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1. Innledning 

BESKRIVELSE AV ARRANGEMENTET 

Ansvarlig arrangør er Fredrikstad Krets av Norges Speiderforbund 

Ansvarlige for gjennomføring av leiren er: 

- Lars Erik Svendsen, Kjølberg Speidergruppe.  Tlf  994 91 804 

- Nils Sanne. 1 Fredrikstad Speidergruppe.   Tlf 411 41 780 

 

Sted for gjennomføring: 

- Leirområdet vil være i Strømsfoss i Aremark kommune. 59 grader, 18 minutter 
og 2 sekunder nord. 11 grader, 39 minutter og 38 sekunder øst 

-  

- Noen av aktivitetene vil medføre forflytninger til land og til vanns ulike steder i 
kommunen 

 

Dato og tid for arrangementet:  

- Opprigging vil starte 20.juni 

- Arrangementet gjennomføres 20 til og med 27juni 

- Nedrigging er planlagt ferdig 28.juni 

- Hovedaktiviteter vil gjennomføres på dag og kveld, senest kl 01:00. Nattlige 
aktiviteter vil kun forekomme i form av patruljering av sikkerhetspersonell. 
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Deltakere: 

- Speidere i aldersgrupper fra 10 år til voksne ledere. Hovedgruppen er mellom 
10-15 år 

- Totale antall deltakere vil være ca 200 personer 
 

Aktiviteter: 

- Haik med kano(speiderpatruljer uten voksne på egen tur i terrenget i ett døgn) 

- Kajakkpadling 

- Kano aktiviteter 

- Bueskyting 

- Idrettsaktiviteter på land 

- Matlaging med åpen flamme (bål, eventuelt gass-stormkjøkken) 

- GPS øvelser i terrenget 

- Fiske 

- Bygging av leir 

- Førstehjelpsøvelser på land og til vanns 

MÅL OG HENSIKT MED DOKUMENTET, SAMT AKSEPTERT RESTRISIKO 

Målet er å unngå alvorlige skader på mennesker, miljø og materielle verdier 

Hensikten er at man skal sikre en trygg og positiv kretsleir for alle involverte og 
nærmiljøet. 

 

RAMMEBETINGELSER 

Norsk lov med forskrifter, egne krav i organisasjonen, kommunale krav og 
forsikringskrav setter føringer for gjennomføring av slike arrangement. Av 
hovedrammer er : 

- Politiloven §11 og 14 Arrangementer på offentlig sted(melding til politiet om 
arrangement og detaljert informasjon om ansvarlige, tidspunkt, tiltak, omfang) 

- Brann og eksplosjonsvernloven med krav til meldeplikt, tid og sted, 
risikoanalyse, opplysninger om hvordan leiren vil utformes, brennbare 
installasjoner og utstyr. De krever oversikt over rømningsveier, bruk av 
brannfarlig stoff, prosedyrer ved evakuering, oversikt over 
sikkerhetsorganiseringer og tilrettelegging for redningspersonell 

- Arbeidsmiljøloven. Til tross for at ingen er ansatt under arrangementet, må 
man ha en risikovurdering for hms også for lederne.  

- Veitrafikkloven §5, skiltregler. Skiltforskrift § 32-33-34, Vedrørende å skilte i 
nærområdet for å varsle om speidere på veiene, og krav til godkjenning for de 
skiltene 
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- Speiderloven, punktene 2-3-4-5-6-7-10 

- Forsikringer i Speiderforbundet, med avtalenummer 641756 i 
forsikringsselskapet Knif Trygghet, dekker kollektiv ulykkesforsikring og 
ansvarsforsikring. Forsikringene dekker de fleste leieraktiviteter, men f.eks 
ikke bruk av elvebrett, profesjonell sport, dykking dypere enn 40 meter.  

 

NØDETATER 

- Brann og redning 

o Aremark Sentrum, ikke døgnbemannet. Utrykning av frivillige, utrykningstid 
kan anslåes til fra 15-30 minutter 

o Halden nærmeste døgnbemannede stasjon. Utrykningstid 25-30 minutter 

o Nærmeste redningsdykkere er i Fredrikstad. Utrykning med bil ca 50 
minutter. Med helikopter 30-45 minutter 

- Politi 

o Lensmann i Aremark sentrum, utrykningstid avhengig av andre 
hendelser 

o Politi i Halden, utrykningstid 25-30 minutter 

- Ambulanse 

o Halden sykehus, utrykningstid 25-30 minutter 
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2. Verdier 

MENNESKER 

- Deltakere på leiren(se kapittel 1, underpunkt 4) 

- Fastboende og næringsdrivende 

- Redningspersonell 

- Turister, båteiere og pårørende 

 

MILJØ 

- Grunnforholdene på leirstedet 

- Skader på naturen, forbundet med haik aktiviteter 

- Skader på mark som brukes til dyrking av mat, i forbindelse med haik aktiviteter 

- Skader på husdyr eller ville dyr i forbindelse med haik eller aktiviteter ved 
leirområdet 

- Luftforurensning 

- Forurensning av innsjø 

 

MATERIELLE VERDIER 

 Fast bygningsmasse på området(to hus, ett toalettbygg, 3 trehytter, 2 gapahuker, 1 
verkstedsbod, 2 øvrige boder, 1 stor stasjonær lavvo) 

 Overnattingstelt for speidere og ledere 

 Kjøkken/mattelt til gruppene 

 Patruljeutstyr(matlagingsutstyr, gps’er, samband, økser, sager o.l) 

 Privat utstyr(soveposer, ryggsekker, klær, toalettutstyr, kniver osv)  

  

OMDØMME 

 Speiderforbundet sitt omdømme som en trygg og sunn organisasjon som fremmer 
viktigheten av å lære seg å samarbeide og danne vennskapsbånd med andre på 
tvers av landegrenser, religioner, politikk og andre ulikheter. Og som lar barn lede 
barn og være trygge ute i naturen og respektere naturen.Trusler 
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IDENTIFISERING AV TRUSLER 

Under arbeidet med a  identifisere trusler, sa  tas det her lite hensyn til statistikker. Vi 

har heller tatt for oss uønskede hendelser som vi mener er sannsynlige og reelle 

trusler, uten a  ta hensyn til graden av sannsynlighet. 

Vi deler truslene opp i trusselgrupper. Gruppene deles deretter opp i typer.  
Følgende trusselgrupper og typer, anser vi for mest reelle. 

 Åkutt sykdom og skade 
o Drukning ved leiromra de 
o Drukning pa  a pen sjø, generell nedkjøling 
o Matforgiftning 
o Ånafylaktisk sjokk 
o Fallskader, drukningsrisiko ved sluse og ved foss 

 Trafikkulykker 
o Ved besøk til butikker 
o Ved forflytning til ulike aktiviteter utenfor kanaltangen 
o Ved evakuering fra kanaltangen 

 Brann 
o Leirba l 
o Matlaging 
o Lek 

 Kriminalitet 
o Grenseoverskridende adferd 
o Tyveri av personlig utstyr og troppsutstyr 

 Omdømmetap 
o Negativ omtale i media som følge av uønskede hendelser 
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Vi benytter scenariobaserte vurderinger. Under disse trussel scenario vurderingene tas 

det ikke hensyn til graden av sannsynlighet, eller eksisterende sikkerhetstiltak.  

Å         Trussel scenarioer ÅKUTT SYKDOM OG SKÅDE 

Hva kan skje 

med hva eller 

hvem?  

Fall i vannet ved leiromra de 

Hvor? Langs elvebredden ved leiromra det.  

 

 

 

Na r? Na r som helst, men trolig na r det er fa  organiserte aktiviteter 

Hvordan? Langsmed land er det store skape steiner det meste av omra det rundt, 

samtidig som det er grunt. Dette kan medføre at hvis barna sklir eller faller 

ved vannkanten, kan de pa føres slagskader i hoderegion eller andre deler 

av overkroppen. Det kan medføre nedsatt bevissthet eller manglende evne 

til a  bevege seg. Da kan dette medføre drukning. 

Hvorfor/Motiv? Fall under lek og «oppdagelsesferd» langs land. Uoppmerksomhet og 

muligens ønske om a  teste seg selv, eller vise seg frem for andre. 

Åktør Barn og rovere 

 

1 

1 

2 
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3 
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6 

7 
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B         Trussel scenarioer ÅKUTT SYKDOM OG SKÅDE 

Hva kan skje 

med hva eller 

hvem?  

Fall i vannet ved aktivitet med kano, fla te eller kajakkpadling 

Hvor? I a pent vann, eventuelt i sterk strøm nedenfor møllen 

Na r? Under organisert padling i forbindelse med haik eller lek/trening 

Hvordan? Farkosten kommer i ubalanse og tipper rundt, og en eller flere personer i 

farkosten faller i vannet. Vannet er relativt kjølig.  Det kan medføre nedsatt 

bevissthet eller manglende evne til a  bevege seg. Da kan dette medføre 

drukning. 

 

Hvorfor/Motiv? Uforsiktig opptreden i farkostene, vind som skaper bølger, uerfarne til a  

ha ndtere farkostene 

Åktør Barn og rovere 

 

C         Trussel scenarioer ÅKUTT SYKDOM OG SKÅDE 

Hva kan skje 

med hva eller 

hvem?  

Matforgiftning 

Hvor? Ålle omra der, ved kjøkken, matlagingsstasjon, toalettbesøk 

Na r? Na r som helst, men trolig etter ma ltider eller inntak av snop, trolig 

minutter eller fa  timer etter inntaket 

Hvordan? Inntak av mat, snop, frukt og grønt 

Hvorfor/Motiv? Manglende ha ndhygiene. Da rlig hygiene under matlaging. Renhold av 

kjøkkenredskap for da rlig. Fordervet mat grunnet feil lagring av mat. 

Åktør Ålle 
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D         Trussel scenarioer ÅKUTT SYKDOM OG SKÅDE 

Hva kan skje 

med hva eller 

hvem?  

Ånafylaktisk sjokk(akutt alvorlig allergisk reaksjon) 

Hvor? Hvor som helst 

Na r? Na r som helst 

Hvordan? Na r personer blir utsatt for stoffer de er hyperallergiske mot. Det kan være  

f.eks vepsestikk, myggstikk, huggorm bitt, nøtter, skalldyr, meltyper, 

laktose,  

Hvorfor/Motiv? Blir utsatt for dette uten at de er klar over det. I forhold til mat, kan det 

være nok at det er spor av f.eks nøtter i et brød eller kjeks, som kan 

medføre denne typen sjokk. 

Åktør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De som har kjent eller ukjent allergi 
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E         Trussel scenarioer trafikkulykker 

Hva kan skje 

med hva eller 

hvem?  

Trafikkulykke ved besøk til butikker 
 

Hvor? Kryssing av vei fra tangen og over til butikkene 

 

 

Na r? Utenom organiserte aktiviteter i a pningstiden til butikkene 

Hvordan? Barna krysser veien like foran motoriserte kjøretøy 

Hvorfor/Motiv? Unge uoppmerksomme barn, som er opptatt av alt annet enn 

trafikksikkerhet, og ikke har god nok forsta else for hvor lang tid det tar a  

stoppe et motorisert kjøretøy, eller om de er synlige eller ikke for de 

kjørende. De kjørende rekker ikke a  stoppe for barn som plutselig løper ut i 

veibanen  

Åktør Hvem som helst 

 

 

 

 

 

 

1 a 

1c 

1a 

1b 
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F         Trussel scenarioer trafikkulykker 

Hva kan skje 

med hva eller 

hvem?  

Ved forflytning til ulike aktiviteter utenfor kanaltangen 
 

Hvor? Langsetter alle veier i umiddelbar nærhet av tangen 

 

Na r? Felles aktiviteter knyttet til haik, forflytning for a  hente trevirke til 

oppgaver, trening med gps osv 

Hvordan? Beveger seg ut i veibanen fordi de er mer opptatt av hverandre og 

oppgavene, enn av trafikken, hvorpa  de kan bli pa kjørt av motoriserte 

kjøretøy 

Hvorfor/Motiv? Ukonsentrerte speidere, som ikke har fokus pa  trafikksikkerhet pga 

konkurranser og generell umodenhet. Uoversiktlige veier, som gjør det 

vanskelig for førere av motoriserte kjøretøy 

Åktør Ålle 
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G         Trussel scenarioer Trafikkulykker 

Hva kan skje 

med hva eller 

hvem?  

Ved evakuering fra kanaltangen 
 

Hvor? Langsetter veibanen fra turistinfomasjonen til og med nedkjøring til Mølla, 

til to alternative samlingspunkter. Samlingspunkt 1 ved Mølla, og 

samlingspunkt 2 ved turistinformasjonen  

  

Na r? Ved eventuelle behov for evakuering av leirplass grunnet større uønskede 

hendelser som f.eks brann pa  leirsted eller i ba ter som ligger ved leirsted 

Hvordan? Na r 200 personer beveger seg delvis samlet og hurtig langsetter en vei, vil 

de oppta store deler av veibanen, og være i veien for motoriserte kjøretøy 

Hvorfor/Motiv? Ved evakuering ved store uønskede hendelser blir de evakuerte preget av 

situasjonen, og opplever trolig høyt stressniva  og muligens redsel. Det kan 

redusere evnen til a  tenke rasjonelt, og det a  ha fokus pa  hverdagslige ting 

som trafikksikkerhet. Sa  mange mennesker som beveger seg langsetter 

veien vil være et hinder for trafikken i omra det en kort periode 

Åktør Ålle  

 

S1 

S2 

1 
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H         Trussel scenarioer kriminelle handlinger 

Hva kan skje 

med hva eller 

hvem?  

Grenseoverskridende adferd overfor/mellom speidere(seksuelle 

tilnærminger, overgrep, vold, trakassering) 

Hvor? I eller like ved leiromra det. Det kan skje inne i bygningsmassene, i telt, bak 

bygningene inne pa  leiromra det, i biler, eller skjult bak bygninger utenfor 

leiromra det. Det kan ogsa  være adferd som forega r helt a pent 

Na r? Na r som helst pa  døgnet, men mest sannsynlig na r det er mest sannsynlig 

at overgriper fa r være alene med offeret, f.eks under leirba l, 

hygieneaktiviteter, sovesituasjon osv 

Hvordan? Seksuelle overgrep, trakassering, mobbing, vold ba de i situasjoner sammen 

med flere eller alene 

Hvorfor/Motiv? Utnyttelse av utsatte/sa rbare barn, fremheve seg selv i gruppen som 

potensiell lederskikkelse, maktmisbruk 

Åktør Voksne ledere, medspeidere, tillitspersoner, eksterne besøkende  

 

I         Trussel scenarioer kriminelle handlinger 

Hva kan skje 

med hva eller 

hvem?  

Tyveri av personlig utstyr og troppsutstyr 

Hvor? Fra telt, biler, kasser med felles utstyr 

Na r? Telt: under felles arrangementer og haik. Eller leirba l.  Biler: Under felles 

arrangementer og pa  nettene.  Felles utstyr: Na r de fleste er ute av leir pa  

felles arrangementer 

Hvordan? Utenforsta ende som blander seg med besøkende og frekt ga r rett inn i f.eks 

telt pa  en slik ma te at det ser ut som de har et ærlig ærend der, og bare 

bærer med seg de verdisaker de finner helt a pent. Eller de sla r til na r det er 

lite folk i leiren, eller pa  nattestid ved a  bryte seg inn i biler eller fellestelt.  

Hvorfor/Motiv? Egen vinning 

Åktør Mennesker som ikke er en del av kretsleiren. Da det er ikke noe kjent 

fenomen at speidere stjeler fra andre speidere 
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J         Trussel scenarioer brann 

Hva kan skje 

med hva eller 

hvem?  

Leirba l antenner omra det rundt, og starter brann i gresset eller telt, og kan 

skade personer, utstyr og miljø 

Hvor? Umiddelbart rundt leirba let 

 

 

Na r? Pa  kvelden na r leirba l arrangementet skal skje. Mellom 2100-2300 

Hvordan? Sterk vind fører med seg glør 

Hvorfor/Motiv? Uhell 

Åktør Ånsvarlige for leirba l 

 

K         Trussel scenarioer brann 

Hva kan skje 

med hva eller 

hvem?  

Matlaging eller koking av vann medfører brann i mat-telt eller 

matlagingsposter 

Hvor? hele leiromra det hvor det lages mat 

Na r? I forkant av lunch eller middag,  

Hvordan? Uforsiktig ha ndtering av gasskokesett medfører at det velter, og antenner 

brennbart materiale i umiddelbar nærhet 

Hvorfor/Motiv? Uforsiktighet, sterk vind 

Åktør Ålle som er involvert i matlaging og bruk av varme kilder med a pen flamme 
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L        Trussel scenarioer brann 

Hva kan skje 

med hva eller 

hvem?  

Lek som medfører branntilløp. 

Hvor? Gjemt unna ledere og rovere. Bak telt, gapahuker eller andre bygninger 

Na r? Utenom organiserte aktiviteter 

Hvordan? Lek med glassbunner, forstørrelsesglass eller fyrstikker 

Hvorfor/Motiv? Lek uten tanke pa  konsekvenser 

Åktør 

 

Yngste speiderne 

M        Trussel scenarioer omdømmetap 

Hva kan skje 

med hva eller 

hvem?  

Negativ omtale i lokal media, eller landsdekkende media, om hendelsen det 

dekker er av alvorlig karakter 

Hvor? Ålle omra der som leiren kan knyttes til 

Na r? Na r som helst før, under, eller etter leiren 

Hvordan? Noen varsler pressen om uønskede hendelser som kan ha oppsta tt i 

forbindelse med gjennomføringen av Vannvittig 2015. Det kan ogsa  skje 

uten at noen varsler, men at media fa r med seg aktivitetene til f.eks 

nødetater, eller aktiviteter pa  sosiale medier knyttet til uønskede hendelser 

pa  Vannvittig 2015. Eller at pa rørende er fortvilet over noe, eller tolker 

beskjeder fra sine barn feilaktig, og ga r ut i sosiale medier, eller til media 

med dette. 

Hvorfor/Motiv? Ønske om a  formidle det man antar er nyheter raskt, kanskje uten a  kjenne 

alle fakta i saken. 

Åktør Foreldre, media, speidere, naboer til leiren 
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N        Fall ned i slusen, eller ved «fossen» 

Hva kan skje 

med hva eller 

hvem?  

Ivrige barn kan falle ut na r de beveger seg ved slusen. Klemskader, 

drukningsfare, fallskader  

Hvor? Slusen og ved fossen 

Na r? Ved slusen gjerne under slusing, da det tiltrekker seg speiderne. Borte ved 

fossen na r de har fritid og vil balansere i en «foss» 

Hvordan? Ivrige ved slusing, og sklir eller faller. Kan komme i klem mellom ba t og 

slusevegg. I fossen er det lite vannføring, sa  der er det glatte steiner som 

kan «lokke» barn til a  balansere, og da kan de skli og falle og pa dra seg 

fallskader og muligens bruddskader   

Hvorfor/Motiv? Lek 

Åktør Yngste speidere 
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3. Sikkerhetstiltak 

Her kommer enkel punktvis beskrivelse av de sikkerhetstiltak som er planlagt 

opprettes i forkant, under og like etter gjennomføring av Vannvitig 2015. Vi har valgt a  

skjematisk inndele tiltakene i 7 deler, som i tabellen nedenfor. Dette for a  lettere a  

holde oversikt over hva som er tiltak mot hva. Mange av tiltakene vil naturlig nok 

dekke flere potensielle uønskede hendelser. 

Sikkerhetstiltak 
Mål og hensikt: Forhindre, Redusere, Gjenopprette 

Administrative 

tiltak 

Organisatoriske 
tiltak 

Fysiske 

tiltak 

Tekniske 

tiltak 

Beredskap 

 

Intern- 
kontroll 

Status og 
forbedring 

Sikkerhetshåndbøker 

Sikkerhetsinstruker 
osv 

Sikkerhets-
organisasjon 

Brannvern-
organisasjon 

Gjerde, gitter, 
sperrebånd  

 

Belysning, samband, 
gps, slukkemidler 

 

Ulike 
Beredskaps- 
planer 

Rutiner for 
oppfølging 
av tiltakene 

Statusrapporter 

Som fører til 
forbedring av 
tiltak om 
nødvendig 

 

SIKKERHETSTILTAK 
A. Fall i vannet ved leirområde 

Ådministrative 
tiltak 

Sikkerhetsha ndbok. ROS. Sikkerhetsinstrukser.  

Organisatoriske 
tiltak 

40 ledere besta tt livredningskurs i vann. Patruljering av 
leiromra det etter egne vaktlister. 2 personer med ansvar for 
ba t til redning fra ba t. De har bakgrunn fra frivillig pa  
redningsskøyte, arbeider som politibetjent, avanserte kurs i 
livredning pa  vann og førstehjelp knyttet til drukning. 

Opplæring av speidere i sikkerhetsregler knyttet til bevegelse 
ved vann(blant annet forbud mot bading uten ledere, opphold 
ved sluse uten ledere, og hvor de kan bevege seg uten ledere) 

Fysiske tiltak 2 redningsbøyer pa  land. 2 redningsbøyer i ba ter. 2 
redningsliner pa  land 
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Tekniske tiltak En 15 fot rib med 40 hk pa hengsmotor. Førstehjelpsutstyr 

Beredskap En person til enhver tid ansvar for varsling av nødetater. Egen 
møteplass for nødetat. Instruks for at nærmeste ledere tar 
ledelse for livreddende førstehjelp 

Internkontroll Patruljering. Kontroll av redningsutstyr og funksjonstest av rib 
sin motor og styring ihht eget kontrollskjema 

Status og 
forbedring 

Etter kontroll av redningsutstyr og rib, notere i egen rapport 
og eventuelt anmerke behov for forbedringer 

  
Sikkerhetstiltak 

B. Fall i vannet ved aktivitet med kano, flåte eller kajakkpadling 

Ådministrative 
tiltak 

Sikkerhetsha ndbok. ROS. Sikkerhetsinstrukser. Lederne skal ha 
oversikt over hvilke som ikke har gode nok 
svømmeferdigheter(svømme 200 meter) 

Organisatoriske 
tiltak 

40 ledere besta tt livredningskurs i vann. 2 personer med 
ansvar for ba t til redning fra ba t. De har bakgrunn fra frivillig 
pa  redningsskøyte, arbeider som politibetjent, avanserte kurs i 
livredning pa  vann og førstehjelp knyttet til drukning. 

Opplæring av speidere i sikkerhetsregler knyttet til bruk av 
kano. Livredningskurs for speiderne, trening i bruk av kano og 
demonstrasjon av «kameratredning» med kano. Åll haik og 
kanoaktivitet pa  vannet vil i stor grad overva kes av rib med 
mannskap 

Fysiske tiltak Ålle ma  bære redningsvest na r de forflytter seg til lands 

Tekniske tiltak 15 fot rib med 40 hk pa hengsmotor. Førstehjelpsutstyr 

Beredskap En person til enhver tid ansvar for varsling av nødetater. Egen 
møteplass for nødetat. Instruks for at nærmeste ledere tar 
ledelse for livreddende førstehjelp 

Internkontroll Ålle ledere med ansvar for vannaktiviteter ma  følge opp bruk 
av redningsvester, og at alle som skal være med pa  
vannaktivitetene har deltatt pa  sikkerhetskursene 

Status og 
forbedring 

Ved avvik ved bruk av vester eller ikke gjennomført 
sikkerhetskurs, registreres det i kontrollskjema for hver tropp, 
og ansvarlig leder følger opp at dette utbedres før aktuelle 
person fa r delta pa  vannaktivitet 

Sikkerhetstiltak 
C. Matforgiftning 

Ådministrative 
tiltak 

Sikkerhetsha ndbok. ROS. Sikkerhetsinstrukser. Regler for 
hygiene og lagring og tilberedning av mat 
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Organisatoriske 
tiltak 

Ledere i hver tropp følger opp i hverdagen med kontroll av 
hygiene, og matsikkerhet hos speiderne.  

Fysiske tiltak Sa pe og vann i eget hygienebygg.  

Tekniske tiltak 15 fot rib med 40 hk pa hengsmotor. Førstehjelpsutstyr 

Beredskap En person til enhver tid ansvar for varsling av nødetater. Egen 
møteplass for nødetat. Instruks for at nærmeste ledere tar 
ledelse for livreddende førstehjelp 

Internkontroll Ålle ledere med ansvar for vannaktiviteter ma  følge opp bruk 
av redningsvester, og at alle som skal være med pa  
vannaktivitetene har deltatt pa  sikkerhetskursene 

Status og 
forbedring 

Ved avvik ved bruk av vester eller ikke gjennomført 
sikkerhetskurs, registreres det i kontrollskjema for hver tropp, 
og ansvarlig leder følger opp at dette utbedres før aktuelle 
person fa r delta pa  vannaktivitet 

 

 

Sikkerhetstiltak 

D. Anafylaktisk sjokk(akutt alvorlig allergisk reaksjon) 

Ådministrative 
tiltak 

Sikkerhetsha ndbok. ROS. Sikkerhetsinstrukser. Ålle speidere 
har levert helsekort til lederne. Vurdere egne interne rutiner 
for lagring og inntak av allergifremkallende mattyper. De som 
kjøper inn mat tar hensyn til allergi. 

Organisatoriske 
tiltak 

Ålle ledere, rovere og speidere har gjennomført 
førstehjelpskurs. Ledere og patruljeførere i troppen til de som 
har denne allergi, er informert om symptomer og hva man skal 
gjøre hvis symptomene kommer.  

Fysiske tiltak Overfor stikkproblematikk sørge for at de ligger i telt med 
myggnett 

Tekniske tiltak De som har slik kraftig allergi ma  selv sørge for a  ha med seg 
egen EpiPen, og varsle ledere og patruljeførere om hvor den er 
lagret og hvordan den betjenes 

Beredskap En person til enhver tid ansvar for varsling av nødetater. Egen 
møteplass for nødetat. Instruks for at nærmeste ledere tar 
ledelse for eventuell livreddende førstehjelp HLR 

Internkontroll Ledere vurdere i troppen a  ha rutine ved morgenrutiner a  
sjekke at aktuelle speidere har EpiPen liggende pa  avtalt sted, 
og med seg hvis de skal pa  haik 

Status og 
forbedring 

Ved avvik vurdere om mulig a  utbedre avviket umiddelbart. 
Lagre EpiPen i førstehjelpskassen til troppen? 
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Sikkerhetstiltak 
 

E. Trafikkulykke ved besøk til butikker 

Ådministrative 
tiltak 

Sikkerhetsha ndbok. ROS. Sikkerhetsinstrukser. Egne 
trafikkregler som alle speidere blir informert om 

Organisatoriske 
tiltak 

Ålle ledere bevisst faren med trafikken, og si ifra hvis det er 
barn som opptrer uforsvarlig i trafikken. Vurdere egne vakter 
med refleksvester ved veien na r det er mye bevegelse med 
speidere i omra det 

Fysiske tiltak Speider strandflagg pa  hver side av veien pa  hver side av 
leiromra det, for a  varsle om unormal aktivitet i omra det 

 
 

 

Tekniske tiltak Muligheter for a  belyse flaggene pa  kveld/natt 

Beredskap En person til enhver tid ansvar for varsling av nødetater. Egen 
møteplass for nødetat. Instruks for at nærmeste ledere tar 
skadestedsledelse, og ledelse for eventuell livreddende 
førstehjelp HLR 
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Internkontroll  Rovere følger opp morgen og kveld at flaggene ikke har blitt 
fjernet eller er til sjenanse/hinder for trafikken. Og sla r 
eventuelt lys av og pa  morgen og kveld. 

Status og 
forbedring 

Ved eventuelle avvik søker roverne a  utbedre feil pa  stedet, 
eventuelt varsler leirledere om forholdet, sa  de kan utbedre 

Sikkerhetstiltak 

F. Trafikkulykke ved forflytning til ulike aktiviteter utenfor kanaltangen 

 

Ådministrative 
tiltak 

Sikkerhetsha ndbok. ROS. Sikkerhetsinstrukser Egne 
trafikkregler som alle speidere blir informert om 

Organisatoriske 
tiltak 

Ålle ledere bevisst faren med trafikken. Vurdere egne vakter 
med refleksvester ved veien na r det er mye bevegelse med 
speidere i omra det. Patruljene fa r poeng for opptreden langs 
veiene, som er med i helhetsvurderingene av hver enkelt 
patrulje 

Fysiske tiltak Gule refleksvester som kan brukes na r man beveger seg ved 
veien 

Tekniske tiltak Lommelykter som kan bæres hvis det er mørke 

Beredskap En person til enhver tid ansvar for varsling av nødetater. Egen 
møteplass for nødetat. Instruks for at nærmeste ledere tar 
skadestedsledelse, og ledelse for eventuell livreddende 
førstehjelp HLR 

Internkontroll Ledere foretar fortløpende vurderinger av situasjonen under 
aktivitetene, og om man ma  lede speiderne langs veien, elle 
rom patruljeførerne løser dette pa  en god ma te selv.  

Status og 
forbedring 

 

Sikkerhetstiltak 

G. Trafikkulykke ved evakuering fra kanaltangen 

Ådministrative 
tiltak 

Sikkerhetsha ndbok. ROS. Sikkerhetsinstrukser. Egne 
trafikkregler som alle speidere blir informert om. 
Evakueringsplaner 

Organisatoriske 
tiltak 

Hver enkelt gruppe evakuerer ihht plan. Ledere tar kommando 
og leder sin gruppe til best egnede samlingsplass. Hvis ikke 
spesielle forhold sier annet, bør p-plass ved mølle benyttes, for 
a  unnga  a  ga  i veien for nødetater, og mølle kan benyttes som ly 
for vær og vind 

Fysiske tiltak Refleksvester 

Tekniske tiltak Lommelykter/hodelykter 
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Beredskap En person til enhver tid ansvar for varsling av nødetater. Egen 
møteplass for nødetat. Instruks for at nærmeste ledere tar 
skadestedsledelse, og ledelse for eventuell livreddende 
førstehjelp HLR 

Internkontroll Leirledelse kontrollere under ledermøter at alle ledere er 
trygge pa  evakueringsplaner 

Status og 
forbedring 

 

Sikkerhetstiltak 

H. Kriminelle handlinger grenseoverskridende adferd 

Ådministrative 
tiltak 

Sikkerhetsha ndbok. ROS. Sikkerhetsinstrukser. Det er 
lovpa lagt a  innhente vandelsattest pa  alle lederne.  

Organisatoriske 
tiltak 

 Ledere oppmerksomme pa  slik adferd.  Ledere ikke alene med 
speidere inne i telt, wc-bygg, under bading eller i annen 
bygningsmasse. Ledere gripe inn dersom de observerer. Hvis 
personer som a penbart ikke er en del av Vannvittig 2015 ma  
ledere være litt va kne for deres bevegelser 

Fysiske tiltak  

Tekniske tiltak Belysing av leiromra det, lys pa  i wc bygg 

Beredskap Norsk Speiderforbund Ressursgruppe 

Internkontroll Internkontroll i hver gruppe, 

 at de har innhentet vandelsattest for alle ledere 

Status og 
forbedring 

 

Sikkerhetstiltak 

I. Tyveri av personlig utstyr og troppsutstyr 

Ådministrative 
tiltak 

Sikkerhetsha ndbok. ROS. Sikkerhetsinstrukser. Rutiner for 
tilbud om oppbevaring av penger for speidere i hver enkelt 
tropp 

Organisatoriske 
tiltak 

Hvis personer som a penbart ikke er en del av Vannvittig 2015 
ma  ledere være litt va kne for deres bevegelser 

Fysiske tiltak Ledere la se ned verdisaker/penger i egnet skap 

Tekniske tiltak Verdiskap 

Beredskap Varslingsrutiner til politi 

Internkontroll  

Status og 
forbedring 

 

Sikkerhetstiltak 
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J. Leirbål/matbål antenner området rundt 

Ådministrative 
tiltak 

Sikkerhetsha ndbok. ROS. Sikkerhetsinstrukser. 
Branninstrukser 

Organisatoriske 
tiltak 

Ledere/rovere observerer opptenning og fyring av ba l. Ved for 
mye vind, eller sterk tørke i grunnen, vil ledere vurdere tiltak, 
som a  ikke tenne pa , eller fukte nærmeste grunn med vann, før 
man tenner pa . 

Fysiske tiltak Ba let fyres i gammelt oljefat eller grillfat/ba lfat, gnistfanger 

Tekniske tiltak Minimum 1 stk 6kg pulverapparat eller 2 10 liter`s vannbøtter 
ved ba let 

Beredskap Evakueringsplaner, branninstruks, førstehjelpsutstyr med 
branngel 

Internkontroll Leder kontrollerer omra det rundt leirba let før oppfyring, i 
forhold til hvor tørt det er i grunnen like ved leirba let, og at 
slokkemidlene er pa  plass før man tenner pa  

Status og 
forbedring 

 

Sikkerhetstiltak 

K. Matlaging eller koking av vann medfører brann i mat-telt eller matlagingsposter 

Ådministrative 
tiltak 

Sikkerhetsha ndbok. ROS. Sikkerhetsinstrukser. 
Branninstrukser. Instrukser for a pen flamme 

Organisatoriske 
tiltak 

Speiderne er trenet i bruk av gass stormkjøkken, og kjenner til 
sikkerhetsregler for betjening av utstyret. Ledere observerer 
matlagingsarbeidet, og at det forega r pa  anviste omra der 

Fysiske tiltak Lager mat pa  anviste plasser med stødige underlag 

Tekniske tiltak Minimum 1 stk 6kg pulverapparat eller 2 10 liter`s vannbøtter 
hos hver tropp 

Beredskap Evakueringsplaner, branninstruks, førstehjelpsutstyr med 
branngel 

Internkontroll Ledere følger opp at speiderne betjener varmekildene korrekt, 
og pa  riktig sted 

Status og 
forbedring 

Om gjentatte avvik hos patruljer, ma  man gjennomføre ny 
opplæring 

Sikkerhetstiltak 

L. Lek som medfører branntilløp 

Ådministrative 
tiltak 

Sikkerhetsha ndbok. ROS. Sikkerhetsinstrukser. 

Organisatoriske 
tiltak 

Patruljering av ledere na r det ikke er organiserte aktiviteter 
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Fysiske tiltak  

Tekniske tiltak Minimum 1 stk 6kg pulverapparat eller 2 10 liter`s vannbøtter 
hos hver tropp 

Beredskap Evakueringsplaner, branninstruks, førstehjelpsutstyr med 
branngel 

Internkontroll Hver tropp anbefales hver dag a  kontrollere at 
førstehjelpsutstyr og slokkemidler er pa  plass og inntakt 

Status og 
forbedring 

 

Sikkerhetstiltak 

M. Negativ omtale i lokal media, eller landsdekkende media 

Ådministrative 
tiltak 

Medieregler, som bl.a. innebefatter at dersom presse tar 
kontakt, skal de henvendes til presseansvarlig 

Organisatoriske 
tiltak 

Egen presseansvarlig 

Fysiske tiltak Sperreba nd 

Tekniske tiltak Facebook, nettsidene til NSF 

Beredskap NSF 09 123 

Internkontroll Nettilgang for presseansvarlig 

Status og 
forbedring 

 

Sikkerhetstiltak 

N. Fall i vannet i slusen, og i «fossen» 

Ådministrative 
tiltak 

Sikkerhetsha ndbok. ROS. Sikkerhetsinstrukser. Regler for 
opphold ved sluse, og forbud mot a  ga  ut i «fossen» 

Organisatoriske 
tiltak 

40 ledere besta tt livredningskurs i vann. Na r det forega r 
slusing, ma  det være minimum en leder ved slusen. Opplæring 
av speidere om forbud mot opphold ved sluse uten ledere. 

Fysiske tiltak De fysiske tiltak som finnes, er en livredningsbøye under broen 
ved enden av slusen, og ba tshaker som henger sammen med 
bøyen.  
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Tekniske tiltak Ingen 

Beredskap Dersom en person faller i slusen, og ikke er sa  skadet at 
personen kan svømme selv, er anbefalt aksjon a  fa  personen til 
a  svømme pa  andre siden av broen a  ga  i land pa  en av sidene 
der. Dersom personen som faller i vannet ikke klarer a  redde 
seg selv, ma  leder pa  stedet tilkalle assistanse før lederen 
forsøker redningsforsøk. Fall i «fossen» kan medføre 
bruddskader, og man ma  ta hensyn til dette før man eventuelt 
evakuerer personen fra «fossen». En person til enhver tid 
ansvar for varsling av nødetater. Egen møteplass for nødetat. 
Instruks for at nærmeste ledere tar ledelse for livreddende 
førstehjelp. 

Internkontroll Leder som patruljerer omra det, kontrollerer pa  sine runder at 
livredningsbøyen ikke er fjernet fra slusebruen 

Status og 
forbedring 
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4. Risiko og sa rbarhetsanalyse, basert pa  NS5832 

RISIKOVURDERINGSSKJEMA 

Risikovurderingens forma l er a  fungere som beslutningsstøtte for a  fastsla  om 
forholdet mellom verdier, trusler og eksisterende sikkerhetstiltak er akseptabelt. 
 

Verdivurdering  
Se side 4 

Trussel scenario 
Se side 6-14 

Eksisterende sikkerhetstiltak 
Se side 15-22 

Sårbarhet for mennesker, miljø, materielle verdier og omdømme 
Beskrivelse av de mulige tap som scenarioet kan medføre. 

Å.Fall i vannet ved leiromra de 
Med hensyn til at speiderne ikke fa r leke ut i vannet uten ledere tilstede, og 
erfaringene tilsier at de er flinke til a  følge slike regler. Og at de sjelden er alene, og 
ledere har i oppgave a  patruljere jevnlig langs vannkanten na r det ikke er 
aktiviteter, er det lite trolig at speidere vil falle i vannet uten at andre observerer 
det, og kan umiddelbart varsle og hjelpe den som falt. Da vil Sa rbarheten knyttet til 
en slik hendelse være moderat for menneskene. Miljøet er ikke sa rbart for denne 
typen trusler, ei heller materielle verdier. Omdømmet kan man anse for moderat 
sa rbar for slike hendelser, da det kan skremme mange pa rørende, uavhengig av 
resultatet av hendelsen 
 

B.Fall i vannet ved aktivitet med kano, fla te eller kajakkpadling 
Ålle speidere som skal delta i vannaktivitetene skal gjennomga  opplæring i 
sikkerhetsregler knyttet til padling og andre vannaktiviteter. Ålle ma  bære vester, 
alle kan svømme, og de vil ha følgeba t og andre kanoer som kan komme til 
unnsetning raskt. Sa rbarheten kan man derfor ansla  a  være liten for menneskene. 
Liten for miljø, og for materielle verdier som er pakket inn i plastsekker. 
Omdømmet er ogsa  lite sa rbart for denne typen hendelse, da det er nærmest 
forventet av pa rørende at dette kan skje. 
 

C.Matforgiftning 
Matforgiftning kan oppsta  til tross for alle tiltakene. Men takket være tiltakene er 
det lite trolig at det vil spre seg, og man kan raskt fa  hjelp med f.eks dehydrering 
grunnet f.eks diare . Mottiltak med medisiner og renhold, og bytte av matprodukter 
kan raskt iverksettes, slik at sa rbarheten er liten for mennesker. Miljø og materielle 
verdier vil ogsa  ha liten sa rbarhet for dette. Omdømmet er ikke sa rbar for slike 
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hendelser, sa  fremt det ikke utvikler seg til en «epidemi» i leiren. Da kan det bli 
moderat sa rbarhet i forhold til lokale media og pa rørende 

D.Ånafylaktisk sjokk(akutt alvorlig allergisk reaksjon) 
Dette er svært akutte situasjoner som kan oppsta  na r som helst og hvor som helst. 
Hvis noen opplever dette, kan man til tross for tidligere beskrevne tiltak oppleve 
en alvorlig tilstand for den skadde. Da særlig i forbindelse med haik, hvor ledere vil 
bruke litt tid før de kan komme og hjelpe. Sa rbarheten for dette vil jeg ansla  til 
middels. Miljø, materielle verdier og omdømme har liten sa rbarhet for dette, sa  
lenge alle tiltakene blir benyttet.  
 

E.Trafikkulykke ved besøk til butikker 
Dette er en av de mer sannsynlige uønskede hendelsene som kan oppsta . 
Konsekvenser av slike hendelser er umulig a  forutsi, men de som bor i omra det er 
kjent med at det er mange aktiviteter i omra det pa  sommerhalva ret, og med 
strandflagg langs veiene(sikkerhetstiltak s 18), vil man kunne anta at kjørende vil 
avpasse farten til dette. Det betyr at hastigheten vil være lav, og det vil minske 
sannsynligheten for ulykke, ved at speiderne fa r mulighet til a  komme seg unna, og 
sja før kan unnvike eller stoppe. Videre vil trolig skadeomfanget bli mindre, na r det 
er lavere hastighet i omra det. Med de gode reglene, a rva kne ledere og speidere 
som har fa tt klare regler for opptreden i trafikken, sa  vil jeg ansla  sa rbarheten til 
lav. Sa rbarhet knyttet til materielle verdier ma  anses a  være liten ogsa  for kjøretøy, 
miljø er lite sa rbart for dette, og likesa  omdømmet til speiderforbundet. 
 
F.Trafikkulykke ved forflytning til ulike aktiviteter utenfor kanaltangen 
Her vil de samme elementene komme inn som i pkt E. Det er et element som virker 
i negativ retning i forhold til pkt E, og det er at lederne ved aktivitetene ikke har 
mulighet til a  følge opp deres opptreden i trafikken som ved leiren. Men her 
kommer elementet med at speiderne vet at de vil bli vurdert ogsa  i forhold til sin 
opptreden i trafikken, og erfaringsmessig er det motivasjon god nok for de fleste til 
a  ha fokus ogsa  pa  trafikksikkerheten. Sa rbarheten for mennesker vil allikevel være 
høyere enn ved pkt E, sa  jeg vil ansla  sa rbarheten til middels. Miljø, materielle 
verdier og omdømme er som i pkt E 
 

G.Trafikkulykke ved evakuering fra kanaltangen 
Evakuering langsetter veien vil være ledet av ledere. Det vil være en streng og 
bestemt form for ledelse i slike situasjoner, slik at det er riktig a  anta at 
sa rbarheten knyttet til trafikkulykker ved evakuering er liten. Materielle verdier, 
miljø og omdømme er som i pkt E 
 

H.Kriminelle handlinger grenseoverskridende adferd 
Dette er et meget ømta lig tema for alle som arbeider frivillig med barn. Derfor er 
det stort fokus pa  dette i NSF, med egen ressursgruppe, og informasjon om tegn og 
signaler, og hvordan man skal opptre i slike situasjoner, er tilgjengelig for ledere, 
Statistikken for slike hendelser i speiderforbundet er god, men det er avdekket 
tilfeller av dette, og det ma  være fokus pa  det spesielt i slike sammenhenger som 
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Vannvittig 2015. Med tanke pa  de tiltak som er innført, og de erfaringer som er 
gjort i Fredrikstad krets, sa  vil jeg iansla  sa rbarheten til lav, da vi trolig vil avdekke 
slike uønskede hendelser raskt. Og ansla  risikoen til lav. Materielle verdier og miljø 
vil ikke være sa rbare for dette, men omdømmet vil være sa rbart for dette. Selv en 
mistanke som viser seg a  være ubegrunnet, kan medfør negativt omtale i pressen. 
 

I.Tyveri av personlig utstyr og troppsutstyr 
Speiderne fa r beskjed om at de ikke skal ta med seg pc, nettbrett og liknende. Og de 
fleste speidere er flinke til ikke a  ta med seg dyre smykker, klokker og liknende pa  
tur. Derfor er det kun turutstyr som er av reell verdi i teltene. Det er i seg selv 
kostbart, men trolig lite attraktivt for de fleste vinningskriminelle, og speiderne 
kjenner igjen eget utstyr, da det er merket det meste, slik at dukker det opp i andre 
sine telt, sa  vil de kjenne det igjen. Kontanter er det ogsa  begrenset med, og 
lederne i enkelte av gruppene tar ha nd om dette for speiderne, med egen «speider-
bank». Hver gruppe har noe dyrt utstyr i form av GPS og samband/mob.tlf, men det 
blir plassert i bygningsmassen, innela st, na r det ikke er i bruk. Det er derfor a  anta 
at sa rbarhet i forhold til tyveri er lav. Det er ogsa  lav sa rbarhet i forhold til øvrige 
verdier. 
 

J.Leirba l antenner omra det rundt 
Tiltakene som er beskrevet pa  side 20, vil medføre at selv om leirba let skulle klare 
a  antenne bakken, sa  vil slukkemidler, instrukser og evakueringsplaner medføre at 
menneskene er lite sa rbare for dette, og alle er va kne med klærne pa , utenfor 
teltene, slik at ba de egen slokkeinnsats og evakuering kan iverksettes umiddelbart. 
Derfor vil jeg ansla  sa rbarheten til lav for mennesker, middels for materielle 
verdier, lav for miljø og omdømme.  
 

K.Matlaging eller koking av vann medfører brann i mat-telt eller matlagingsposter 
Instrukser for bruk av a pen flamme ved matlaging, er sa  enkle a  forholde seg til, og 
ved a  redusere bruk av a pen flamme til leirba l eller gass-stormkjøkken, sa  skal det 
mange uheldige omstendigheter til a  for at noe skal skades. Med slokkemidler lett 
tilgjengelig, og faste plasser for bruk, og overva king av det hele av ledere, alle er 
va kne ute av teltene, gode branninstrukser og evakueringsplaner, sa  vil jeg ansla  
sa rbarheten til lav. Det samme vil jeg ansla  ogsa  for de øvrige verdier 
 

L.Lek som medfører branntilløp 
Dette er hendelser som man har liten erfaringer med fra leire. Speiderne er flinke 
til a  følge med hverandre, og har blitt lært opp siden de gikk i flokken, om hvor 
farlig ild kan være. Setter man dette sammen med ledere som følger opp med de 
tiltakene som er beskrevet i K og L, og at det ikke er lov med varme kilder inne i 
teltene, sa  vil trolig sa rbarheten være lav. Det samme gjelder materielle verdier, 
miljø og omdømme. 

M.Negativ omtale i lokal media, eller landsdekkende media 
Man kan oppleve negativ omtale i lokalmedia som følge av mindre hendelser eller 
negative opplevelser blant beboerne i omra det hvor speiderne beveger seg. Men 
erfaringer tilsier heller at de opplever speiderne som positive innslag i hverdagen.  
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For a  fa  negativ omtale i landsdekkende media ma  det være større uønskede 
hendelser som ikke har blitt ha ndtert pa  en profesjonell og forventet ma te av 
speidergruppene. Men med alle de tiltak som er satt i gang, erfaringene til lederne 
som er med og den gode treningen speiderne har, skal det værevanskelig a  gi 
speiderforbundet da rlig omdømme. Derfor er det a  anta at sa rbarheten er lav for 
alle verdier. 

N.Fall i vannet i slusen, og i «fossen» 
I de fleste tilfeller vil trolig fall i slusen medføre kun en va t speider, som blir litt 
skremt av opplevelsen. Faren er om den forulykkede sla r seg i fallet i bryggekanten 
eller i ripa pa  en ba t. Men, med voksne pa  plass, svømmedyktige speidere, 
redningsbøye og ba tshaker, sa  er det a  anse for lav sa rbarhet knyttet til slusen. Fall 
pa  nedsiden av slusen, i fjellsiden kan man være mer sa rbare for. Øvrige verdier er 
ogsa  lite sa rbare for dette. 
 

Risiko Sett X: 
Lav Midd- 

els 

 

Høy 

Risiko A Fall i vannet ved leiromra de  X  

Risiko B Fall i vannet ved aktivitet med kano, fla te eller….  X   

Risiko C Matforgiftning X   

Risiko D Ånafylaktisk sjokk  X  

Risiko E Trafikkulykke ved besøk til butikker X   
Risiko F Trafikkulykke ved forflytning til ulike aktiviteter…  X  

Risiko G Trafikkulykke ved evakuering fra kanaltangen   X   

Risiko H Kriminelle handlinger grenseoverskridende adferd X   

Risiko I Tyveri av personlig utstyr og troppsutstyr X   

Risiko J Leirba l antenner omra det rundt X   

Risiko K Matlaging eller koking av vann medfører brann X   

Risiko L Lek som medfører branntilløp X   

Risiko M Negativ omtale i media X   

Risiko N Fall i vannet i slusen, og i «fossen» X   

 
 
 
 
Beskrivelse av de omra der som ikke er vurderes godt nok dekket med eksisterende 
sikkerhetstiltak, beredskap eller gjenopprettelsesrutiner.  
 

1.  
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Forslag til forbedringstiltak 
Ved middels eller høy risiko listes forslag til nye tiltak for a  minske risikoen. 

1.  Fa  pa  plass bannere. Be om godkjenning av lensmann 
2.  
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5. Handlingsplan 

Forslag til forbedringstiltak 
Pri. Nye tiltak Ansvar Frist Utført 

 Punkter 1-5 er tiltak Halden Brannvesen sine 
kommentarer og avvik i forhold til 

originalplan 

   

1. Parkering av kjøretøyer forutsettes slik 
tilrettelagt at dette ikke medfører 
hindringer for utrykningskjøretøyers 
fremkommelighet og stenger for- eller 
begrenser tilgangen til slokkevann og 
angreps/rømningsveier.    

Plassere i beredskapsplan parkerings-
bestemmelser for deltakere i 
arrangementet. 

Pål-A Hansen og  
Øystein Nordby 

 

 

09.juni 08.juni 

2. Oppmøteplass for- og mottak av 
utryknings- og redningsmannskaper settes 
primært til parkeringsplass til 
Kanaltangen med mindre oppstått 
situasjon tilsier annen plass.  

Synliggjøre bedre i beredskapsplaner at 
møteplass for utrykningskjøretøy er på   
p-plass til kanaltangen 

Pål-A Hansen 09.juni 08.juni 

3. Den som har til oppgave å ta imot 
utryknings- og redningsmannskaper bør 
være tilkjennegitt med f. eks gul vest eller 
lignende.  

Avtale plassering og dokumentasjon av 
plassering av refleksvester som er 
øremerket for de som skal møte nødetat 
og/eller trafikkdirigering 

Øystein Nordby 

Dokumentasjon: 

Pål-A Hansen 

10.juni  

4. Dersom brannvesenet har nedlagt 
totalforbud mot bruk av åpen ild skal 
ansvarlig søker selv søke denne 
informasjon. Dette gjelder ved værforhold 
med ekstrem tørke sterk vind eller andre 
forhold som åpenbart tilsier at det vil være 
en økt brannfare ved bruk av åpen ild.  

Øystein Nordby 

 

Kontinuerlig 

Før og under 
gjennomføring 
av 
arrangementet 
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Sikkerhetsansvarlig må daglig 
kontrollere kommunen sin nettside eller 
andre informasjonskanaler, om varsler 
om særskilte brannrestriksjoner, og 
sammen med ledergruppe vurdere 
fortløpende begrensninger i bruk av ild, i 
forhold til tørke og vind. 

5. Det gjøres oppmerksom på at arrangøren 
selv ar ansvarlig for ivaretakelse av en 
forsvarlig sikkerhet under arrangementet 
og selv på eget initiativ plikter å søke andre 
instanser som forvalter annet regelverk 
som krever melding eller søknad.  

Leirledelse og sikkerhetsleder 
gjennomgår de krav som stilles til 
gjennomføring av slike arrangementer, 
for å sikre at gjennomføringen er i 
henhold til lovkrav og kommunale krav  

Lars Erik 
Svendsen, Nils 
Sanne,  Øystein 
Nordby, Pål-A 
Hansen 

 

13.juni  
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6. Beredskapsplan inklusive sikkerhetsinstrukser 

Ålle grupper vil fa  tildelt sikkerhetsinstruksene som her er beskrevet. De 

vil fa  gjennomgang av dette før de reiser til kanaltangen, slik at de er 

inneforsta tt med reglene før de kommer dit. Videre er de pa lagt a  

informere sine patruljeførere, speidere og rovere om reglene. Sikkerhet vil 

ogsa  være emne pa  alle ledermøter underveis i løpet av leiren, og 

eventuelle avvik og forbedringsforslag vil bli vurdert av lederne og 

eventuelt effektuert sa  snart praktisk mulig. 

 

For a  unnga  at nødetatene fa r flere ulike meldinger om samme hendelse 

skal man hvis ikke det er en akutt situasjon, la kontakten med nødetaten 

utføres av:    

Øystein Nordby tlf 412 76 898  

Hvis man selv har varslet nødetat, skal Nordby umiddelbart bli varslet, sa  

Nordby kan koordinere kommunikasjon med nødetatene. 

Pressekontakt: Magnus Vøllo tlf  41621134 
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OVERSIKT OVER SAMLINGPLASSER OG P-PLASSER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forebyggende arbeid 

Parkeringsplasser 

1.Deltakere 

2. Besøkende 

3. Åv og pa lessing og varelevering 

Samlingsplasser 

1. Nødetater(alternativt 4) 

2. Mølle, hovedsamlingsplass 

3. Turistinfo, reserve samlingsplass 

1 

2 

3 

1 

3 

2 4 
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 TELT SKÅL HÅ 4 METER ÅVSTÅND 

 

 GRUSVEI PÅ  OMRÅ DET ER UTRYKNINGSVEI FOR NØDETÅTER, OG 

MÅ  IKKE SPERRES 

 

 ÅLLE SPEIDERE MÅ  KJENNE TIL SIKKERHETSINSTRUKSENE. 

TROPPSLEDERE MÅ  INFORMERE OM REGLENE OG SØRGE FOR ÅT 

DE FØLGES OPP 

  

 ÅLLE LEDERE MÅ  KJENNE TIL SÅMLINGSPLÅSSER, OG MØTEPLÅSS 

FOR NØDETÅT. SÅMT GJØRES KJENT MED EGNE OPPGÅVER UNDER 

STØRRE HENDELSER 

 

 HVER TROPP SKÅL HÅ EGET SLUKKEMIDDEL LETT TILGJENGELIG 

FOR ÅLLE 

 

 LEDERE MÅ  GJØRE SEG SELV OG SPEIDERNE KJENT MED 

PLÅSSERING ÅV SLOKKEMIDLER, OG ØVRIG REDNINGSUTSTYR 

 

 HVER TROPP SKÅL HÅ EGET FØRSTEHJELPSUTSTYR, PLUSS 

PÅTRULJESETT 

 

 1.ISEGRÅN HÅR 4stk JÅKTRÅDIOER SOM KÅN DISPONERES VED 

BEHOV 
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SIKKERHETSREGLER FOR VANNAKTIVITETER UT FRA LAND 

 ÅLLE SOM DELTÅR I VÅNNÅKTIVITETER MÅ  HÅ PÅ  SEG 

REDNINGSVEST KORREKT FESTET PÅ  KROPPEN. (ikke 

oppbla sbar vest). LEDER FOR ÅKTIVITET HÅR ET 

SÆRSKILT ÅNSVÅR FOR DETTE. 

 

 SPEIDERNE SKÅL IKKE BRUKE KÅNO ELLER ÅNDRE 

FÅRTØY UTEN VOKSNE LEDERE SIN OVERVÅ KING, OG 

HJELPEBÅ T ER KLÅR 

 

 DE SOM SKÅL PÅDLE MED KÅNO, SKÅL HÅ GJENNOMFØRT 

SIKKERHETSOPPLÆRING 

 

 MÅN SKÅL IKKE STÅ  I KÅNO 

 

 MÅN SKÅL IKKE VUGGE EGEN ELLER ÅNDRES KÅNO 

 

 HVIS MÅN FÅLLER I VÅNNET, SKÅL MÅN HOLDE SEG FÅST 

I FÅRTØYET OG ROPE PÅ  HJELP/BRUKE SPEIDERFLØYTE 

 

 DE SOM SER ÅNDRE FÅLLE I VÅNNET, PLIKTER Å  HJELPE 

 

 PÅDLE LÅNGS LÅND. TÅ HENSYN TIL VIND OG BØLGER, 

OM NØDVENDIG GÅ  I LÅND OG VENT PÅ  ROLIGERE 

FORHOLD 
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SPEIDER FALT/BORTE I VANNET INSTRUKS 

 TILKÅLL HJELP, IKKE GÅ  I VÅNNET UTEN ÅT FLERE ER PÅ  

PLÅSS(tenk egensikkerhet. I utgangspunktet ikke dykk, pga 

bunnforholdene) 

 SØRG FOR KONTINUERLIG OBSERVERING 

 ER DET RETT VED LÅND, BENYTT LIVBØYER ELLER 

REDNINGSLINER HVIS DET KÅN VÆRE TIL HJELP 

 

 

 
 OM NØDVENDIG, UTFØR LIVREDDENDE FØRSTEHJELP TIL 

NØDETÅT ER PÅ  PLÅSS 
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INFO OM RIB, OG KORREKT BRUK AV RIB (PIV-PERSON I VANN) 

INFO 

 Følgeba t er av type RIB 14 fot, med 40hk utenbordsmotor 

 Opereres i utgangspunktet av erfarent mannskap, men kan 

unntaksvis brukes av annet personell med nødvendig opplæring 

 Nøkler er plassert hos Øistein Nordby, 1 Isegran Sjøspeidergruppe 

 Ålle som opererer ba ten skal være gjort kjent med risikomomenter 

med person i vannet(piv), herunder slagskader og kuttskader fra 

propell 

 Ba ten vil ligge pa  vannet under hele leiren, og er klar til bruk straks 

opplært personell er om bord 

 Ba ten har ikke eget utstyr for a  plukke opp personer fra vannet. 

Dette ma  alle ba tførere være informert om pa  forha nd 

 

 

Oppstart 

- Hent nøkkel hos Øystein, 1. Isegran Sjø 

- Skru pa  hovedstrømsbryter 

- Tilt motor ned 

- Start motor 

- Vurder lanterner 

- Løsne fortøyning 
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PIV 

- Lav hastighet mot PIV – ga  inntil mot vind/strøm 

- Tenk pa  slagskader fra skrog og kuttskader fra propell 

- Vurder a  sette motor i fri / skru av motor 

- Tenk balanse, vurder a  løfte PIV fra baugen 

- Tenk nedkjøling – ligge flat – passiv oppvarming 

 

Nedstenging  

- Fortøy alltid grundig 

- Skru av og tilt opp motor 

- Skru av hovedstrømsbryter 

- Visuell kontroll av ba t – alt ok? 
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REGLER VED BADING 

Barn og voksne som bader i kaldt og skittent vann med nærmest 

null sikt, utgjør en risiko. Mennesker kan oppleve at hvis de 

hopper ut i vannet, og det er kjølig, sa  kan de fa  kramper og 

la sninger, som gjør at de ga r rett til bunns. De klarer ikke a  rope 

og vifte med hendene for a  tiltrekke seg oppmerksomhet. Derfor 

ma  de som er badevakter ha full kontroll pa  hvor mange som er i 

vannet til enhver tid. Flest drukninger skjer pa  grunt vann, og de 

som drukner klarer sjelden a  varsle de som er like rundt seg. 

 

 TELL ÅLLE FØR DE GÅ R UT I VÅNNET, OG HÅ 

KONTINUERLIG KONTROLL MED ÅNTÅLLET 

 

 MÅKS 5 PERSONER I VÅNNET PER LEDER. MINIMUM 2 

LEDERE TILSTEDE VED BÅDING 

 

 IKKE LOV Å  STUPE ELLER HOPPE, DÅ MÅN IKKE KJENNER 

TIL BUNNFORHOLDENE 

 

 IKKE LOV Å  SVØMME UT I STRØMMEN VED FOSSEN 
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BRANNINSTRUKS 

Hvis man oppdager branntilløp, gjør følgende, i den rekkefølge  

som situasjonen tilsier, men varsling ma  iverksettes umiddelbart 

 VÅRSLE VED Å  ROPE BRÅNN 

 REDD PERSONER VEKK FRÅ BRÅNNEN 

 RING 110(vurder behov før man ringer) 

 STÅRT EVÅKUERING  

- Hver tropp er ansvarlige for sine speidere. Husk a  ta med oversikt 

over deltakere/oppropsliste 

- Ledere kontrollerer eget omra de før de evakuerer selv 

- Ledere evakuerer speidere til samlingsplass. Ta hensyn til vind 

- Leder fører speiderne langs vei til samlingsplassen, og foretar 

opprop, og rapporterer til samlingsplass ansvarlig 

 
 STÅRT SLOKKEÅRBEID HVIS DET ER TRYGT OG ÅNSES 

HENSIKTSMESSIG 

 LÅG BRÅNNGÅTE OM MULIG(fjern telt osv) 

 LEIRSJEF ELLER STEDFORTREDER MØTER NØDETÅT OG 

INFORMERER OM SITUÅSJON 

Samlingsplassansvarlig rapporterer 

videre til leirsjef. 

 Samlingsplassansvarlig og vara 

utpekes pa  første leirmøte, 

informeres om oppgaver ved 

brann og fa r tildelt samband 
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REGLER FOR HÅNDTERING AV ÅPEN FLAMME/MATLAGING 

 HVER PÅTRULJE SKÅL HÅ 2 BÅ LBØTTER FYLT MED VÅNN 

ELLER 6 KG PULVERÅPPÅRÅT, STÅ ENDE VED 

MÅTLÅGINGSPLÅSS, FØR MÅN TENNER EN FLÅMME 

 

 ÅLLE I PÅTRULJEN SKÅL KJENNE TIL HVOR TROPPEN SITT 

PULVERÅPPÅRÅT ELELR BØTTER ER PLÅSSERT, OG 

HVORDÅN DET BETJENES 

 

 BRUK ÅV VÅRME SKÅL KUN FOREGÅ  PÅ  FÅSTE STEDER 

GODKJENT ÅV LEDERE 

 

 MÅN KÅN KUN BRUKE GÅSS STORMKJØKKEN I 

PÅTRULJENE. DET ER FORBUDT MED BRUK ÅV FLYTENDE 

BRENNBÅR VÆSKE(foruten til opptenning) 

 

 PÅ  HÅIK MÅ  MÅN HÅ VÅNN TILGJENGELIG, OG KUN BRUKE 

VÅRME STÅ ENDE PÅ  IKKE BRENNBÅRT OG STØDIG 

UNDERLÅG(det kan fort velte) 

 

 TÅ HENSYN TIL VIND, OG BEVEGELSE ÅV UNDERLÅGET 
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TRAFIKKSIKKERHETSREGLER 

 IKKE LØPE OVER ELLER LÅNGSETTER VEIEN 

 

 SE SEG TIL BEGGE SIDER FØR MÅN GÅ R OVER VEIEN 

 

 VENT MED Å  GÅ , TIL BILEN STÅ R STILLE 

 

 ER DET MYE TRÅFIKK, BE LEDERE OM HJELP TIL Å  

STÅNSE TRÅFIKKEN 

 

 PÅ  ÅKTIVITETER ER OPPTREDEN LÅNGSETTER VEIENE 

EN DEL ÅV DET SPEIDERNE BLIR VURDERT ETTER 

 

 LEDERE SKÅL FØLGE OPP SPEIDERNE SIN OPPTREDEN I 

TRÅFIKKEN, OG OM DET ER MYE TRÅFIKK MÅ  DE 

VURDERE TRÅFIKKVÅKTER MED REFLEKSVESTER I DE 

MEST UTSÅTTE TIDER 
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MEDIEHÅNDTERING 

 PRESSEÅNSVÅRLIG: MÅGNUS VØLLO tlf   

 

 HVIS PRESSE ÅNKOMMER LEIR, ELLER RINGER. HENVIS 

TIL VØLLO, EVENTUELT NETTSIDEN 

 

 Ved større ulykker vil pressen ta kontakt. Ikke spekuler i 
årsak til ulykke, skyldspørsmål eller omfang. Det er 
politiets oppgave.  
Vi skal IKKE offentliggjøre navn på forulykkede eller 
skadde, dette er politiets oppgave 
 

 Presseansvarlig må holdes godt informert om hva som 
gjøres 
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GRENSEOVERSKRIDENDE ADFERD 

 INGEN KÅN VÆRE MED SOM LEDERE HVIS DET IKKE ER 

INNHENTET VÅNDELSÅTTEST PÅ  PERSONEN 

 

 LEDERE BØR FORSØKE Å  UNNGÅ  Å  VÆRE ÅLENE MED 

SPEIDERE INNE I TELT, WC-BYGG ELLER ÅNDRE 

BYGNINGER 

 

 VED BÅDING ÅNBEFÅLES DET Å  VÆRE MINIMUM TO 

LEDERE TILSTEDE(ogsa  pga drukningsfaren. Husk maks 5 i 

vannet per leder) 

 

 LEDERE MÅ  VÆRE OPPMERKSOMME PÅ  UTILBØRLIG 

OPPTREDEN MELLOM SPEIDERE 

 

 KVINNELIGE LEDERE/ROVERE MÅ  VED BEHOV, BISTÅ  

TROPPER UTEN KVINNER  

 

 VED MISTÅNKE OM GRENSEOVERSKRIDENDE ÅDFERD, 

VÅRSLE UMIDDELBÅRT LEIRLEDELSE. DE VIL SÅ  

VURDERE OM DE SKÅL VÅRSLE POLITI. TERSKELEN FOR 

VÅRSLING MÅ  VÆRE LÅV. VÅRSLE OM MISTÅNKE, SÅ  KÅN 

LEDELSEN VURDERE VIDERE OPPFØLGING. LEDERE I 

LEIREN HÅR EKSPERTISE INNEN PROBLEMSTILLINGEN. 
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AKUTT SYKDOM/ULYKKE 

 TÅ SKÅDESTEDSLEDELSE 

 

 SKÅFF OVERSIKT 

 

 VÅRSLE 

 

o Rop pa  hjelp hvis det er mulig 

 

o Varsle 113. Om mulig skal Øistein følge opp 

kommunikasjon med nødetatene 

 

 PRIORITER 

 

 IVERKSETT LIVREDDENDE FØRSTEHJELP 

 

o De ledere rovere som er tilgjengelig ma  bista  om 

behov 

o Øvrige ledere samler øvrige speidere, og trekker disse 

vekk fra skadestedet, slik at man ska ner de for 

inntrykkene 

 

 FORTSETT TIL NØDETÅTER ER PÅ  STEDET 

o Speiderleder møter nødetater 
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VED SAMTALE TIL NØDTELEFON 
 

FØR OPPRINGNING 

-« TENK – TRYKK – TAL» -se igjennom alle punktene 

- Snakk rolig og tydelig 

- Om tid – skaff info om situasjonen, skadde/savnede 

 

Ved oppringning 

- Presenterer med fullt navn og «leder i en 

speidergruppe som er i leir på Strømfoss, Kanaltangen i 

Aremark Kommune» 

- Presenter problem kort og konsist, f.eks «brann i telt-

sprer seg fort-klarer ikke a  slukke seg selv.  

- Ca 180 deltakende personer – disse er samlet og vi har 

kontroll pa  alle 

Adresse og koordinater 

- Strømfoss, Kanaltangen i Åremark kommune 

NORD: 59°18’2 

ØST:011°39’38 

 

110 – 112 - 113 
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PARKERINGSBESTEMMELSER 

 

Ved siden av at Vannvittig 2015 gjennomføres, ma  andre 

besøkende samt fastboende kunne bevege seg uhindret i 

omra det. Det er derfor viktig at de som benytter kjøretøy pa  

denne kretsleir tar hensyn til dette, og i tillegg til a  overholde 

lovkrav og kommunens parkeringsbestemmelser etterfølger 

noen fa  og enkle selvpa lagte regler vedrørende parkering,  

 

A. P-plass ved innkjøring til Kanaltangen skal kun benyttes til 

av og pa lessing av utstyr og varer. Det er ikke anledning til a  

parkere pa  denne plassen, da det er innsatsvei og møteplass 

for nødetatene 

 

B. P-plass for deltakere er ved Mølla 

 

C. P-plass for besøkende er ved turistinformasjonen ved 

«Turisten» 

 

Er det noen som har særskilte behov vedrørende parkering, ma  

dette avklares med sikkerhetsleder Øystein Nordby 
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NYTTIGE TELEFONNUMRE 
 

AMK nød: 113 

Brann nød: 110 

Politi nød: 112 

Legevakt fellesnummer: 116 117 

Legevakt Halden: 69 17 23 11 

Politi ikke nød: 02800 

Brann ikke nød: 69 20 17 00 

Brannsjef Aremark kommune: 92 02 73 38 

(Reidar Sæter) 

 

Gift Info: 22 59 13 00 

Speidernes beredskapstelefon: 09 123 

Opplysningen: 1881 
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FORSVUNNET PERSON 

- Finn ut når personen sist er sett 

- Hvor er siste sikre observasjon 

- Ble det sagt noe om hvor personen skulle dra? 

- Om mulig, forsøk telefonoppringning 

- Be troppsledere se gjennom egen leir, om 

nødvendig samle egne speidere for a  fa  oversikt 

- Skaff mest mulig info ved a : 

 Snakk med de som observerte personen 

sist 

 Hva ble sagt? 

 Na r? 

 Bekledning? 

 Snakk med GL/TL for personens gruppe 

 Uoverensstemmelser med andre 

speidere? 

 Kjente selvmordstanker? 

 Psykiske lidelser? 

 Fysisk form? 

 Åndre relevante opplysninger 

- Vurder a  varsle politi – tlf 112  

- Vurder manngard pa  leir/nærliggende omra de 

- Vurder a  bemanne RIB og søke langs land 
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DØDSFALL 
 Ved dødsfall er det viktig a  ta ha nd om speiderne umiddelbart. I sjokkfasen er 

det viktig at lederne forsta r at alle mulige reaksjoner kan komme, og alt er 

naturlige reaksjoner pa  en unormal hendelse. Hver troppsleder samler sine 

speidere og informerer om hva som har skjedd, sa  det ikke bli spekulasjoner om 

hendelsen.  

Sørg for at ingen speider blir værende alene i en slik situasjon 

 

 Viktig at man ber speiderne om ikke a  ringe hjem, eller legge ut pa  facebook 

eller andre sosiale medier informasjon om hendelsen, før leiren fa r bekreftet at 

de pa rørende av den forulykkede er informert 

 

 Ved dødsfall eller svært alvorlig skade er myndighetene ansvarlig for 

informasjonen, dette skal ikke ga  via kontaktperson pa  hjemstedet. I slike 

situasjoner kan følgende setning ma tte brukes "Det har skjedd en alvorlig 

ulykke. Jeg kan dessverre ikke si mer na " selv om du vet at noen er død og hvem 

det er. Dødsmelding skjer alltid gjennom politi/prest. 

 

 

 Leirledelsen og presseansvarlig ma  sammen med politi vurdere na r man skal 

varsle pa rørende av øvrige speidere.  Dette ma  gjøres raskt, da noen fa  speidere 

nok raskt vil begynne a  varsle sine venner og familie, til tross for beskjed om 

annet 

 

 Videre oppfølging av speiderne ma  hver gruppe, NSF og kommunalt krise og 

beredskapsteam vurdere 

 

 Leirledelsen ma  sammen med øvrige ledere vurdere om man skal avslutte 

leiren, eller holde speiderne samlet og bearbeide hendelsen sammen pa  stedet, 

eventuelt sammen med foreldre og foresatte. 
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FØRSTEHJELP   

Dette gjør du ved bevisstløshet 

 Puster han? Se, lytt og føl i inntil 10 sekunder  
 Beveger brystkassen seg? 
 Lytt etter pustelyder 
 Føl om han/hun puster mot kinnet ditt 
 Se etter tegn pa  ytre skade 
 Se etter eventuell nødhjelpsbrikke som informerer om pasienten har en 

underliggende sykdom som epilepsi eller diabetes 

Når pasienten ikke puster 

 Tilkall hjelp. Fa  noen til a  ringe 113 
 Legg han pa  ryggen om mulig  
 Bøy hodet godt bakover 
 Løft haken frem  
 Dette kan føre til at pusten kommer tilbake.  
 Forsiktig med a  bøye hodet hvis nakkeskade mistenkes 
 Fjerne løse gjenstander, mat, slim eller løse tenner 

Slik utfører du munn-til-munn innblåsning:  

 Legg din ene ha nd pa  hans panne, bøy hodet godt bakover, klem neseborene 
sammen med tommel og pekefinger 

 Med den andre ha nden løftes haken godt opp, eventuelle fremmedlegemer eller 
gebiss fjernes 

 Legg leppene dine rundt hele munnen. Bla s inn til brystkassen hever seg (ca. to 
sekunder). Ta bort munnen din sa  luften slipper ut igjen. Bla s pa  ny 

 Dersom pasienten fortsatt ikke va kner, fortsett med hjertelungeredning 

 

 

 

 

 

 

 

http://nhi.no/forside/forstehjelp/bevisstloshet/hjertelungeredning-barn-18584.html
http://resource.nhi.no/resource/72-21-hakeloft-ved-innblasingsteknikk.jpg?size=800
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HJERTEKOMPRESJON: 

Hjertekompresjon utføres med strake armer og med 

bruk av tyngden fra overkroppen. Kompresjonens 

dybde avhenger av kroppsstørrelse, men noe kraft ma  

benyttes. Dette er fysisk krevende og fordrer god 

teknikk 

Framgangsmåte:  

 Legg deg pa  kne inntil pasientens arm 
 Hendene dine plasseres oppa  hverandre pa  brystbeinet, midt mellom brystvortene. 

Ha ndbaken pa  den nedre ha nden skal trykke mot brystbeinet, ikke flat ha nd 
 Trykk rett ned og slipp opp igjen (røde piler). Det kreves et relativt hardt trykk 
 Trykk 30 ganger i rask rekkefølge. Tell høyt 
 Deretter 2 innbla sninger før 30 nye trykk, o.s.v. 

 

Ved drukning starter man alltid med 5 innbla sninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://resource.nhi.no/resource/2904-21-dsc01505.jpg?size=800
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7. Gruppen som har utarbeidet sikkerhetshåndboken 

Lars Erik Svendsen 

Øystein Nordby 

Eirik Gjeldnes 

Pa l-Å Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 


