Retningslinjer for sommerlejre 2021. (særlige tiltag COVID-19)
Skønt at I har tilmeldt jer årets sommerlejr på
Thurøbund. Nedenstående retningslinjer er
formuleret på baggrund af myndighedernes
anbefalinger. Læs dem gerne igennem og
kontakt os gerne, hvis I har spørgsmål.
COVID-19: Vi må være en forsamling på 500
mennesker. Spejderne kan indgå i “grupper”
som er udtaget fra 1-meters reglen.
Vi skal være mest muligt ude, men indendørs
er fint hvis vi er nødt til det inden for maks
antal mennesker på kvadratmeterne.
(1 menneske = 4 kvm).

Her bor vi
Grastenvej 204c, 5700 Svendborg

Ugebossen: Munter
eamunter@gmail.com
2678 6654

Praktiske informationer:
Logistik:
Ankomst:
I er velkomne på centeret fra lørdag kl. 14.00*
Vi vil gerne have meldt ind hvornår I kommer, således jeres ankomst tidspunkter bliver
spredt ud.

Lejrpladser:
Vi vil tildele jer en lejrplads, samt lejrplads område med god plads mellem grupperne.
Derfor er det i år ikke muligt at ønske lejrplads.
Vi må være en fælles forsamling, men forsøger at holde god afstand alligevel.

Afgang:
I skal have forladt jeres lejrplads senest kl. 11.00
lørdag. Således vi kan få gjort godt rent inden
det næste hold kommer. Der er mulighed for
at spise madpakke på marken efter i har pakket sammen.

Vandpost:
Inden og efter der tappes vand fra vandposten, skal hænderne sprittes af. Vi sætter sprit
op

Transport:
Der går offentligt transport til og fra centret.
Skal i mange med bussen, ring til FynBus og
planlæg det. Der er mulighed for aflæsning og
parkering på centeret.

Bad:
Grupperne udpeges et bad som kun de må
bruge. Bade skal rengøres efter brug:
• Brugsflader svabres, og armaturer aftørres
med papirserviet efter hver brug.
• Alle skal medbringe personlige
håndklæder.

*Har I allerede booket billetter og ankommer tidligere. Så skriv venligst, så finder vi en løsning.

Toiletter og håndvask:
Vi har dedikerede lejertoiletter.
Vi hjælpes af med at rengøre dem, mange
gange i løbet af dagen. Og det tydeliggøres
hvornår de sidst er gjort rene ved papirsedler.
•
•
•
•
•

Vi sætter alt rengøringsudstyr frem.
Hver gruppe får tildelt toiletter som er til
dem.
Vi booker en ekstra håndvask.
Vi har på toiletterne sørget for
papirhåndklæder
Ved de ekstra håndvaske skal spejdere
selv medbringe egne håndklæder.

Udlån af materialer:
Vi kan desværre ikke tilbyde udlån af lejrmaterialer, såsom sav og pælebor.
Køleskab:
Der er ca. et køleskab pr. gruppe, og vi sørger
for at der er god afstand med dem. Vi opfordrer til at det er de samme ledere der tilgår
køleskabene. Der vil desuden være sprit ved
køleskabene til hånddesinfektion.

Opladestation:
Vi sørger for at i kan lade jeres teknik op, men
det kan kun ske i en fællesladekasse, som kan
afleveres engang i mellem. Vi har ikke stor ladekapacitet. Ladekasserne placeres i nærheden af de toiletter som de er tilknyttet.
Ledermøde:
Vi afholder så vidt muligt ledermøde udenfor.
Vi kan godt serverer kaffe + en øl så længe vi
husker at sende håndsprit rundt, men ingen
snacks eller lign.
En syg spejder:
Ved syge spejdere som skal i isolation, kan vi
tilbyde at udlåne et telt til formålet.
Vi forventer at lederne har lagt en plan, for at
spejderen kan blive hentet på lejren.
Coronapas
Der er ikke krav om coronapas fra hverken
spejdere, ledere eller medarbejdere. Men
vi opfordre kraftigt til at alle har et gyldigt
coronapas ved lejrens start.

Sprit:
• Vi har indkøbt en begrænset mængde
sprit til afspritning af bl.a. Toiletter.
• Vi forventer at i selv medbringe sprit og/
eller sæbe til hygiene på lejrpladsen.
Affald:
Vi affaldssorterer ikke. Når en skraldespand
med er blevet åbnet eller lukket skal hænderne vaskes eller sprittes af.
Førstehjælp:
Vi opfordrer til at I ordner små skader i lejren.
Ved akutte skader assisterer vi selvfølgelig,
men af hensyn til at holde familiegrupperne
for sig, anbefaler vi at de ledere som er tættest på spejderne tager sig af skader der kan
løses med en førstehjælpskasse.

Se næste side for aktiviteter ->

Aktiviteter:
Redningsveste:
Hver spejder får udleveret deres “egen” redningsvest i starten af ugen og har ansvaret
for den. Det er meget vigtigt at vesten ikke
byttes internt mellem spejderne. Veste har
ligget isoleret mindst 48 timer før spejderne
modtager dem.
Sejlads:
Alle spritter hænder inden de går på broen.
Småjollerne kan sejles af spejderne alene
eller maks to. Jollerne rengøres efter hver
sejladsperiode.
De store joller sejles af en medarbejder, og
spejdere fra samme familiegruppe.
Der er begrænsninger på hvor mange der
må være på broen på en gang. Broen markeres med retningsanvisninger. Vi laver en
tidsplan for sejladsperioderne.
Hejk:
Vi kan i år tilbyde dagsture til søs, fx med
fangst af blåmuslinger. Ellers anbefaler vi
vandreture. Vi kan rådgive om gode destinationer for vandreture og overnatning.
Sikkerhed:
Sikkerhedsbådene sejles kun af medarbejdere.
Landaktiviteter:
Vi har aktivitetskasser, rundbold, Stenmænd,
kabbefangeri, krokket. Dette kan lånes af en
leder, og den leder er ansvarlig for at leverer
det retur rengjort og afsprittet.
Lejrbål:
Vi vil gerne vært ved et stort lejrbål, hvor spejdere skal sidde to meter fra hinanden så der
kan synges højt og råbes.
Brænde:
Vi sørger for der er brændestabler. Det er ledernes ansvar at tilgå brændet forsvarligt.

Ud af huset:
Vi anbefaler flere oplever inde i Svendborg
og på Valdemarslot. Vi har mulighed for at
hjælpe jer med transport ad vandvejen til
Valdemarslot, det vil dog være i smågrupper
og kan tage noget tid. Men det er også muligt
at tage veteranfærgen Helge, det hjælper
vi jer gerne med. Det er lederne i de enkelte
grupper der er ansvarlig for at være opmærksom på hygiene tiltag og fx lukketider
på tilbud ud af huset, men vi guider gerne.
Flaghejsning:
Vi holder flaghejsning hver morgen. Spejderne skal stå med 2 meters afstand. Det er
svært for spejderne at høre beskeder der.
Kiosk:
Vi kan ikke lave kiosk med penge og børn
forsvarligt. Vi har heller ikke muligheder for
at stå for den, fordi vi får mere at gøre med
retningslinjerne.
T-shirts
Spejderne har mulighed for at købe en t-shirt,
med Thurøbund Spejdercenters logo med
hjem som et minde om sommerlejren. Som
noget nyt i år, har vi åbnet op for at spejdere
og forældre kan bestille og betale t-shirten
inden lejren. De kan bestilles her
Vi bestiller som udgangspunkt kun de t-shirts
hjem der bliver bestilt, men vi har også nogle
få på lager skulle der være en enkelt spejder
der har glemt at bestille en.

