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Forord
Denne beredskabsplan skal fungere som en orientering for personalet i Fantasiverden.
I en Ulykke/brand-/katastrofesituation bruges kortene over området, som er placeret i
førerbunkeren.
På kortene er der beskrevet, hvordan man skal handle ved ulykker og når der udløses
Ulykke/brand-/katastrofealarm på området.
Fantasiverdens beredskabsledelse er ansvarlig for:
 At beredskabsplaner og materiel fungerer
 At planerne revideres løbende
 At der gennemføres beredskabsøvelser
 At der samarbejdes med politiet, brandvæsenet og Falck
 At foreningens personale undervises
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Beskrivelse af foreningen
Fantasiverden er en rollespilsforening, der har til formål at udbrede kendskabet til rollespil.
Foreningen henvender sig til personer fra 7 år og opefter.
Foreningen ledes alene af frivillige.
Foreningen har en bestyrelse bestående af 7 medlemmer





Formand
Næstformand
Kasserer
Menige medlemmer.

Bestyrelsen består af en repræsentant for hver afdeling og en eller flere repræsentanter fra
spilledergruppen samt en fra sikkerhedsgruppen.
Foreningen har pt. 2 afdelinger.
Foreningen har en sikkerheds gruppe der ligger uden for bestyrelsens påvirkning og
beslutningskompetence i alle sikkerhedsrelaterede emner.
Sikkerhedsgruppen består af:
 Vagthavende sikkerhedsleder
 Sikkerhedsassistenter.

Beredskabsledelsen består af:
 Foreningens Vagthavende sikkerhedsleder
 Foreningens formand/stedfortræder
Det øvrige beredskab: Spilgruppen.
Alle i Sikkerhedsgruppen, Beredskabsledelsen og det øvrige beredskab SKAL bære
funktionel radio og lygte under spillet. Man er personlig ansvarlig for eget udstyr og at det
altid er i funktionel og operativ stand.
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Det fonetiske alfabet (Radiokommunikation)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Alfa
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel
India
Juliet
Kilo
Lima
Mike
November
Oscar
Papa
Quebec
Romeo
Sierra
Tango
Uniform
Victor
Whisky
X-Ray
Yankee
Zulu
Ægir
Ødis
Åse

(AL-FAH)
(BRAH-VOH)
(CHAR-LEE / SHAR-LEE)
(DELL-TAH)
(ECK-OH)
(FOKS-TROT)
(GOLF)
(HOH-TEL)
(IN-DEE-AH)
(JEW-LEE-ETT)
(KEY-LOH)
(LEE-MAH)
(MIKE)
(NO-VEM-BER)
(OSS-CHA)
(PAH-PAH)
(KEH-BECK)
(ROW-ME-OH)
(SEE-AIR-RAH)
(TANG-GO)
(YOU-NEE-FORM / OO-NE-FORM)
(VIK-TAH)
(WISS-KEY)
(ECKS-RAY)
(YANG-KEY)
(ZOO-LOO)
(Æ-GIER)
(Ø-DIS)
(Å-SE)

Ovenstående anvendes i stedet for bogstaver i forbindelse med identifikation af køretøjer.
Det påhviler den enkelte sikkerhedsassistent, at lære dette uden ad.
Under trafikregulering skal der være mindst 2 sikkerhedsassistenter, den ansvarlige
sikkerhedsassistent skal kontakte vagthavende sikkerhedsleder med henblik på indkaldelse
af yderligere mandskab. Vagthavende sikkerhedsleder træffer beslutning her om.
Fantasiverden
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Radiokommunikation:

For at undgå misforståelser i kommunikation skal følgende principper følges.
Lydt til din radio og vær sikker på at der ikke er anden kommunikation i gang.
Hold din ”PTT” tast inde i 2-3 sekunder før du begynder at tale.
Opkald fra person A til B
1. (dit navn) til (modtagers navn) skift.
2. Vent på svar i 10-15 sekunder.
3. Ved manglende svar gå til punkt 1.
Kommunikation mellem personer:
1. Din besked – afslut med (dit navn) skift
2. Modpartens svare og afslutter med (sit navn) skift.

Opkald til sikkerhedsgruppen (almindelig korrespondance):
(Alle andre skal omgående ophører radiokommunikation under igangværende kommunikation med sikkerhedsgruppen)
1. (dit navn) til sikkerhed (dit navn) skift
2. afvent svar i 5-10 sekunder, ellers gentag punkt 1-2.
3. sikkerhed svarer (dit navn) der er klar, sikkerhed skift.
4. Samtalen er mellem opkalderen og sikkerhed færdig. når sikkerhed afslutter
opkaldet med ”Kanalen fri, Slut”
Ved alarmopkald:
1. ”Alarm-Alarm-Alarm” (dit navn) skift.
2. Det er alene vagthavende sikkerhedsleder der besvare dette opkald
3. Sikkerhedslederen kvitterer opkaldet med:
”Der er alarm på radioen (opkalders navn) kom.
INGEN MÅ ANDRE MÅ BENYTTE RADIOEN SÅ LÆNGE ALARM OPKALDET ER I GANG!!!!
Sikkerhedslederen afslutter alarmen med meldingen:
”Alarmen er afsluttet kanalen er fri, SLUT” !!!!
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Kørsel til og fra området
Sikkerhedsgruppen forestår trafikregulering i forbindelse med ankomst og afgang fra
området. (Under trafikregulering skal radioer være skiftet til Kanal 1 (Radio freq. 2.10)
Procedure:
Der placeres én sikkerhedsassistent ved bommen ved indkørslen til området
(Sikkerhedsassistenten der er placeret her er efterfølgende benævnt som ”TOPPEN”) og
mindst to sikkerheds assistenter på parkeringsarealet.
Det er alene den af den vagthavende sikkerhedslederen udpegede sikkerhedsassistent der
styrer trafikreguleringen – Der må således ikke være trafik på vejen uden den ansvarlige har
afgivet positiv kvittering her for over radioen.
Toppen informerer løbende: ”Jeg har xx køretøjer holdende (dit navn) skift”
Den ansvarlige kvitterer: ”xx køretøjer afventer, MODTAGET SLUT”.
Den ansvarlige sikre at der ingen øvrig trafik er i gang og melder
”Der kan sendes ned (dit navn) skift”
Toppen kvitterer: ”Toppen modtaget, Jeg sender xx ned, den sidste er (ex. XJ) (dit navn)
skift”
Den ansvarlige kvitterer ” xx køretøjer på vej ned, den sidste (ex. XJ), MODTAGET
SLUT”
Den ansvarlige giver besked: ”LUK TOPPEN (dit navn) skift”, toppen lukker herefter for
nedkørsel og kvitterer med ”TOPPEN ER LUKKET (dit navn skift)”
Den ansvarlige kvitterer med: ”TOPPEN LUKKET, VI SENDER OP (dit navn) skift”
Toppen kvitterer med: ”DER KØRES OP (dit navn) skift”
Toppen informerer løbende: ”Jeg har xx køretøjer holdende (dit navn) skift”
Den ansvarlige kvitterer: ”xx køretøjer afventer, MODTAGET SLUT”.
De øvrige sikkerhedsassistenter giver løbende melding: ” Jeg har xx køretøjer klar (dit
navn) skift”
Den ansvarlige kvitterer: ”xx Køretøjer klar, MODTAGET SLUT”
Proceduren gentages til trafikken er afviklet.
Ingen må helt eller delvist påbegynde afvikling før den ansvarlige ved kvittering har
tilkendegivet at afvikling kan påbegyndes.
Fantasiverden
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Almene skader – Tilskadekomst
Tilskadekomne skal henvende sig til sikkerhedsgruppen ved førerbunkeren i
Trunderupskoven.
I tilfælde hvor den tilskadekomne ikke selv kan henvende sig, skal nærmeste spilleleder
kontaktes:
 Den tilskadekomne eller andre råber ”GM”
 Nærmeste person fra spilgruppen skal umiddelbart tilse den tilskadekomne.
 Spilgruppen tilkalder om nødvendigt sikkerhedsgruppen via radio.
Radio kald: ex. ”(dit navn) til sikkerhed” ved akut behov for assistance fra
sikkerhed kaldes ”Alarm-Alarm-Alarm ….. (dit navn) skift”
 Sikkerhedsgruppen behandler almene skader.
 Vagthavende Sikkerhedsleder rekvirerer om nødvendigt ekstern assistance
(Ambulance mv.) såfremt dette er påkrævet.

Psykisk førstehjælp
Sikkerhedsgruppen skal sikre, at deltagere eller andre som er kommet i tæt forbindelse med
en ulykke modtager fornøden psykisk førstehjælp.
Det er vigtigt, at der ikke alene fokuseres på den tilskadekomne, der kan være andre i
umiddelbar nærhed af ulykken som kan være særdeles påvirkede, alene ved at have set
ulykken eller den tilskadekomne. Den eller disse personer kræver ligeledes første hjælp
(psykisk førstehjælp/krisehjælp).
Sikkerhedslederen skal orienteres om alle personer der har været eller er i tæt nærhed af den
eller de tilskadekomne.
Proceduren for psykisk førstehjælp fremgår af instruks for beredskabsledelsen.
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Orientering
Ved brand kan der optages vand fra sø ved førerbunkeren.
Pulverslukker og brandtæppe findes i førerbunkeren, i rummet til venstre, på venstre væg.

Brandsluknings og førstehjælps udstyr skal kontrolleres efter brug, dog mindst én gang årlig
og senest ved udgangen af maj måned.
Der skal afholdes mindst 1 beredskabsøvelse i kvartalet.
Der skal afholdes mindst 1 evakueringsøvelse årligt.
Beredskabs og evakueringsøvelser planlægges og afvikles af sikkerhedslederen.
Foreningens samlede beredskab består af:







Vagthavende sikkerhedsleder
Formanden
Spilledere
Spillederassistenter
Sikkerhedsgruppen
Spillemedhjælpere.

Sikkerhedsgruppen er ansvarlig for kontrol af brandsluknings og førstehjælps udstyr.
Senest dagen efter anvendelse skal brand og sikkerheds udstyr udskiftes eller suppleres.
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Opsamlingspladser

Opsamlingspladserne er markeret med
Adgangsveje er markeret med
I forbindelse med evakuering skal nærmeste opsamlingsplads ALTID benyttes.
Det påhviler de medlemmer af spillegruppen der har radio, at området er ryddet for
deltagere og personale. Efterfølgende at optælle personer på opsamlingsstedet, antallet
rapporteres via radio til vagthavende sikkerhedsleder på forespørgsel.
Det sikres at alle radioer er på kanal 3 og under kanal 10. (SPIL)
NB: ALT EFTERFØLGENDE RADIOKORRESPONDANCE STYRES AF
VAGTHAVENDE SIKKERHEDS LEDER !!!
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Alarmeringsinstruks
A. Alarmér nærmeste spilleleder
B. Spilleleder orienterer vagthavende sikkerhedsleder.
C. Vagthavende sikkerhedsleder organiserer indsatsen.
D. Personalet følger vagthavende sikkerhedsleders anvisninger.
Vagthavende sikkerhedsleder er foreningens ”indsatsleder”.
Vagthavende sikkerhedsleder kontaktes gennem radio eller ved fysisk henvendelse.
Alarmering via radio: Kaldesignalet ”Alarm-Alarm-Alarm” anvendes, al øvrig
radiokommunikation skal omgående ophøre. Opkaldet må kun besvares af vagthavende
sikkerhedsleder.
Vagthavende sikkerhedsleder informeres om den opståede situation.
Vagthavende sikkerhedsleder foretager en vurdering af den opstående situations omfang og
iværksætter de nødvendige foranstaltninger herunder beslutning om tilkaldelse af ekstern
assistance.

Alarmering ved evakuering
Såfremt situationen nødvendiggør evakuering af området foretages alarmeringen ved
lydsignal:
Lydsignal:

(Svarende til S.O.S.)

Korttone 1 Sek
Langtone 3 Sek.
Alarmsignalet gentaget 3-5 gange
Vagthavende sikkerhedsleder tager beslutning om evakuering.
Alarmhornet forefindes i førerbunkerens venstre rum på endevæggens nederste hylde.
Sikkerhedsgruppen kontrollerer umiddelbart efter spilstart, at alarmhornet forefindes på
ovenstående plads.
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Generelle bemærkninger


 Sørg altid for at vide, hvor mange der er på området (Ingen opholder sig på området
uden at være skannet ind gennem indskanningssystemet).
 Husk altid egen sikkerhed først.
 Det er nødvendigt at bemærke, at det i første omgang drejer sig om at sikre personer,
og dernæst at varsle vagthavende sikkerhedsleder.
 Kan andet personale træde til og hjælpe, skal alarmering ske hurtigst muligt.
 Det er vigtigt, at du i dit arbejde på området jævnligt gennemtænker, hvordan du eks.
ved brand bedst kan hjælpe og sikre dem du har ansvaret for.
 Du skal tilsvarende jævnligt gennemtænke dine muligheder for at nå det nærmeste
brandsluknings -og redningsmateriale samt førstehjælpsudstyr.
 Skønnes faren at være livstruende skal deltagere og personale reddes før en evt.
brandbekæmpelse kan påbegyndes.

Øvrige:
 Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle deltagere i fantasiverdens rollespils
kampagner bære deres medlems- låne- eller gæstekort i en snor om halsen, hvis ikke
dette er muligt skal kortet være placeret i højre strømpe/støvle. Dette gælder såvel
spillere som ledere.
 Sikkerhedsgruppen skal ved hver spilgang kontrollere og supplerer
førstehjælpsmateriel, evt. mangler skal rapporters til vagthavende sikkerhedsleder.
 Sikkerhedsgruppen skal ved hver spilgang kontrollere, at belysningsmateriel er
funktionelt.
 Sikkerhedsgruppen skal ved hver spilgang forestå trafikregulering ved start og slut.
 Sikkerhedsgruppens personale skal være iført den udleverede gule
sikkerhedsbeklædning.
 Mindst en sikkerhedsassistent skal altid være synlig på off-game området.
Sikkerhedsbeklædning:
I sommerperioden bæres gul sikkerhedsvest med refleks.
I vinterperioden bæres gul sikkerhedsjakke og buks med refleks.
Sikkerhedspersonalet skal bære en funktionel radio og lygte.
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Foreningens beredskabsledelse
Når der udløses alarm, samles foreningens beredskabsledelse i førerbunkeren.
Alle personer, der ikke er en del af beredskabsledelsen, skal omgående forlade
førerbunkeren.
Foreningens beredskabsledelse består af:
 Vagthavende sikkerhedsleder
 Et medlem fra bestyrelsen.
Førerbunkeren fungerer som KMC (Kommando central) alle personlige henvendelser rettes
hertil.
Foreningens beredskabsledelse har følgende opgaver:
 At holde sig orienteret om situationen vedr. ulykkens/brandens/ katastrofens
udvikling samt om, hvad det er nødvendigt at foretage sig.
 Orienterer om ulykkens/brandens/katastrofens omfang.
 Skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger.
 Vurdere behovet for personale og sikrer indkaldelse af øvrigt personale
Vagthavende sikkerhedsleder udfører den praktiske del af beredskabsledelsen.
Ved evakuering:
 Skal det sikres, at alle deltagere og personale hurtigst muligt ledes til
evakueringsområderne.
 På vagthavende sikkerhedsleders forespørgsel orienteres om antallet af personer på
evakueringsområdet.
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Evakuering
Evakueringsplanen indgår ikke i Assens kommunes beredskabsplan.
Evakuering må påregnes beordret, når det vil være livstruende for deltagere og personale at
opholde sig på området, eller det i øvrigt skønnes nødvendigt af vagthavende
sikkerhedsleder.
Planen skal sættes i værk ved katastrofe, brand, fare for lynnedslag, udslip af farlige stoffer,
krig m.v.
Ansvar:
Beslutning om evakuering træffes alene af vagthavende sikkerhedsleder, politiet eller
beredskabsforvaltnings indsatsleder.
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Registrering
Alle deltager og personale skannes ind gennem indskanningssystemet umiddelbart før der
gives adgang til området. Deltager eller personale der forlader området, skal skannes ud før
de forlader området. (Det nøjagtige antal personer på området fremgår af indskanningssystemet).
Efter alarmering foretages en optælling af navne og antal på deltagere og personale på
opsamlingspladserne, denne optælling videregives på forespørgsel til vagthavende
sikkerhedsleder via radio.
Andre, som befinder på området, skal registreres (Dette gælder også privat personer).
Alle skal blive på samlingsstedet for at afvente nærmere instruks fra vagthavende
sikkerhedsleder. Ingen må forlade området, heller ikke sammen med evt. forældre, før
vagthavende sikkerhedsleder giver tilladelse til det.
Henvisning af personer, der kræver en behandling, foretages af vagthavende
sikkerhedsleder.
Kontrol:
Foreningens beredskabsledelse foretager en grundig kontrol af hvorvidt alle er kommet ud
af området, tilsvarende efterkontrol af, hvorvidt alle optællinger er blevet afleveret og
stemmer overens med oplysningerne i indskanningssystemet.
Foreningens beredskabsledelse holdes løbende orienteret.
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Forebyggende indsats mod mobning
1. I foreningen
Alle voksne og børn skal sige fra ved dårlig opførsel, nedladende kommentarer og bevidste udefrysninger.
Allerede når der konstateres smådrillerier, skal der gribes ind ved, at det nærmere undersøges om alle
involverede parter finder drillerierne i orden. Det er legalt at sige fra - også over for smådrillerier.

2. I hjemmet
Det er af stor betydning for bekæmpelsen af mobning, at der i hjemmet tales pænt om kammerater og
andre forældre. Derudover er det afgørende, at hjemmet støtter op omkring vores mobningspolitik.
Bliver man som forælder bekendt med, at der forekommer mobning i foreningen, er det vigtigt, at man
tager kontakt til vagthavende sikkerhedsleder eller formanden, så problemets omfang kan afdækkes.
Alle skal informere vagthavende sikkerhedsleder eller formanden, hvis de oplever, at nogen bliver mobbet.

Vagthavende sikkerhedsleder og/eller formanden følger herefter anvisningerne i instruks for
beredskabsledelsen.
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Mistanke om seksuelt overgreb
Såfremt der opstår mistanke om, at en person har foretaget overgreb på en mindreårig (hos
os under 18) skal beredskabsledelsen straks orienteres.
Hvad skal du gøre:
 Vagthavende sikkerhedsleder informeres omgående.
 Vagthavende sikkerhedsleder orienterer formanden.

Formanden følger herefter vejledningen i instruks for beredskabsledelsen.

Seksuelle overgreb eller lign.
Såfremt der opstår en situation hvor en mindreårig (hos os under 18) bliver udsat for et
overgreb eller anden kønslig omgang, Skal beredskabsledelsen straks orienteres.
Hvad skal du gøre:
 Vagthavende sikkerhedsleder informeres omgående.
 De implicerede skal følges til førerbunkeren.
Sikkerhedslederen og formanden følger herefter vejledningen i instruks for
beredskabsledelsen.

Generel holdning til seksuel omgang
Vi ikke accepterer nogen former for seksuel omgang mellem deltagerne indbyrdes eller
mellem deltager og personale under foreningens aktiviteter.

Kontakt til presse eller andre

Det er udelukkende formanden, politi eller brandvæsnet, der
udtaler sig til pressen eller andre uvedkommende.
Bliver du kontaktet med henblik på udtalelse, henviser du til
ovenstående.
Du må ikke udtale dig !

Fantasiverden

Side 17

2017

Beredskabsplan

Fantasiverden

Side 18

