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Kontaktpersoner og ansvarlige
SVØMMEKLUBBENS KONTAKTPERSON UNDER OPHOLDET
Helene Hedager

Indkvarteringsansvarlig

2424 8963

STÆVNELEDELSEN KONTAKTPERSONER
Lars Heeno Rasmussen
Jeanne Houen

Stævneleder
Stævneleder

2033 2359
4140 0775

SKOLENs VICEVÆRT - KONTAKTPERSONER
Per Spenner

Kontaktperson

2531 3500

NATTEVAGT FRA KL. 22-KL. 07
Tobias

Vagthavende leder med base i 60-er gangen

4166 8424

Late Night Adult Swim
Trænere, holdledere og forældre vil have mulighed for at slutte stævnedagen af med en svømmetur i bassinet i
Helsingør Svømmeklub frem til kl. 21.00.
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Beredskabsplan
Helsingør Svømmeklub afholder DM Årgang Lang i Helsingør Svømmeklub.

Ansvar og ledelse
Arrangør
Helsingør Svømmeklub
CVR-nummer 1007563260
Borgmester P. Christensens Vej 14 3000 Helsingør
Kontaktperson Næstformand Lars Heeno Rasmussen,

Indkvartering
Borupgårdskolen, Smakkevej 2, 3070 Snekkersten

Forplejning
Morgenmad for betalende klubber og hjælpere sker i teltet bag ved svømmehallen kl. 6.00 – 9.00. Morgenmad for
officials er kl. 7.00 i klubhuset.
Frokost for betalende klubber og hjælpere sker i teltet kl. 11.30 – 14.00. Frokost for officials er kl. 11.00 – 13.00 i
klubhuset.
Middag i teltet er kl. 18.00 – ca. kl. 21.00 (tirsdag skal al middag købes i Café Samba)
For ikke betalende klubber og gæster kan der købes mad under hele stævnet i Café Samba.
Der vil ikke være adgang til forplejning i teltet uden forevisning af akkrediteringskort.

Modtagelse
Fredag den 24. juni mellem kl. 16 og 20 modtages klubberne på skolen. Akkrediteringskort udleveres, og
klubberne bliver instrueret i sikkerhedsregler og evakuering ved brand.
Klubber, som ankommer lørdag eller senere, modtager akkrediteringskort på klubbens kontor i Svømmehallen
og instruks. Kontaktperson Jeanne Houen, tlf. 4140 0775.

Adgang til skolen
Adgang til skolen sker via døren til 60-er gangen (Smakkevej 2), og dermed ikke hovedindgangen til skolen.
Der er ganske få nøgler til skolen, og vi beder klubberne om at hjælpe hinanden med at sørge for adgang og
aflåsning af lokaler.


Der udleveres en nøgle til AGF svømmeklub (20-er og 30-er gangen), som koordinerer med Triton
Vejle, Roskilde Svømning, STV, Herning og Silkeborg.
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Der udleveres en nøgle til Aarhus Swim (50-er gangen), som koordinerer med Svømmeklubben Nord,
Ringe, Svendborg, Nyborg Svømmeklub, HEI og Swimteam Neptun.



Der udleveres en nøgle til Aalborg Svømmeklub, som koordinerer med Viborg, Frem, Odense,
Kalundborg, Nakskov, Odder, Smut og Støvring.

Ved modtagelse fredag den 24. juni oplyses til Helsingør svømmeklubs personale på stedet, hvem der er
ansvarlig hos AGF svømmeklub, Aarhus Swim og Aalborg Svømmeklub for administration og returnering af
nøgle til klubben.

Lokaler som anvendes til indkvartering
Klubber:
AGF
Herning Svømmeklub
Hjortshøj-Egå svømmeklub (HEI)
Kalundborg Svømmeklub
Nakskov Svømmeklub
Nyborg Svømmeklub
Odder Svømmeklub
Ringe og Svendborg
Roskilde Svømning
Silkeborg Svømmeklub
Smut
STV
Støvring Svømmeklub Pingvinen
Svømmeklubben Frem
Svømmeklubben Nord
Swimteam Neptun
Swimteam Odense
Triton Vejle
Viborg Svømmeklub
Aalborg Svømmeklub
Aarhus Swim

Max antal

Lokale
Fre/lør
22
30
12
33
2
58+59
10
Billedkunst 73
7
Håndgerning
8
57
11
Musik/Hjemkundskab 72
8
56
6
31
10
34
Musik/Hjemkundskab
3
72
12
32
Musik/Hjemkundskab
6
72
8
62+63
6
55
6
58+59
23
62+63
36
27+28+29
18
61
29
64+65
24
58+59

Lør/søn
22
12
2
7
8
11
8
0
10
3
12
6
6
6
0
12
24
18
29
24

Søn/Man
22
12
2
10
7
8
11
8
6
10
3
9
6
6
6
0
22
34
17
29
23

Man/tir
22
12
2
10
7
8
11
8
6
10
3
9
6
8
6
6
23
32
17
29
24

Rumfølere
Der er rumfølere på fællesgange ved blokkene, som kan tapes over.
Der er endvidere rumfølere i hjemkundskabslokalet. Føleren virker kun i området med spiseborde.
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Plan over skolen

Indgang under
stævnet
Her uddeles
akkrediteringskort
fredag kl. 16-20

Indkvarteringsregler










Holdledere og trænere har ansvaret for deltagernes opførsel og overholdelse af gældende regler.
Det er strengt forbudt at medbringe alkohol på skolens område.
Rygning og brug af åben ild er strengt forbudt på skolen.
Der må ikke laves mad på skolen.
Der må ikke spilles med bold indendørs.
Eget affald skal fjernes.
Der skal være ro på skolen i tiden fra kl. 21.30 til 05.30.
Alle deltagere skal rette sig efter vagthavende repræsentant fra Helsingør Svømmeklub på skolen.
Sørg for at efterlad lokaler og skolen aflåst, idet der koordineres med klubber i samme blok/gang.
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Sikkerhed/erstatning









Klubberne har ansvaret for alle ”egne” svømmere og medhjælpere.
Mindst én ansvarlig leder over 18 år skal bo sammen med svømmerne.
Mindst én ansvarlig leder over 18 år skal være tilstede på skolen, såfremt der er svømmere fra klubben
til stede på skolen.
Lederne fra svømmeklubberne er ansvarlige for at tjekke i dagtimerne ved runderinger i eget lokale og
fællesareal udenfor, at flugtveje er frie, og at der ikke findes genstande på flugtveje.
De indkvarterede er erstatningspligtige overfor evt. forvoldte skader.
Åbne vinduer må ikke forefindes, når sovelokalerne forlades.
Opbevaring af værdigenstande m.m. i indkvarteringslokalerne sker på eget ansvar og Helsingør
Svømmeklub kan IKKE på tage sig noget ansvar.
Alle indkvarterede personer skal bære det udleverede akkrediteringskort af hensyn til krav fra
brandmyndighederne om opgørelse af antal personer på skolerne.

Lokaler/oprydning



Det påhviler klubben selv at sørge for rengøring i eget lokale, fælles lokale samt på fællesarealer.
Borde og stole kan stables i lokalerne og skal ikke placeres, som de stod ved indflytning. Det skyldes, at
der er en flytning i gang på skolerne.

Der kan være en del flyttemænd, der går rundt på gangen mandag og tirsdag. Husk derfor at låse
klasseværelserne, når skolen forlades. Det kan ske, at de tømmer et lokale for møbler, men vi håber, at det
kan undgås. I dagtimerne vil der være mulighed for at gøre brug af gymnastiksalen som hvilerum, hvis der er
for meget larm på gangen pga. flyttefolk. Adgang til gymnastiksalen sker via Omkl. 4.

Sikkerhed/vagter
Ved Borupgårdskolen er der 1 vagt tilstede hver nat fra kl. 22-07.
Vagten på indkvarteringsstederne tjekker ved runderinger, at flugtveje er frie, og at der ikke findes genstande
på flugtveje. Der er røgalarmer i hvert eneste klasselokale, som benyttes til indkvartering, samt
brandslukningsmateriel på gangen udenfor klasselokalet. Vagten udarbejder en driftsjournal hver aften.
Første plan udarbejdes i forbindelse med adgang til skolen kl. 16 fredag den 24. juni.
Ved ankomst til indkvarteringsstedet bliver deltagerne instrueret i sikkerhedsregler og får udleveret en kopi af
denne instruks og kort over skolen.
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Brandinstruks
ALARMÉR BRANDVÆSENET:
Evakuering ved brand:
Ring 1-1-2 og gør følgende:
Meld: Brand
Oplys: sted, lokale, etage og evt. antal tilskadekomne, hvad der brænder og hvilket nummer der ringes fra.
Sted: Borupgårdskolen, Smakkevej 2, 3070 Snekkersten
Informér – Skolens kontaktperson tlf. 2531 3500, om at det brænder og hvor. Informér derefter
stævneledelsen Lars Heeno Rasmussen 2033 2359 eller Jeanne Houen, tlf. 4140 0775.
Ilden forsøges slukket med nærmeste brandslukningsmateriel, hvis muligt uden. Brandslukningsmateriale er
på fællesgangen i hver blok.
Brug kun kulsyreslukker mod elektriske installationer og aldrig mod personer.
Brug vandslukker mod fast stof.
RED:
Mennesker i fare. Lokalerne ligger i stueetage med direkte adgang til gårdhave via vinduer i klasselokalerne.
BEGRÆNS:
Luk døre og vinduer/ventilation så vidt muligt, når alle er i sikkerhed.
EVAKUERING:
Optræd roligt og behersket Er højtaleranlægget ude af drift må der anvendes kraftig stemmeføring.
 Søg mod nærmeste udgang
 Ved kraftig røgudvikling: kryb langs gulvet.
 Vinduer og døre lukkes så vidt muligt, så ilden begrænses.
 Ilden forsøges slukket med nærmeste slukningsmateriale, hvis branden kan overskues. Dog ikke hvis
branden konstateres i rengøringsrum. Her kan der udvikle farlige luftarter.
 Vagt ansvarlig modtager og orientér brandvæsenet
MØDESTED:
 Alle mødes på grusparkeringspladsen overfor skolen Smakkevej, og der holdes ”mandtal”.
 Modtag brandvæsenet
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Driftsjournal for skolen
Navn:
Adresse:
Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder skal drage omsorg for, at der føres en driftsjournal
vedrørende kontrollen af de i punkt 3.5.2 nævnte forhold. Driftsjournalen skal være udformet således, at det
fremgår, at kontrollen af de enkelte punkter er udført. Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget
leder skal ved sin underskrift og ved angivelse af dato og klokkeslæt i driftsjournalen attestere, at kontrollen
er foretaget umiddelbart inden arrangementets start. Såfremt arrangementet varer længere end 24 timer,
skal kontrollen gentages for hver påbegyndt 24. time. Driftsjournalen skal opbevares, indtil arrangementet er
afsluttet.

Kontrol før enhver benyttelse af lokaliteterne: ‰
 Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde. ‰
 Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde. ‰
 Udgange kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. ‰
 Udgange samt nødbelysningslamper og skilte ved disse er synlige. ‰
 Opslag på et synligt sted med inventaropstilling i overensstemmelse med den til formålet godkendte
pladsfordelingsplan. ‰
 Alle lamper, der hører til nødbelysningen, er i orden. ‰
 Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte. ‰


Klubberne har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og
placering af brandslukningsmateriellet. ‰

 Klubberne er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen.
Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.
Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:

