egne
frivillige, har de optimale muligheder for et trygt og sikkert
træf. Us Car Camp udarbejder løbende risikovurderinger af
udvalgte aktiviteter. På baggrund af risikovurderingerne
implementeres en række forebyggende sikkerhedsforanstaltninger.
Der etableres det nødvendige beredskab til at visitere og
behandle de personer, som alligevel måtte få behov for hjælp
- til trods for de mange sikkerhedsforanstaltninger. I tilfælde af uheld tilstræbes der, at alle involverede har adgang til
et højt serviceniveau og professionel hjælp, når det gælder
håndtering af sygdom og tilskadekomst.
Us Car Camps ambition er at have et optimalt og fort-løbende
samarbejde med myndighederne, således at beredskabets
omfang og opbygning løbende er afstemt med myndighedernes krav og gæsternes forventninger.
Myndighedernes godkendelse af sikkerhedsplanen er en
forudsætning for afviklingen af træffet.

SECURITY PERSONALE
Us Car Camp har en publikumsprofil som familie-træf og har
under afviklingen 3 autoriserede/professionelle securitypersonale, som varetager førsteindsatsen.
Der medvirker vagter (safety og security personale) under
afholdelse af Us Car Camp. Vagterne skal tilsikre, at gæsterne
får en god og positiv totaloplevelse. Der er tale om et erfarent
team af medarbejdere med særligt fokus på servicering af
gæsterne.
Vagterne har erfaring, er vel- og anerkendte blandt vores
gæster og har deltaget flere gange i Us Car Camp.
På hver vagt er der mindst én person som har bestået kursus
som dørmand.
Desuden medvirker et fast team som er på pladsen 24 timer i
døgnet, der alene har til formål at sørge for omsorg og sikkerhed for træffets deltagere.
Vagterne indgår i døgnvagt/rondering i forbindelse med
brandvagt/åben ild. Ved observation kontaktes beredsskabskontoret.

MUSIK/BANDS
Musikgenren er valgt efter tema; 60’er, Rockabilly toner, Rock
osv. De hyrede bands logeres i egne aflukkede musikervogne,
hvor det kun er personale der har adgang. Denne vogn er placeret i umiddelbar nærhed af telt hvor scenen forefindes.
Musikere/kunstnere hyres gennem professionel manager.

FØRSTEHJÆLPSBEREDSSKAB
Træfpladsens interne førstehjælpsberedskab er alene, at
betragte som en velkvalificeret førsteindsats.
Når ambulancepersonale ankommer og er klar til indsats,
overdrager førstehjælpsberedskabet ansvaret for de patienter, der måtte have et behandlings eller transportbehov, til
ambulancepersonalet.
Førstehjælpsberedskabet består af en førstehjælpsansvalig
som har samarit kvalifikationer;
•   Håndtering af tilskadekomne
•   Behandling af generelle skader
•   Udførelse af livreddende behandlinger
•   Effektiv kommunikation
Herudover er fast stab af personale instrueret i at assistere
hinanden i at synliggøre vejen frem til den tilskadekomne.
F.eks. efter mørkets frembrud, at danne en “kæde”, hvor hver
person lyser/vifter med lyskilde, så ambulancen kan følge
lyskilderne hen til stedet hvor patienten forefinder sig på
pladsen samt udvalgt personale er informeret om placering
af hjertestarter/afhentning af denne, hvis behov skulle opstå,
inden ambulancefolket ankommer.
Akut-beredskabet i Øster Hurup er også tilkoplet, så udddannet førstehjælpsberedskab kan tilkaldes til behandling indtil
ambulance ankommer.

BRANDBEREDSKAB
Under træffet består førsteindsats og patruljering af flere hold
vagter samt security, som runderer pladsen opdelt i hold, så
hele træfpladsen kontrolleres løbende.
Der skiltes med anvisning af grill- og åben ild arealer.
Hvis der konstateres brand, aktiveres det kommunale redningsberedskab via Alarm 1-1-2. Ved brandvæsenets ankomst
modtages brandkøretøjerne af den sikkerhedsansvarlige på
det aftalte kontaktpunkt og dirigeres derfra til skadestedet.
Herefter overdrages det videre ansvar for brandens håndtering til det kommunale redningsberedskab.
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CAMPINGBEREDSSKAB

KOMMUNIKATION

I forbindelse med Us Car Camp, er det meste af træfpladsen
indrettet til campingområde.

Kommunikationen med gæsterne foregår med info tavler ved
indgangen samt vores FB gruppe/forum.
I tilfælde af øjeblikkeligt behov for kommunikation med
gæsterne, benyttes megafonerne fra golfvognene samt via
vores facebookside.
Ved hvert udskænkningssted forefindes synlig info vedr. kontaktpersoner og akuthjælp - både til gæster samt personale.

Da camping er en del af træffets koncept forventes at der ca.
4500 overnattende/bosiddende gæster.
Ved indflytning på pladsen anviser vores personale til vores
placerings-politik, hvor reglementet fra beredsskaben kræves
overholdt. Hvis anden placering forekommer, har vi anvist vore
gæster om, at vi forbeholder os ret til at kræve forholdende
ændret.
Placeringsanvisning er skiltet rundt på pladsen, udleveret
til hver enkelte amerikaner-bil ved ankomst samt lagt ud på
vores hjemmeside, så alle er informeret på forhånd.
Den pladsansvarlige, elektrikere, security samt det praktiske personale, på de tidsangivede vagter, udgør campingberedskabet.
Det er campingberedskabets formål at tilsikre, at campingvogne, campletter, telte og biler placeres indbyrdes, i
henhold til de regler, som er udstukket af de lokale brandmyndigheder. Ligeledes tilser de, at der ikke bruges uautoriseret
el artikler på camping området.
Campingberedskabet efterser, at der ikke bliver fjernet info
tavler og oplysningstavler med brandmateriel, førstehjælp,
strømtavler og bad/toiletforhold, samt teltplan i det store telt.
Campingberedskabet efterser ydermere brandmateriel, placeringen samt tjekker opsætning af borde, stole og nødbelysning.

TRAFIK FORHOLD
Der er udarbejdet en oversigtplan over træffet område. Her
vises angivne cruise-ruter, som bilerne henvises til at følge
gennem parken.
Der er ingen indikation af, at træffet skulle give ekstra ordinære trafikale problemer i forbindelse med afholdelse af Us
Car Camp - dog en mindre flaskehals på Kystvejen søndag d.
24/7 om formiddagen.
Der benyttes synligt personale til parkeringsanvisning og
trafikstyring i forbindelse med cruise ture og generel parkering.
Der er etableret speciel indgang (brandport) til myndighedernes køretøjer, ud mod kystvejen, som altid holdes fri til
passage for myndighederne. Se kort på side 21
Desuden er der ved indgangsporten til parken, passage for
myndighederne.

Under hele træffet bærer alle ansvarlige walkie talkie, så man
til enhver tid kan komme i kontakt med den/de personer der
er behov for. Herudover er der ophængt en telefonliste i Parkhuset med kontaktinformationer på alle ansvarlige.
Interne kommunikationslinier:
Security bruger kanal 3 internt.
Hvert udskænkningssted, indgang, serviceorganer og
beredskabskontor bruger kanal 1.
Nødopkald: gives på kanal 1, samt på telefon til 40 19 91 73,
20 61 21 51 og 22 82 96 26.

9

SIDE

RISIKOIDENTIFIKATION & ANALYSE
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RISIKOFAKTORERNE ER ANGIVET I RISIKOSKEMAER
Nedenstående parametre anvendes til kvantificering af risikoernes sandsynlighed og konsekvens

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Konsekvens for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

%

Værdi

<10%

1

Ingen behandling
nødvendig

1

Usandsynligt

11-25%

2

Førstehjælp
nødvendig

2

Måske

25-74%

3

Sygehus/skadestuebehandling

3

Sandsynligt

75-89%

4

Livreddende
førstehjælp

4

5

Dødsfald

5

Højest usandsynligt

Højest sandsynligt

>90%

Værdi

Risikofaktor

Sandsynlighed ganges med konsekvensen som herved giver Risikofaktoren.
Er risikofaktoren under 5 vurderes den som grøn og hermed lav.
Er risikofaktoren mellem 5 og 9 vurderes den som orange og hermed middel.
Er risikofaktoren højere end 9 vurderes den som rød og hermed kritisk

Ingen
behandling
nødvendig

Førstehjælp
nødvendig

Sygehus/
skadestuebehandling
nødvendig

Livreddende
førstehjælp/
alvorlig

Dødsfald

Risiko 5:
BRAND

1

2

Højest usandsynligt

Usandsynligt

3

Måske

4

Sandsynligt

5

Højest sandsynligt

Risiko 8:
AFFALD
Risiko 9:
VAND & KLOAK

Risiko 2:
SLAGSMÅL
Risiko 1:
TELT
Risiko 13:
BAD & TOILET

Risiko 12:
VEJRFORHOLD

Risiko 7:
AKUT SYGDOM/
TILSKADEKOMST

US CAR CAMP VURDERER ARRANGEMENTET SOM LAVRISIKO.

Risiko 10:
TRAFIK
Risiko 14:
CAMPING

Risiko 6:
SØER

SIDE

RISIKO 1: TELT/CAMPINGOMRÅDE

RISIKO 2: SLAGSMÅL

Ved opsætning af telte - både til opholdssted med mange
mennesker samt funktioner til salgssteder mv., vil der altid
være en risiko for teltes modsstandsdygtighed overfor vejr og
vind samt panik blandt gæster.
Herudover en risiko for uheld - evt. forbundet med fejl i
strømkabler/tilkobling m.v.

Da det er et familiearrangement, betages træffet som lav
risiko. Dog vil der altid være grupperinger, som har brug for
lidt højere til loftet, hvad vi sagtens kan imødekomme, så
længe det ikke går ud over vores øvrige gæsters oplevelse.
Udgangspunkt er, at vores gæster skal have rum til at opleve
og fred til at nyde træffet. Vores frivillige medarbejdere vil
at alle gæster får en god og hjertelig behandling, og vores
gæster skal opleve os som serviceminded og professionelle.

Sandsynlighed for risikoens indtræden:
Betegnelse

%

Værdi

Sandsynlighed for risikoens indtræden:
Betegnelse

%

Usandsynligt

<10%
11-25%

Måske

25-74%

Usandsynligt

<10%
11-25%

Sandsynligt

75-89%

Måske

25-74%

Sandsynligt

75-89%

Højest usandsynligt

Højest sandsynligt

2

>90%

Højest sandsynligt

Konsekvens for risikoens indtræden:
Betegnelse

Værdi

Risikofaktor

Førstehjælp nødvendig

3

>90%

Konsekvens for risikoens indtræden:
Betegnelse

Ingen behandling nødvendig

Sygehus/skadestuebehandling

Højest usandsynligt

Værdi

Værdi

Risikofaktor

3

9

Ingen behandling nødvendig

6

3

Førstehjælp nødvendig

Livreddende førstehjælp

Sygehus/skadestuebehandling

Dødsfald

Livreddende førstehjælp
Dødsfald

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER
• Telte er fastgjort med godkendte pløkker
• Telte fastsikres med snore ved tvivl om holdbarhed
• Telte er certificerede og opsat i samarbejde med
Brink A/S
• Ølteltets ene langside er normalt afmonteret under
teltets åbningstid. Dette letgør ind-/udgang ved
panik. Herudover er der opsat panik belysning samt
exit-skilte. Ildslukkere forefindes ved bar og scene.

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

• Der forefindes professionel security personale der patrul
jerer på hele pladsen døgnet rundt.
• Personale instrueres i at udvise konflikt-nedtrappende adfærd. Personalet er også instrueret i at udvise en konsekvent optræden over for gentagne overtrædelser af
vores påbud. Se vore ordensregler på side 23
• Der er nul-tolerance overfor euforiserende stoffer samt
utrygheds-skabende personer, hvilke bortvises.
• Personalet har arrangørens fulde opbakning til at bortvise
en gæst, som ikke vil indordne sig under ordensreglementet. Bortvisning betyder, at gæsten eskorteres til udgangen, armbåndet klippes, og ikke får adgang til træfarealet
igen. Tilspidses situationen, tilkaldes politiet.

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

%

Værdi

<10%
11-25%

1

Usandsynligt
Måske
Sandsynligt

Højest usandsynligt

Højest sandsynligt

%

Værdi

Usandsynligt

<10%
11-25%

2

25-74%

Måske

25-74%

75-89%

Sandsynligt

75-89%

>90%

Højest usandsynligt

Højest sandsynligt

>90%

Konsekvens for risikoens indtræden:

Konsekvens for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

Værdi

Risikofaktor

Ingen behandling nødvendig

Risikofaktor

3

6

Ingen behandling nødvendig

Førstehjælp nødvendig
Sygehus/skadestuebehandling

Værdi

Førstehjælp nødvendig

3

3

Sygehus/skadestuebehandling

Livreddende førstehjælp

Livreddende førstehjælp

Dødsfald

Dødsfald

11

SIDE

RISIKO 3: TYVERI

RISIKO 4: STRØMSVIGT

Betaling i indgang samt serveringssteder kan foregå på flere
måder; kortbetaling, mobilepay samt kontant.
Vore campister ligger i vogne med egne værdier.

Der anlægges strømkabler, tavler m.v. i hele parken dagene
inden træffets start. Da strøm er et “must-have” i dagens
danmark, vil træffet ikke kunne afholdes uden at servicerer
gæster med strøm til deres vogne.
Herudover er der selvfølgelig behov for strøm til scene, telt,
lyd, lys, barer m.v.

Sandsynlighed for risikoens indtræden:
Betegnelse

%

Usandsynligt

<10%
11-25%

Måske

25-74%

Højest usandsynligt

Sandsynligt
Højest sandsynligt

Værdi

Betegnelse
3

75-89%
>90%

Konsekvens for risikoens indtræden:
Betegnelse
Ingen behandling nødvendig

Værdi

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Usandsynligt

<10%
11-25%

Måske

25-74%

Sandsynligt

75-89%

Højest usandsynligt

Højest sandsynligt

Risikofaktor

1
3

Sygehus/skadestuebehandling

Værdi

4

>90%

Konsekvens for risikoens indtræden:
Betegnelse

Førstehjælp nødvendig

%

Ingen behandling nødvendig

Værdi

Risikofaktor

1

Førstehjælp nødvendig

Livreddende førstehjælp

4

Sygehus/skadestuebehandling

Dødsfald

Livreddende førstehjælp
Dødsfald

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER
• Pengekasser står ikke tilgængeligt for publikum/gæster og
tømmes regelmæssigt i åbningstiderne.
• Indgang og salgssteder er altid bemandet i åbningstiden.
• Der patruljerer vagter døgnet rundt som kan tilkaldes ved
behov.
• Kontanter forefindes i så lille et omfang på pladsen. Disse
håndteres ved levering i bankboks.

• Alle elinstallationer kontrolleres inden træffets start
• Alle elinstallationer kontrolleres løbende under hele
træffet af fast el-vagt team
• El forbruget er opdelt i flere/seperate grupper
• Diesel generatorer er opsat på pladsen, for at fordele
strømbelastning samt håndtere spidsbelastninger
• Gæster informeres om krav vedr godkendte strømstik
og er varslet om øjeblikkelig konfiskering, hvis uegnede
stik benyttes
• Lager af egnede stik forefindes for at afhjælpe brug af
uegnede stik med det samme
• El-vagter er på pladsen døgnet rundt
• El-vagter har walkie talkie samt egen mobiltelefon, som
benyttes ved tilkald

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

%

Usandsynligt

<10%
11-25%

Måske
Sandsynligt

Højest usandsynligt

Højest sandsynligt

Værdi

%

Usandsynligt

<10%
11-25%

25-74%

Måske

25-74%

75-89%

Sandsynligt

75-89%

Højest usandsynligt

2

>90%

Højest sandsynligt

Værdi

3

>90%

Konsekvens for risikoens indtræden:

Konsekvens for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

Ingen behandling nødvendig

Værdi

Risikofaktor

1

Ingen behandling nødvendig

Førstehjælp nødvendig
Sygehus/skadestuebehandling

Værdi

Risikofaktor

1

Førstehjælp nødvendig

2

Sygehus/skadestuebehandling

Livreddende førstehjælp

Livreddende førstehjælp

Dødsfald

Dødsfald

3

12

SIDE

RISIKO 5: BRAND

RISIKO 6: SØER

Us Car Camp afholdes i sommerperioden. Da der er sandsynlighed for en tør periode, er det derfor vigtigt af være opmærksom på brand/åben ild på træfpladsen.

Da der forefindes en sø i Fruerlund Parken (Everglades),
tilbydes kano-sejllads til familierne.

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

%

Usandsynligt

<10%
11-25%

Måske
Sandsynligt

Højest usandsynligt

Højest sandsynligt

Værdi

%

Usandsynligt

<10%
11-25%

25-74%

Måske

25-74%

75-89%

Sandsynligt

75-89%

Højest usandsynligt

2

>90%

Højest sandsynligt

Værdi

3

>90%

Konsekvens for risikoens indtræden:

Konsekvens for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

Værdi

Risikofaktor

Ingen behandling nødvendig

Værdi

Risikofaktor

Ingen behandling nødvendig

Førstehjælp nødvendig

Førstehjælp nødvendig

10

Sygehus/skadestuebehandling
Livreddende førstehjælp
Dødsfald

13

15

Sygehus/skadestuebehandling
Livreddende førstehjælp
Dødsfald

5

5

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER
FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER
• Der er opsat brandslukningsmateriel på hele træfpladsen
samt i telte og barer
• Der er brandvagter på pladsen
• Der er defineret brand-/flugtveje ved fysisk skiltning
samt på pladsoversigter, som udleveres til vore gæster,
samt ophængt på pladsen, så en-dags-publikum også
informeres
• De enkelte campingområder er adskilt med 5 meter brandvej
• Pladsen kontrolleres/godkendes hvert år af beredsskabet
• Vore gæster advares om brug af åben ild og henvises til
indrettede grill-områder på pladsen

• Kano-sejllads er kun tilladt med redningsveste
• Der advares/informeres med skilting:
Ingen børn færdes ved søen uden opsyn
Badning i søen forbudt
Kørsel i søen forbudt - kan medføre bortvisning fra pladsen
• Vagter paltruljerer rundt om søen
• Nødbehandlere forefindes på pladsen

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

%

Værdi

<10%
11-25%

1

Usandsynligt
Måske
Sandsynligt

Højest usandsynligt

Højest sandsynligt

%

Værdi

Usandsynligt

<10%
11-25%

2

25-74%

Måske

25-74%

75-89%

Sandsynligt

75-89%

>90%

Højest usandsynligt

Højest sandsynligt

>90%

Konsekvens for risikoens indtræden:

Konsekvens for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

Værdi

Risikofaktor

Ingen behandling nødvendig

Ingen behandling nødvendig

Førstehjælp nødvendig

Førstehjælp nødvendig

5

Sygehus/skadestuebehandling
Livreddende førstehjælp
Dødsfald

Værdi

10

Sygehus/skadestuebehandling
Livreddende førstehjælp

5

Dødsfald

Risikofaktor

5

SIDE

14

RISIKO 7: AKUT SYGDOM/TILSKADEKOMST

RISIKO 8: AFFALD

Der er altid en risiko for tilskadekomst. Der kan opstå akut
sygdom som blodpropper, hedeslag, dehydrering eller
lignende. Der er også risiko for faldulykker, påkørsel m.v.
Herudover risiko for skader ved leg/ophold på hoppepude
samt generel leg på pladsen, da det er en naturpark med
træer, volde og buske.

Der forventes mellem 10 - 15 tons affald indsamles gennem
hele ugen. Der kan være lugtgener samt bier/hvepse ved affaldet. Knuste glas, metalsplinter mv. kan forefindes i affaldet.

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

Højest usandsynligt

Højest usandsynligt
Usandsynligt
Måske
Sandsynligt
Højest sandsynligt

%

Værdi

<10%
11-25%
25-74%

3

75-89%
>90%

Usandsynligt

<10%
11-25%

Måske

25-74%

Sandsynligt

75-89%

Højest sandsynligt

Betegnelse

Betegnelse

Ingen behandling nødvendig

Risikofaktor

Ingen behandling nødvendig

3

>90%

12

Sygehus/skadestuebehandling

Værdi

Risikofaktor

3

9

Førstehjælp nødvendig
Sygehus/skadestuebehandling

Førstehjælp nødvendig

Livreddende førstehjælp

Værdi

Konsekvens for risikoens indtræden:

Konsekvens for risikoens indtræden:
Værdi

%

Livreddende førstehjælp
Dødsfald

4

Dødsfald

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

• Nødbehandlere forefindes på pladsen
• Skiltning informere/advarer om al færdsel på pladsen er på
eget ansvar
• ATV’er og andre hurtigt køretøjer accepteres ikke blandt
vore gæster. Kun vores personale har tilladelse til at benytte disse.
• Personale er instrueret i kontaktinfo på nødbehandlere på
pladsen, samt det er synliggjort i indgang og udskækningssteder.
• Vagter patruljerer pladsen døgnet rundt
• Fornuftig kørsel på pladsen påkræves (max 10 km/t)
• Der er opsyn fra vort personale samt skiltning vedr leg/
ophold på hoppepude er på eget ansvar

• Pladsfolk (praktiske team) indsamler løbende gentagende
gange affald hele ugen
• Pladsfolk har køretøj m. trailer til rådighed, for at gøre
håndtering af affald så effektiv som mulig
• Der er opsat flere affaldscontainere rundt i parken, som
gør det nemt for vore gæster at adskille sig med affald
• Store containere opsættes på tilstødende mark for at sørge
for nem håndtering/bortskaffelse af affald - både for vore
gæster - og også for personalet.
• De store opsamlingscontainere holdes aflukket.
• “Bent Velling” kommer to gange dagligt og tømmer containere for affald og kører direkte til deponi.

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

%

Værdi

Usandsynligt

<10%
11-25%

2

Måske
Sandsynligt

Højest usandsynligt

Højest sandsynligt

%

Værdi

Usandsynligt

<10%
11-25%

2

25-74%

Måske

25-74%

75-89%

Sandsynligt

75-89%

Højest usandsynligt

>90%

Højest sandsynligt

>90%

Konsekvens for risikoens indtræden:

Konsekvens for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

Værdi

Risikofaktor

Ingen behandling nødvendig

Førstehjælp nødvendig

8

Sygehus/skadestuebehandling

Dødsfald

Risikofaktor

Ingen behandling nødvendig

Førstehjælp nødvendig

Livreddende førstehjælp

Værdi

4

Sygehus/skadestuebehandling
Livreddende førstehjælp
Dødsfald

2
4

SIDE

RISIKO 9: VAND & KLOAK

RISIKO 10: GÅENDE/KØRENDE TRAFIK

Ved vand og kloak faciliteter er der mange ledninger og rør,
som vore gæster har svært ved at se om natten.

Men ca. 1200 køretøjer på pladsen samt mange tilskuere
(publikum) er der fare for påkørsel.

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

%

Usandsynligt

<10%
11-25%

Måske

25-74%

Sandsynligt

75-89%

Højest usandsynligt

Højest sandsynligt

Værdi

Usandsynligt

<10%
11-25%

Måske

25-74%

Sandsynligt

75-89%

Højest usandsynligt

3

>90%

%

Højest sandsynligt

Værdi

3

>90%

Konsekvens for risikoens indtræden:

Konsekvens for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

Værdi

Risikofaktor

Ingen behandling nødvendig
Førstehjælp nødvendig

Værdi

Risikofaktor

Ingen behandling nødvendig
Førstehjælp nødvendig

2
4

Sygehus/skadestuebehandling

15

Sygehus/skadestuebehandling

Livreddende førstehjælp

Livreddende førstehjælp

Dødsfald

Dødsfald

5

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER
•
•
•
•

Der afskærmes ved rør og ledninger
Rør og ledninger nedgraves hvis muligt
Lyskilder opstilles hvis påkrævet
Skiltning advarer vore gæster om skaderisiko

• Vagtpersonale patruljerer på pladsen døgnet rundt
• Trafikpersonale guider parkeringsområde for at sikre
ordentlig parkering af biler
• Der er fartbegrænsning på pladsen; max 10 km/t
• Kun tilladt for eget personale at benytte ATV’er, golfvogne
osv.
• Gæster frabedes at medbringe ATV’er og lignende til
træffet
• Ved uhensigtmæssig kørsel på træfpladsen, har vagtpersonalet autoritet til at stoppe dette - og eventuelt
udvise gæst fra træffet, hvis nødvendigt.

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

%

Værdi

Usandsynligt

<10%
11-25%

2

Måske
Sandsynligt

Højest usandsynligt

Højest sandsynligt

%

Værdi

Usandsynligt

<10%
11-25%

2

25-74%

Måske

25-74%

75-89%

Sandsynligt

75-89%

Højest usandsynligt

>90%

Højest sandsynligt

>90%

Konsekvens for risikoens indtræden:

Konsekvens for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

Værdi

Risikofaktor

Ingen behandling nødvendig
Førstehjælp nødvendig
Sygehus/skadestuebehandling

Værdi

Risikofaktor

Ingen behandling nødvendig
Førstehjælp nødvendig

2
4

8

Sygehus/skadestuebehandling

Livreddende førstehjælp

Livreddende førstehjælp

Dødsfald

Dødsfald

4

15

SIDE

RISIKO 11: BURN-OUT/BRÆNDERPLADS

RISIKO 12: VEJR FORHOLD

Ved et bil-træf med respekt for sig selv, er der selvfølgelig
behov for dækafbrænding.
Da dette er et kæmpe tilløbsstykke som glæder både vore
gæster samt publikum, er det en vigtig del af træffet.
Der er altid risiko for meget tæt røg samt dækrester.

Med den danske sommers utilregnelighed er der risiko for
pludselige vejrændinger.
På trods af størst chance for “godt vejr”, er der altid en risiko
for omskifteligt vejr til meget regn, vind eller tordenbyger.
Alle vejrtyper kræver forbehold.

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

%

Værdi

%

Usandsynligt

<10%
11-25%

Højest usandsynligt

Måske

25-74%

Måske

25-74%

Sandsynligt

75-89%

Sandsynligt

75-89%

Højest usandsynligt

Højest sandsynligt

Usandsynligt

4

>90%

Højest sandsynligt

Værdi

<10%
11-25%
3

>90%

Konsekvens for risikoens indtræden:

Konsekvens for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

Værdi

Risikofaktor

Ingen behandling nødvendig

Ingen behandling nødvendig

Førstehjælp nødvendig

Førstehjælp nødvendig

16

Sygehus/skadestuebehandling
Livreddende førstehjælp

Risikofaktor

12

Sygehus/skadestuebehandling
Livreddende førstehjælp

4

Dødsfald

Værdi

4

Dødsfald

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Se detaljeret kort og bekrivelse på side 29
• Burn-out pladsen indrettes på i forvejen asfalteret plads
i Fruerlund Parken
• Festivalhegn opsat omkring pladsen samt beton piller
Festivalhegn afdækkes helt på 2 af siderne - herudover er
der store træer som også skaber en naturlig barriere.
• Der advares mod at stå for tæt på via skiltning
• “Speaker”, som taler i mikrofon/højtaleranlæg, advarer
gentagne gange om at holde afstand
• Fast team, som er professionelle inden for burn-out
branchen, sørger for at holde pladsen i den påkrævede
stand; dvs dækrester mv. fjernes/fejes af banen løbende.
• Under burn-out er der hele tiden synligt personale (gule
veste) som åbner/lukker hegn. Herudover synligt personale som sørger for at gæster/publikum holder afstand

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER
• DMI følges hver dag
• Sikkerhedsansvarlig og pladsansvarlig holder løbende
dialog om vejrforhold, og udstikker retningslinjer for
løsninger til det praktiske team hvis nødvendigt
• Ved meget kraftig vind, sikres eller fjernes pavillioner,
fortelte og telte.
• Ved meget kraftigt regnfald over længere tid, kan det blive
nødvendigt at kører flis ud på græsveje og arealer
• Ved meget tørt vejr, vandes køreveje for at mindske støvgener
• Ved meget varmt vejr, opfordres alle - både gæster og
personale at sørge for at indtage vand for at undgå dehydrering

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

%

Usandsynligt

<10%
11-25%

Måske

25-74%

Sandsynligt

75-89%

Højest usandsynligt

Højest sandsynligt

Værdi

%

Værdi

Usandsynligt

<10%
11-25%

2

Måske

25-74%

Sandsynligt

75-89%

Højest usandsynligt

3

>90%

Højest sandsynligt

>90%

Konsekvens for risikoens indtræden:

Konsekvens for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

Værdi

Risikofaktor

Ingen behandling nødvendig

Risikofaktor

Ingen behandling nødvendig

Førstehjælp nødvendig
Sygehus/skadestuebehandling

Værdi

Førstehjælp nødvendig

3

9

8

Sygehus/skadestuebehandling

Livreddende førstehjælp

Livreddende førstehjælp

Dødsfald

Dødsfald

4
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SIDE

RISIKO 13: BAD & TOILET

RISIKO 14: CAMPING

Ved bad- og toilet faciliteter er der mange ledninger og rør,
som vore gæster har svært ved at se om natten.
Herudover risiko for faldskader ved vådt/glat gulv m.v.

Der er en risiko forbundet med camping i større områder samt
ved tilslutning af strøm.
Da mange bosætter sig “tæt” i campingområdet, vil der altid
være en risiko forbundet med dette.

Sandsynlighed for risikoens indtræden:
Betegnelse
Højest usandsynligt
Usandsynligt

%
<10%
11-25%

Måske

25-74%

Sandsynligt

75-89%

Højest sandsynligt

Værdi

>90%

Værdi

Risikofaktor

Ingen behandling nødvendig
Førstehjælp nødvendig

Betegnelse

%

Usandsynligt

<10%
11-25%

Måske

25-74%

Sandsynligt

75-89%

Højest sandsynligt

Konsekvens for risikoens indtræden:
Betegnelse

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Højest usandsynligt

3

17

Værdi

3

>90%

Konsekvens for risikoens indtræden:
Betegnelse

Værdi

Risikofaktor

Ingen behandling nødvendig

2
4

Sygehus/skadestuebehandling

Førstehjælp nødvendig

12

Sygehus/skadestuebehandling

Livreddende førstehjælp

Livreddende førstehjælp

Dødsfald

4

Dødsfald

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER
FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER
•
•
•
•
•
•
•
•

Der afskærmes ved rør og ledninger
Rør og ledninger nedgraves hvis muligt
Lyskilder opstilles ved bad- og toiletvogne
Rengøring foretages dagligt med få timers mellemrum
Skiltning advarer vore gæster om risiko for våde gulve
Skridmåtter ligges i udsatte bade
Handicap bad/toilet forefindes på pladsen
Gulvsvaber forefindes i badvogne, så gulve kan skrabes
efter brug

• Beredskabets foreskrifter bliver fulgt meget slavisk
• Ved indflytning på pladsen anviser vores personale til
vores placerings-politik - hvis anden placering forekommer, har vi anvist vore gæster om, at vi forbeholder os ret
til at kræve forholdende ændret.
• Placeringsanvisning er skiltet rundt på pladsen samt udleveret til hver enkelte amerikaner-bil ved ankomst samt
lagt ud på vores hjemmeside, så alle er informeret på
forhånd.
• Der kræves at tilledninger og stikdåser skal overholde gældende standarder for udendørs brug.

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Sandsynlighed for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

%

Værdi

%

Værdi

Usandsynligt

<10%
11-25%

2

Usandsynligt

<10%
11-25%

Måske

25-74%

Måske

25-74%

Sandsynligt

75-89%

Sandsynligt

75-89%

Højest usandsynligt

Højest sandsynligt

Højest usandsynligt

2

>90%

Højest sandsynligt

>90%

Konsekvens for risikoens indtræden:

Konsekvens for risikoens indtræden:

Betegnelse

Betegnelse

Værdi

Risikofaktor

Ingen behandling nødvendig
Førstehjælp nødvendig
Sygehus/skadestuebehandling

Værdi

Risikofaktor

Ingen behandling nødvendig
Førstehjælp nødvendig

2
4

Sygehus/skadestuebehandling

Livreddende førstehjælp

Livreddende førstehjælp

Dødsfald

Dødsfald

2
4

SIDE

BEREDSSKABSPLAN
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Beredskabsplanen omfatter de risici som ikke kunne elimineres ved implementering af sikkerhedsforanstaltningerne
jf. risikovurderingen.

Særlige procedurer:
Særlige forhold som er gældende for Us Car Camp:

Kommunikation, Us Car Camp......................... side 19
		

Evakueringsplan for træfpladsen.................. side 20

		Evakueringskort .............................................. side 21
		

Actioncards; indgang, telt og barer...............side 22

		Ordensregler

..............................................side 23

		Pladsoversigt

..............................................side 24

		Koordinatkort

..............................................side 25

		Teltplan/oversigt ............................................. side 26
		

Oversigt over Brandmateriel...........................side 27

		Placeringsanvisning..........................................side 28
		

Brænderplads beskrivelse/oversigt............. side 29

		Musikstopprocedure ........................................side 30
		Bandoversigt/program......................................side 31

SIDE

KOMMUNIKATION
US CAR CAMP

WALKIE TALKIE:
KANAL 1

Praktisk personale
Sikkerhedsansvarlig
Pladsansvarlig
Nødbehandlere
Baransvarlige
Administration

KANAL 3

Security
Sikkerhedsansvarlig

Nødopkald: gives på kanal 1, samt på telefon til
40 19 91 73 eller 20 61 21 51.

Ved melding BRAND udsendt over radio, er der
radiotavshed for alle der ikke har med brandberedskabet at gøre.
Ved melding ULYKKE udsendt over radio, er der
radiotavshed for alle der ikke har med redningsindsatsen at gøre.
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SIDE

EVAKUERINGSPLAN
FOR TRÆFPLADSEN

DELVIS EVAKUERING:
•

I tilfælde af evakuering mødes træfledelse, sikkerhedsansvarlig, pladsansvarlig og politi/alarmberedskab i
Parkhuset.

Alle gæster og frivillige dirigeres til
Evakueringszone 1 (D5) eller 2 (A10)

•

Hvis begge zoner er uden for farezonen
anvendes begge zoner, ellers dirigeres
alle til den sikre zone.
ZONE 1 (D5) (Ved Parkhuset) (KST)
ZONE 2 (A10) (Ved brandport)

•

Frivillige skal hjælpe til med, at alle
gæster forlader evakueringsområderne.

•

Hvis højtaleranlæggene fungerer, informerer sikkerhedsansvarlig fra scene
at gæsterne skal gå til evakueringszonerne.

•

Træfledelsen kontakter pladsansvarlig på
Kanal 1, som videregiver, hvilken information der skal meddeles gæster/publikum
og frivillige.

•

Hvis højtaleranlæggene ikke fungerer
anvendes Megafon.

•

Ansvarlige i arbejdsområder, som evakue
res skal:

Hele træffet afvikles under normale forhold i normalt
beredskabsniveau, som indebærer, at der til en hver tid er
personale på vagt i de respektive beredskabsgrupper, som
svarer til det aktuelle publikumsniveau.
Ved synlig skiltning gives instruks til publikum ved akut
behov for ambulance, brandvæsen, politi eller Security:
Ved akut behov for ambulance, brandvæsen, politi
eller security:
RING TIL BEREDSKABSKONTORET på tlf. 40 19 91 73
eller HENVEND DIG I NÆRMESTE BAR/BOD, hvor personalet kan rekvirere hjælp via walkie eller telefon.

Der gives instruks til frivillige - både mundlig og skriftlig
- ved akut behov for ambulance, brandvæsen, politi eller
security:
Ved akut behov for ambulance, brandvæsen, politi
eller security:
KALD HJÆLP FRA BEREDSKABSKONTORET via walkie
kanal 1.
Hvis du ikke er udstyret med walkie, ring til
Beredskabskontoret på 40 19 91 73.
Oplys følgende:
· Hvor har du brug for hjælp
· Hvad er der sket
· Hvor mange har brug for hjælp
· Hvilket telefonnummer ringer du fra
Det er vigtigt, at du bliver på stedet og afventer, at
hjælpen kommer frem.
Hvis det ikke haster med hjælp – eksempelvis til
småskader – bliver gæster og frivillige alene henvist til
det etablerede førstehjælpsberedskab, som forefindes
ved indgangen.

Sørge for at alle hjælpere forlader
arbejdspladsen.
Afleverer pengekassen i Parkhuset.
Hvis Parkhuset skal evakueres oprettes et
midlertidigt kontor andetsteds.

FULD EVAKUERING:
•

Anvendes kun hvis begge evakueringszoner
ikke kan anvendes.

•

Træfledelsen vurderer hvilken udgang som
skal anvendes.

Udvidet beredskabsniveau:
Når myndighedernes beredskab (politi, brand, sundhed) ankommer, oprettes et såkaldt kommandostade
(KST), som placeres ved indgangen og indsatsledelsen
overtager den videre føring.
Politiet varetager den koordinerende ledelse. Redningsberedskabet varetager den tekniske ledelse,
herunder sikring af skadestedet. Regionens akutlægefunktion varetager opgaven som koordinerende
læge. Arrangørens interne beredskabsenheder stilles
til rådighed for myndighederne, f.eks. til afspærring af
området mv.
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Gennem indgangsporten forrest i parken eller
brandporten bagerst i parken
•

Træfledelsen kontakter praktisk personale
som henter Megafonerne.Kører rundt i hele
parken hvor gæsterne dirigeres, efter de
instrukser som de modtager fra træfledelsen
via Walkie på Kanal 1.

•

Træfledelsen informerer om, hvilket område
som først skal evakueres.

SE EVAKUERINGSKORT PÅ NÆSTE SIDE (side 21)
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SIDE

EVAKUERINGS KORT
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SIDE

ACTIONCARDS
I tilfælde af uhensigtmæssige hændelser, foretages følgende “actions” i de forskellige områder

INDGANG

KONTOR/ADMINISTRATION (PARKHUS)

•

Du skal tilkalde patruljerende vagter på kanal
1 (walkie) og bede om assistance til at rydde
indgangsvej for køretøjer og holde den
fri ved tilkald af Ambulance/Akutbil

Ved røveri:
• Tilkald security på kanal 3 og få lukket alle
udgange

•

Du skal sikre fri passage for udrykningskøretøjet, så det uhindret kan køre ind gennem
indgangen

•

Ved slagsmål eller utrygskabende adfærd
tilkaldes vagter på kanal 3

•

Du skal ringe til politiet på 1-1-2 og oplyse:
At vi har været udsat for røveri
Us Car Camp
Fruerlund Parken
Fruerlundvej 5, Øster Hurup
9560 Hadsund

TELT/SCENE

PRAKTISK

•
•
•
•

Ved evakuering:
• Kontakte sikkerhedsansvarlig via walkie på
kanal 1

Informere publikum ved utilsigtede hændelse.
Iværksætte evakuering.
Tilkalde vagter på kanal 3 ved slagsmål.
Ved strømsvigt kaldes el-vagt på kanal 1 eller
på el-vagt telefonen

Ved brand:
• Tilkald sikkerhedsansvarlig på kanal 1, evakuer
scenen og sørg for at der ikke kommer nogen
op på scenen igen.
Ved Slagsmål:
• Tilkald vagter på kanal 3

BAR
•

Sørg for at alle medarbejdere kommer ud af
bar/telt og medbring pengekasse til Parkhuset

Ved brand:
• Tilkald sikkerhedsansvarlig på kanal 1
Ved Slagsmål:
• Tilkald vagter på kanal 3

•

Du skal sørge for at alle medarbejdere er ude
af køletrailer, lukke teltene, låse døren og
låger i containerne og evt køretøjer.

•

Guide gæsterne over mod evakueringszoner.

•

Sende folk ned for at rydde indgangen, så
udrykningskøretøjer har fri passage
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ORDENSREGLER
Af hensyn til opretholdelse af ro og orden for vore bosiddende
gæster samt publikums sikkerhed, har Us Car Camp fastsat
følgende regler til overholdelse på træffets område:
ADGANG
• Der er kun adgang på pladsen og campingarealer for betalende gæster med gyldig billet.
• Der kan forekomme visitation af gæster ved adgang til
pladsen, hvis personale føler det nødvendigt.
RYGMÆRKER
• Det er ikke tilladt at bære eller medføre mærker, der viser
tilhørsforhold til rocker eller rockerrelaterede grupperinger.
• Personer, som fremstår utryghedsskabende i deres påklædning, afmærkning eller adfærd, samt personer med tilknytning/relation til bander, får ikke adgang træfpladsen.
ALKOHOL
• Der kan kun købes alkohol af personer over 18 år. Barpersonalet har pligt til at bede om ID-legitimation i alle tvivlstilfælde.
• Det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe eller udlevere alkohol til unge under 18 år i barerne.
• Det er tilladt for unge over 16 år at nyde alkolhol i campingområderne - dog er det forældrenes ansvar alene.
• Det er ikke tilladt at køre beruset rundt på pladsen. Vores
vagtpersonale har autoritet til at forhindre disse eventuelle
tilfælde.
SIKKERHEDSREGLER
• Alle former for vold eller trusler om vold mod personale
eller øvrige gæster, medfører øjeblikkelig politianmeldelse.
• Alle former for aggressiv adfærd er forbudt. Der skal udvises
størst mulig hensyn til gæster, publikum og til træffets
personale.
• Vagtpersonalets anvisninger skal efterkommes.
• Crowdsurfing, stagediving er forbudt.
Følgende må ikke medbringes:
• Våben, euforiserende stoffer, fyrværkeri, ATV’ere eller
andre køretøjer, som ikke er amerikanerbiler (kørestole
undtaget).
MAD & DRIKKEVARER
• Egne mad og drikkevarer må gerne medbringes på campingområderne, men må ikke medbringes i barer/øltelt og
lignende.
AFMÆRKEDE OMRÅDER / BRANDVEJE
• Teltslagning og opstilling af campingvogne skal af hensyn
til brandrisikoen foregå indenfor de anviste områder. Telte,
barduner m.m. uden for de afmærkede områder, er ikke
tilladt, og fjernes af personalet.
• Brandveje/friarealer skal holdes frie og ryddelige og må
aldrig blokeres.
• Opstillet brandmateriel må ikke gøres til genstand for leg
eller lignende, idet materiellet er opstillet for alles sikkerhed.
CAMPINGVOGNE
• Campingvogne med gasforsyning skal være godkendt
inden for de sidste to år.
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• Af sikkerhedshensyn skal campingvognens el-forsygning/
tilkobling være af godkendte stik. El-personalet har autoritet til at fjerne alle uegnede stik.
• Opstilling af enheder skal foregå ud fra vore anvisninger og
i hht. beredskabets krav. Derfor forbeholder Us Car Camp
sig ret til at bede Jer ændre forholdene, hvis regler ikke er
opretholdt.
KØRETØJER
• Det er kun tilladt at benytte amerikaner-biler på pladsen.
Almindelige personbiler henvises til parkering på forpladsen. Hvis omstændigheder gør at der er behov for andet,
kontakt personalet i parkhuset.
OPHOLD PÅ PLADSEN
• Hold forholdsvis ro og orden på pladsen. Dette er et familietræf, hvor der skal være plads til børn, voksne og hunde.
Begå dig derfor hensigtsmæssigt og vis hensyn til dine
“naboer”. Hunde SKAL holdes i snor.
RO PÅ PLADSEN
• Det er tilladt at cruise på pladsen - også med godt humør
og god stemning :-)
Tag dog hensyn til de andre campister i de sene nattetimer
- så lad bilen stå mellem kl. 03.00 - 07.00.
FÆLLESFACILITETER
• dvs. toiletter, baderum m.v. skal efterlades i samme stand,
som du ønsker at forefinde dem - dvs. rene og ryddelige.
SKRALD OG AFFALD
• Skrald og affald mellem telte og campingvognene udgør en
stor brandfare. Derfor skal området omkring din campingvogn eller telt holdes ryddeligt og alt affald og brandbart
materiale smides i de dertil indrettede sække og affaldscontainere. De, på pladsen, opstillede affaldsbeholdere skal
altid benyttes.
ULOVLIG INDTRÆNGEN
• Enhver ulovlig indtrængen på træfpladsen accepteres ikke.
Hvis nogen pågribes af træffets personale, vil man få udstedt en afgift med omgående betaling, svarende til en
ugebillet ved indtrængen på træfpladsen.
TYVERI OG HÆRVÆRK
• Ophold på pladsen er på eget ansvar og Us Car Camp påtager sig intet ansvar for tyveri og hærværk. Husk derfor at
passe på dine ting, og sørg for altid at have dine værdigenstande på dig. Us Car Camp henviser til at man altid aflåser
sin enhed, når denne forlades.
• Tyveri, hærværk, slagsmål, upassende samt grov opførsel
samt brug af euforiserede stoffer, vil blive anmeldt til politiet, og vil, som udgangspunkt, resultere i øjeblikkelig bortvisning og klipning af armbånd.
ÅBEN ILD
• Al brug af åben ild er strengt forbudt. Husk at disse regler
er til for jeres egen sikkerheds skyld og at overtrædelse kan
medføre klip af armbånd. Vær opmærksom på, at Us Car
Camp er ansvarlige overfor brandmyndighederne og politiet, og at det til enhver tid er Us Car Camps personale, der
bestemmer, hvad der må medbringes på træfpladsen.

SIDE

PLADSOVERSIGT
D

SUN

BRANDVEJ

HAD

CAMPING OMRÅDE
Træfdeltagere

H

SATTELITBAR

Salg af drikkevarer

P

TELTBAR

URU

ER H

ØST

Salg af drikkevarer

G

FORPLADS

Camping område
træfdeltagere

SATTELITBAR

Salg af drikkevarer

INDGANG

A

B

Billetsalg

TIVOLI

E

D

C K
M

F

L

GROTTEN (BAR)
Salg af drikkevarer

BRÆNDERPLADS
Burn-out show
& konkurrence

SATTELITBAR

Salg af drikkevarer

PARKHUS

Administration
& Førstehjælp

CAMPING OMRÅDE

J

I

Frivillige

CAMPING OMRÅDE
Træfdeltagere

A
B

INDGANG

G

CAMPING OMRÅDE, FORPLADS

PARKHUS (ADMINISTRATION)

H

CAMPING OMRÅDE I PARKEN

C

SATTELIT BAR 1

CAMPING OMRÅDE PÅ MARKEN

D

I

SATTELIT BAR 2

E

TELTBAR

F

GROTTEN

J
K
K
M

FRIVILLIG CAMP OMRÅDE
BRÆNDERPLADS/BURN-OUT
TIVOLI
SATTELITBAR 3

STAT/OMRÅDER OPDELING
D

PENNSYLVANIA

VIRGINIA

BRANDVEJ

SUN

HAD

OHIO
INDIANA

NORTH CAROLINA

COLORADO
ARIZONA

SOUTH CAROLINA

KENTUCKY

RUP

U

ER H

ØST

NEBRASKA

NEVADA

KANSAS

MISSOURI
TENNESSEE

FLORIDA
EVERGLADES

OKLAHOMA
ARKANSAS
GEORGIA

NEW MEXICO
TEXAS
WASHINGTON

LOUISIANA

ALABAMA
MISSISSIPPI

HAWAII

ILLINOIS

UTAH

CALIFORNIEN
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Signatur forklaring
Her står du
Pulverslukker
Nødudgang
Nødbelysning

Her står du

Flugtvejsareal

Bar 25 m2
2 meter

220x140 cm

50 mtr

220x140 cm

2 meter

2 meter

Målestoksforhold 1:100

Lydmand
3x3 meter

Dansegulv 120 m2
Scene 60 m2

20 mtr

TELTOVERSIGT
SIDE
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SIDE

BRANDMATERIEL OVERSIGT

D

SUN

BRANDVEJ

HAD

CAMPING OMRÅDE
Træfdeltagere

H

SATTELITBAR

Salg af drikkevarer

P

TELTBAR

URU

ER H

ØST

Salg af drikkevarer

FORPLADS

G

Camping område
træfdeltagere

SATTELITBAR

Salg af drikkevarer

INDGANG

E

A

B

Billetsalg

C

K

TIVOLI

D

F

L

GROTTEN (BAR)
Salg af drikkevarer

BRÆNDERPLADS
Burn-out show
& konkurrence

M

SATTELITBAR

Salg af drikkevarer

PARKHUS

Administration
& Førstehjælp

CAMPING OMRÅDE

J

I

Frivillige

CAMPING OMRÅDE
Træfdeltagere

A INDGANG
•
•

1 stk. vandslukker
Førstehjælpskasse

B PARKHUS (ADMINISTRATION)
•
•
•
•

1 stk. vandslukker
1 stk. brandtæppe.
1 stk. pulverslukker
Førstehjælpskasse

C SATTELIT BAR 1
•
•

Nødbelysning
1 stk. vandslukker

D SATTELIT BAR 2
•
•

Nødbelysning
1 stk. vandslukker

E TELTBAR
•
•

Nødbelysning
3 stk. vandslukker

F GROTTEN
•
•
•

Nødbelysning
2 stk. vandslukker
1 stk. pulverslukker

G CAMPING OMRÅDE, FORPLADS
•

3 stk. vandslukker

H CAMPING OMRÅDE I PARKEN
•

6 stk. vandslukker

I CAMPING OMRÅDE PÅ MARKEN
•

4 stk. vandslukker

J FRIVILLIG CAMP OMRÅDE
•

1 stk. vandslukker

K BRÆNDERPLADS/BURN-OUT
•

1 stk. vandslukker

L TIVOLI
M SATTELITBAR 3
•
•

Nødbelysning
1 stk. vandslukker

(Denne enhed er flytbar og flyttes én gang - fra
tovtræknings-konkurrencen hen til burn-out pladsen)
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SIDE

PLACERINGSANVISNING
Campingvogn MED fortelt:
3 meter

BIL

CAMPINGVOGN
3 meter

FORTELT
3 meter

Campingvogn UDEN fortelt:

BIL

3 meter

CAMPINGVOGN

3 meter

3 meter

For at udnytte pladsen optimalt og overholde beredsskabsplan
SKAL denne anvisning følges!
Ved anden placering, forbeholder vi os ret til at bede Jer ændre forholdene!
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SIDE

BRÆNDERPLADS BESKRIVELSE/OVERSIGT
•

•

•

Biler holder stille og brænder dæk af.
De professionelle laver cirkler. Men da banen
er lille, er farten det også - de kører med
meget lav hastighed.
Hoffmann klodser (betonklodser) opstilles
rundt om banen - samme type som benyttes
på motorveje, hvor der mangler autoværn.
Bilerne kører stille og roligt ind/ud på pladsen,
hvor en vagt åbner/lukker stålbom, så kun én
bil er på pladsen ad gangen.

•

Vores Samurit (førstehjælp) står i nærheden
og er klar til at indtræde, hvis nødvendigt.

•

Bliver sommeren ekstrem varm og tør
(som i 2018), vil der opsættes yderligere
brandposter.

•

Der er tegnet særskilt forsikring
på brænderpladsen.

•

Tilkørselsvej afspærres under burn-out shows
samt der skiltes om afspærring.
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Træer

Betonklods

Betonklods

Betonklods

Betonklods

Betonklods

23 meter

Betonklods

Hoffmanklodser
19 meter

Betonklods

Betonklods

Betonklods

Betonklods

Betonklods

HOFFMANN KLODSER
(BETON KLODSER)
Mål ca. 240 x 40 cm.
Vægt ca. 570 kg
Beto

nklo

IND/UD

Betonklods

St
å

Fa
lb
om
å s
ve bn t bo
d b es m
il i /luk som
nd ke
/u s
d.

Betonklods

2

1

Betonklods

Betonklods

Festivalhegn

STATIONÆR VAND
med vandslange.

SKILTNING
Skiltning som viser at
vejen afspærres under
burn-out i begge retninger.

Betonklods

Betonklods

Betonklods

ds

Lå
g
s e/l
ve om ed i
d i åb fe
s
H n
un old d-/ nes/ tiva
de es ud lu lh
r b lu kø kke eg
ur kk rse s n
n- et l.
ou
t

HAD
VAGT

1,5 meter

BRANDSLUKNINGSMATERIEL

Festivalhegn

VAGT

D

SUN

BRANDSLUKNINGSMATERIEL

Betonklods

PENNSYLVANIA

VIRGINIA

BRANDVEJ

Festivalhegn

VAGT

PRESSENNING
Fuld afdækning
af festivalhegn
langs side 1 og 2

OHIO
INDIANA
VAGT

NORTH CAROLINA

COLORADO
ARIZONA

NEVADA

KANSAS

SOUTH CAROLINA

KENTUCKY

NEBRASKA

MISSOURI
TENNESSEE

FLORIDA
EVERGLADES

K

OKLAHOMA

BRÆNDERPLADS
Burn-out show
ARKANSAS
& konkurrence

GEORGIA

NEW MEXICO
TEXAS
WASHINGTON

LOUISIANA

ALABAMA
MISSISSIPPI

HAWAII

K BRÆNDERPLADS/BURN-OUT
UTAH

MUSIKSTOP PROCEDURE

SIDE
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I tilfælde af slagsmål foran scenen, vurderer sikkerhedsansvarlig om det er en fordel at få stoppet
musikken.
I så tilfælde kontakter sikkerhedsansvarlig bandet
eller bandets manager for at stoppe musikken
indtil slagsmålet er stoppet af security.
Sikkerhedsansvarlig kalder security via walkie
på kanal 3
Hvis der opstår en trussel for publikum,
musikere eller frivillige, skal træffets ledelse
kontaktes via walkie på kanal 1.
Træffets ledelse mødes i administrationen
(Parkhuset), hvorfra der udsendes via walkie på
kanal 1 til den sikkerhedsansvarlige, hvis musikken skal stoppes.
Den sikkerhedsansvarlige tager kontakt til bandet
eller bandets manager, om at musikken skal
stoppes. Den sikkerhedsansvarlige skal ligeledes
vurdere hvilken information der skal gives til
gæsterne.
Hvis der opstår en akut trussel, må den sikkerhedsansvarlige stoppe musikken, uden først
at kontakte træffets ledelse. Dog skal træffets
ledelse kontaktes så hurtigt som muligt.

BANDOVERSIGT, SPILLETIDER OG PROGRAM

SIDE

BANDOVERSIGT OG SPILLETIDER

PROGRAM

TORSDAG DEN 28/7 KL. 21.30:
“Mr. Dean & The Rebels” spiller live-musik i ølteltet

MANDAG DEN 25. JULI
Kl. 9.00
Pladsen åben
Kl. 15.30-17.00 Brænderpladsen åben (Oklahoma)
Kl. 17.30
Tov-trækningskonkurrence for børn
Kl. 19.00
Tov-trækningskonkurrence over søen for voksne.
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TIRSDAG DEN 26. JULI
Kl. 9.00
Pladsen åben
Kl. 15.30-17.00 Brænderpladsen åben (Oklahoma)
Kl. 19.00
Fællesspisning ved ølteltet.

FREDAG DEN 29/7 KL. 22.30:
“Bryan Adams Tribute” spiller live-musik i ølteltet

ONSDAG DEN 27. JULI
Kl. 9.00
Pladsen åben
Kl. 13.00
Cruise. Mere info følger.
Kl. 15.30-17.00 Brænderpladsen åben (Oklahoma)
Kl. 20.00
GRAND FINALE:
Tov-trækningskonkurrence over søen.
TORSDAG DEN 28. JULI
Kl. 9.00
Pladsen åben
Kl. 11.15
Cruise til gågaden i Hadsund.
Kl. 15.30-17.00 Brænderpladsen åben (Oklahoma)
Kl. 17.00
Officiel åbningstale af Us Car Camp 2022 i ølteltet
Kl. 18.00-21.00 Fællesspisning i ølteltet.
Kl. 21.30
Live-musik; “Mr. Dean & The Rebels”
FREDAG DEN 29. JULI
Kl. 9.00
Pladsen åben
Kl. 11.00
Cruise til Mariager.
Kl. 15.00-17.30 Stort burn-out show på asfaltbanen
Kl. 22.30
Live musik; “Bryan Adams Tribute”

LØRDAG DEN 30/7 KL. 22.30:
“Østre Gasværk” spiller live-musik i ølteltet

LØRDAG DEN 30. JULI
Kl. 9.00
Pladsen åben
Kl. 8.00-10.00 Morgenmad kan købes i ølteltet til favorabel pris
Kl. 11.00
Sæbekasseløb for børn v/ ølteltet
Kl. 13.45-16.30 “Burn-out” konkurrence på asfaltbanen
Kl. 17.30-18.30 Stort burn-out show på asfaltbanen
Kl. 18.30-21.00 Fællesspisning i ølteltet
Kl. 20.30
Kåring af konkurrence vindere i ølteltet
Kl. 22.30
Live musik; “Østre Gasværk”
SØNDAG DEN 31. JULI
Kl. 8.00-10.00 Morgenmad kan købes i ølteltet til favorabel pris

TRÆFFET ER SLUT!

Der tages forbehold for ændringer

VI SES NÆSTE ÅR :-)

OBS! Nedtagning hele pladsen (strøm, bad-/toiletforhold osv.)
påbegyndes søndag kl. 10.00!
Der tages forbehold for ændringer

