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Sikkerhedsmæssige retningslinjer for alle deltagere på  

kommunale institutioners, skolers, sportsforeningernes, ungdomsklub-

bers og sportsforeningernes, lejrskole/lejrophold omfatter følgende: 

 

 

§ 1. Forældremyndigheds/værge godkendelse til deltagelse 

§ 2. Transport 

§ 3. Brug af både, joller og gummibåde ved lejrområdet 

§ 4. Våben og ammunition 

§ 5. Jagt og fiskeri 

§ 6. Knive 

§ 7. Førstehjælp og brandbekæmpelse 

§ 8. Brændstof og åbne ildsteder 

§ 9. Sovesale 

§ 10. Kommunikation med udstyr 

§ 11. Andet 

§ 12. Overtrædelse 
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§ 1.  

Forældremyndigheds/værge godkendelse af deltagelse 

Alle deltagere til lejrskole/lejrophold skal være skriftligt godkendt af forældre/værge. 

 

§ 2. Transport 

Transport med båd til og fra Sisimiut/Maniitsoq (bygderne) til lejrskole/lejrophold skal 

foretages med  en P-godkendt båd. 

 

stk. 2 

I tilfælde af uheld, ulykke, eller nødstilfælde kan der anvendes en ikke P-godkendt båd/

jolle til transport mellem Sisimiut/Maniitsoq (bygderne) og lejrskolen/lejropholdet efter 

godkendelse fra politiet. Politiet underrettes før sejlads og der skal altid  

informeres om: 

 

- Hvor mange passagerer, der er ombord 

- Hvilken båd/jolle anvendes 

- Forventet ankomst til destinationen 

 

Stk. 3 

I tilfælde af uheld, ulykke eller nødstilfælde på lejrskolestedet Assaqutaq/Ikkamiut er  

Helikopter landingsstedet beliggende i koordinater XX. 
 

Stk. 4 

Der må i helikopterlandingsstedet ikke ligge effekter eller lign., der kan være til gene 

ifm.helikopterlanding eller flyvning. 
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§ 3. Brug af både, joller og gummibåde ved lejrskoleområdet/lejropholdsområdet 

Før sejlads med en båd eller jolle skal lejrskoleleder/lejropholdsleder sørge for, at alt 

udstyr ombord på en båd eller en jolle er i orden. Tjeklisten skal gennemgås. Formål 

med sejlturen skal kort beskrives. Klokkeslæt for afgang noteres og turen godkendes 

ved skriftlig underskrift. 

 

For tjeklisten henvises den til vedlagte bilag 1 (Sikkerhedsbestemmelser for kommunale 

lejrskoler/lejrophold). 

 

stk. 2 

Når en ikke P-godkendt båd/jolle anvendes, skal der i båden eller i jollen  

forefindes flg: 

- 1 håndholdt ildslukker 

- 2 årer 

- 1 stk. pilkeudstyr 

- 1 pakke førstehjælpsudstyr 

- 1 pakke nødudstyr 

- 1 VHF kommunikationsradio 

- 1 reservedunk brændstof 

 

stk. 3 

Alle lejrskoledeltagere/lejropholdsdeltagere, som skal ombord på en båd, jolle eller 

gummibåd, skal have en redningsvest på under sejladsen. 

 

stk. 4 

For jagt og fiskeri med en ikke P-godkendt båd/jolle skal max. reglementet for passager-

antal overholdes. 
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§ 4. Våben og ammunition 

For våben og ammunition er regelsættets formål at undgå vådeskud og andre 

skydevåbenrelaterede ulykker under lejrskoleophold/lejrophold, samt for at  

deltagerne fra det fyldte 12 år under lejrskoleophold/lejrophold kan lære  

våbenbetjening under betryggende forhold. 

 

stk. 2 

Når der til et lejrskoleophold/lejrophold medbringes skydevåben, skal der fra Qeqqata 

Kommunia herunder relaterede institutioners, skolers eller ungdomsklubbers ledelse 

være udpeget en voksen myndig person, der er våbenkyndig. Den våbenkyndige skal 

have ansvar for al våbenbetjening under transport til og fra lejrskolen/lejropholdet, og 

under hele lejrskoleopholdet/lejropholdet. 

Det er formålstjenligt, at den udpegede person er en fanger/fisker, der har til opgave at 

lære deltagerne på lejrskolen/lejropholdet om våbenbetjening og jagt. 

 

stk. 3 

Når en deltager ønsker at medbringe et skydevåben til et lejrskoleophold/lejropholdet, 

skal det godkendes af den pågældende institutions, skoles eller ungdomsklubs ledelse. 

For at medbringe skydevåben til en lejrskole/lejrophold, skal der indsendes en ansøg-

ning med en skriftlig erklæring fra deltagerens forældre/værge om at deltageren må 

medbringe og anvende skydevåben under lejrskoleophold/ lejropholdet. 

 

stk. 4. 

Inden afrejse fra Sisimiut/Maniitsoq (bygden)  til lejrskolestedet/lejropholdstedet skal 

alle godkendte skydevåben, der skal medbringes til et lejrskoleophold/lejrophold regi-

streres og skriftligt godkendes af den ene lejrskoleleder/lejrleder. 
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stk. 5 

Når en deltager medbringer sit skydevåben til mødestedet for lejrskolens/lejropholdets 

afrejse med båd, skal den våbenkyndige person bese, at bundstykket samt eventuel 

magasin er udtaget af riflen, og lagt særskilt i en taske sammen med ammunitionen. 

 

stk. 6 

Ved ankomsten til lejrskolestedet/lejropholdsstedet skal den våbenkyndige person an-

bringe alle skydevåben i et aflåseligt skab. Hvis der ikke forefindes et aflåseligt skab, 

skal skydevåben opbevares utilgængeligt for deltagernes  

rækkevidde, og med bundstykkerne fjernet. 

 

stk. 7 

Ammunition skal opbevares særskilt fra skydevåben. 

 

stk. 8 

Al våbenbetjening skal være under kyndig vejledning af den våbenansvarlige . 

 

stk. 9 

Deltagere under 12 år må ikke få udleveret eller anvende skydevåben. 

 

§ 5. Jagt og fiskeri 

Der skal altid være minimum en voksen lejrskoleleder/lejrleder med til jagt eller fiskeri 

med båd/jolle eller på jagt i naturen. 

 

stk. 2 

Til jagt eller fiskeri med en ikke P-godkendt båd/jolle gælder bestemmelsen  

under § 3. 
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stk. 3 

Til vandretur eller jagt på land skal der medbringes følgende: 

- 1 pakke førstehjælpsudstyr 

- 1 pakke nødudstyr 

- 1 VHF kommunikationsradio 

 

stk. 4 

For at forebygge vådeskud må man aldrig lade et skydevåben forud. Man må først lade 

skydevåbenet umiddelbart før byttet skydes. 

 

§ 6. Knive 

Det er tilladt at medbringe en lommekniv eller lignende til et lejrskoleophold/

lejrophold. Brug af kniv skal for alle brugere udføres med omhu og under tilsyn af lejr-

skolelederen/lejrlederen. 

 

Stk. 2. 

Det er strengt forbudt at kaste med knive, da det kan forårsage en ulykke. 

 

§ 7. Førstehjælp og brandbekæmpelse 

Til lejrskoleophold/lejrophold skal der fra de relaterede institutioner, skoler eller ung-

domsklubber der deltager, være mindst én, der skal have gennemgået et 

førstehjælpskursus. 

 

stk. 2 

Der skal forefindes førstehjælpsudstyr, en brandslukker og et brandtæppe i følgende 

lejrskole bygninger i Assaqutaq/Ikkamiut: 
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- Fælleshuset B-80 

- Niuertorutsip illua B-86 

- Oqaluffik B-122 

- Lejerskolen i Ikkamiut B-74 

stk. 3 

Inden lejrskoleophold/lejrophold skal de implicerede institutioners, skolers, eller 

ungdomsklubbers deltagere have gennemgået kurset i elementær  brandbekæmpelse. 

 

§ 8. Brændstof og åbne ildsteder 

Brændstof skal opbevares på et forsvarligt og aflåst rum og der skal være en pulver-

slukker i rummet. 

 

stk. 2 

Brug af åben ild herunder: Gasblus, Optimus primus må kun udføres under overvåg-

ning af en voksen. 

 

stk. 3 

Brug af åben ild herunder: Optimus primus ud i terrænet/naturen må kun udføres un-

derovervågning en voksen. 

 

stk. 4 

Både i lejrskolens/lejropholdets bygninger og udenfor skal kogende vand være under 

opsyn af en voksen. 

 

§ 9. Sovesale 

Sovesale for piger og drenge skal være adskilte. 
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§ 10. Kommunikation med udstyr 

Der skal af sikkerhedsmæssige hensyn til et lejrskoleophold/lejrophold altid medbringes 

følgende: 

 1 Iridium satellit telefon, bruges kun i nødstilfælde 

 1 håndholdt VHF kommunikationsudstyr, bruges ved udflugter uden for lejrsko-

leområdet/lejrområdet 

 

§ 11. Personale under lejropholdet 

Der skal min. være to voksne ledere samt en våbenkyndig, der deltager på et  

lejrskoleophold/lejrophold. 

 

stk. 2 

Før et lejrskoleophold/lejrophold skal lejrskolelederne/lejrlederne have skrevet under 

på, at de har læst og er indforstået med retningslinjerne. 

 

§ 12. Indhentelse af børneattest               

Alle voksne deltagende skal have ren børneattest.  

 

stk. 2 

Den kommunale institution, skolen, ungdomsklubben eller sportsforeningerne skal sør-

ge for at indhente børneattest til alle voksne deltagende til lejrskole/lejrophold.  

  

stk. 3 

Alle vokse deltagere, hvor en børneattest ikke er indhentet må ikke deltage ved lejrsko-

le/lejrophold  
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§ 13. Overtrædelse 

Overtrædelse af §4 og §8 medfører øjeblikkelig bortvisning/hjemsendelse fra lejrsko-

len/lejropholdet. 

Ved bortvisning/hjemsendelse hæfter deltagerens forældre/værge sig for omkostnin-

gerne for transporten. 

 

stk. 2 

Overtrædelse af de ovennævnte bestemmelser kan medføre bortvisning/hjemsendelse 

fra lejrskolen/lejropholdet. 

Ved bortvisning /hjemsendelse hæfter deltagerens forældre/værge sig for omkostnin-

gerne for transporten. 

 

Retningslinjerne er godkendt af Uddannelse-, Kultur- og Fritidsudvalget: 

 

Den 22. November 2010 

 

 

Søren Alaufesen        Axel Lund Olsen 

Formand        Uddannelseschef 
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