
Infobrev FDF og Spejderne i Tivoli Friheden 2021

Praktiske informationer
Infoteltet ligger i år til højre for scenen og er åbent hele dagen. Det er også her, man
henvender sig, hvis man har uforudsete problemer med pointsystemet som man ikke selv
kan løse. Enten under løsning af poster eller under tilmelding.

Førstehjælp: Hvis I får brug for førstehjælp, kan samaritterne findes ved Hermans
(umiddelbart bag ved den store plads foran scenen). De patruljerer også rundt i parken.

Samleplads
Aftal en samleplads med jeres deltagere, så Ikan finde hinanden, hvis nogen bliver væk. Det
kan eventuelt være ved infoteltet.

Adgang til parken i løbet af dagen
Hvis man har forladt parken, for fx. at hente noget i en bil, vil der være et telefonnummer ved
hovedindgangen, man kan ringe til. Alternativt kan du ringe til infoboden på 55228265 og få
en medarbejder til at lukke dig ind igen. Vi anmoder dog om, at det begrænses, så brug kun
denne løsning i nødsituationer.

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge foran deltagerne. I stedet er der opsat rygespande tre steder i
parken, hvor vi forventer at I trækker hen, hvis I skal ryge.
De vil være indtegnet på kortet i pointsystemet, men kan også findes her:
1. Til venstre for scenen ved pigegarden https://goo.gl/maps/7rhsVScByq3DnNKc8
2. Bag casinospillehallen: https://goo.gl/maps/rGkzLBNyNdE52d5n6
3. Bag legepladsen og tarzanbanen: https://goo.gl/maps/awfhNGq8M5ByMzyKA

Corona hensyn
Vi skal stadig tage hensyn til hinanden, selvom pandemien er på tilbagetræk. Vi håber, at I
som ledere vil hjælpe jeres FDFere og spejdere med at passe på hinanden og holde en god
hygiejne.
Vi henviser til de officielle anbefalinger nederst i dette afsnit.

Derudover skal hver patrulje medbringe håndsprit, så de kan spritte af før og efter aktiviteter,
så vi mindsker muligheden for smittespredning.

1. Bliv vaccineret
2. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du har symptomer
3. Hold afstand
4. Luft ud og skab gennemtræk
5. Vask hænder tit eller brug håndsprit
6. Gør rent, særligt overflade mange har berøring med

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/omraader/sport-og-fritid
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Pakkeliste
- Sovepose + liggeunderlag til inde eller ude
- Regntøj, ekstra tøj etc. til 24 timer
- Telte/bivuark hvis I sover ude, se video på hjemmesiden hvis I sover I parken.
- Spisegrej til aftensmad og morgenmad
- Viskestykke
- Lille turtaske, til hvad i har brug for i løbet af dagen
- Nummeret på ens egen leder (enten på papir eller indkodet i telefonen)

Bemærk at det IKKE er tilladt at medbringe dolk i Tivoli!

Patrulje udstyr i Tivoli
Hver patrulje skal have følgende på sig

1. Håndsprit, så I kan spritte før og efter aktivitet.
2. Opladede smartphones og evt powerbanks
3. Vandflasker (der er adgang til vand derinde)
4. Madpakker til frokost
5. Regntøj (flere af aktiviteterne involverer vand, og det er træls at være våd hele

dagen)
6. En blok + blyant
7. Eventuel nødvendig medicin

Specielt for natløbet: lommelygter, en trangia med gas/sprit og et kompas

Patruljetilmelding
Patruljerne skal tilmeldes på point.fdfogspejderne.dk, og vi anbefaler at gøre det hjemmefra.
Deltager man i både dags- og natløbet skal de tilmeldes af to omgange.

Til dagsløbet skal I vælge hvilken aldersgruppe deltagerne er i, der er følgende alderstrin:
0. - 4. Klasse , 5. - 8. Klasse og 9. klasse og opefter

Når I har oprettet jeres patrulje, ser I et patruljekort. På Patruljekortet kan I se, hvad I hedder
og hvad I er tilmeldt og jeres PatruljeID. Dette skal I huske, da I skal bruge det på dagen, tag
evt et billede af det.

Det er dog også muligt at tilmelde patruljer ved infoteltet i parken, hvor der vil hænge en QR
kode, så man kan gøre det på sin egen smartphone helt selv.

For dagsløbet er det muligt at tilmelde patruljer indtil kl. 12.30.
For natløbet er det muligt at tilmelde patruljer indtil kl. 22.00.
Vi anbefaler patruljestørrelser mellem 4 og 7.

Kortet med oversigt over poster til hhv. dagsløb og natløb findes hvor man tilmelder
patruljerne, og vil kun kunne ses mens posterne er åbne. Derudover vil I få et fysisk kort
udleveret, når I tjekker ind på dagen. Seniorer som deltager i natløbet får et ekstra fysisk kort
ved starten af natløbet.

http://point.fdfogspejderne.dk/


Glemte sager
Vil løbende blive samlet i infoboden, hvor I kan komme og se efter dem. Efter arrangementet
vil de blive overladt til Tivoli og deres generelle glemte sager kasse. Så hvis I mangler
glemte sager efter arrangementet, skal I henvende jer hos Tivoli.

Mad, drikke og opvask
Husk at medbringe madpakker til frokost lørdag samt drikkedunke. Der er drikkevand
tilgængeligt i parken. Nogle af Tivolis madboder vil også holde åbent til køb af mad og slik.

For alle tilmeldte ledere er der gratis kaffe i Tivoli Frihedens boder, der er åbne lørdag. .
Alkohol og åben ild (inkl. trangia) er ikke tilladt i parken eller på cykelbanen.

Aftensmad og morgenmad
Der vil blive opstillet madstationer inde i Spiseriet. Der vil forekomme kø, så hav tålmodighed
:-) Medbring tallerken, bestik og viskestykke. Al spisning foregår i parken. Gå til spisning i
god tid inden I forventer at være færdige med at spise.

Opvask
Der vil være opsat opvaskestationer mellem dragen og sommerfuglen, hvor I kan vaske
jeres brugte service op. Spørg en af de dygtige frivillige eller kig på kortet, hvis I ikke kan
finde det. Vask gerne op så snart I er færdige med at spise.

Postmandskab
Vi er afhængige af postmandskab fra alle de deltagende grupper!
De vil alle blive instrueret af vores dygtige løbsudvalg og taget sig godt af.
Postmandskab skal tilmeldes her, hurtigst muligt! https://fdfogspejderne.nemtilmeld.dk/3/
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Deltager du på en postmandskabsbillet er aftensmad ikke inkluderet, men det er muligt at
købe i en af Tivolis boder. Du er naturligvis også velkommen til at blive til underholdningen.

Alle briefinger af postmandskab foregår på pladsen foran Det Grønne Torv (ved siden af den
store solcelle skulptur og springvandet). Det ligger lige bag Tivolis normale hovedindgang
(på højre hånd når man går fra hovedindgangen ind i parken). Det er nr B på løbskortet. På
det ordinære tivoli kort, der hænger i parken, er det punktet lige mellem nr 81 og 51.
Alternativt er koordinatet https://goo.gl/maps/WPvnSNVCpdxHCC3p6
Briefing af postmandskab til dagsløbet er lørdag kl. 10.50
Briefing af postmandskab til natløbet er lørdag kl. 21.00
Briefing af postmandskab til søndagsaktivitet er søndag kl 8.45

Husk at postmandskabet skal tilmeldes med kredsen/gruppen, og at uden postmandskab
har vi intet løb. Så det er UTROLIG vigtigt, at I både får meldt jer til, og HUSKER at
dukke op til jeres postvagter!!

For dagsløbet ser fordelingsnøglen således ud:
- 0-4 deltagere: Ingen postmandskab
- 5-10 deltagere: 1 leder til postmandskab
- 11-25 deltagere: 2 ledere til postmandskab
- 26-40 deltagere: 3 ledere til postmandskab
- 40+ deltagere: 4 ledere til postmandskab

For natløbet ser fordelingsnøglen således ud:
- op til 10 deltagere: 1 ledere/voksne
- 11-20 deltagere: 2 ledere/voksne
- 21+: 3 ledere/voksne

For søndagsaktiviteten ser fordelingsnøglen sådan ud:
- Alle grupper/kredse stiller med 1 leder/voksen

Tjek ind, armbånd, bagage og overnatning

Tjek ind og ankomst
Udlevering af armbånd (og mærker)
For at mindske travlheden ved tjek ind, er det også muligt at afhente armbånd på
Rytterknægten 1, Aarhus d. 22 september fra kl. 17-20. Ellers kan de hentes ved tjek ind.
Der vil være en bod ved tjek ind, hvor ÉN leder fra hver gruppe kan afhente armbånd og
mærker, som kan gives til deltagerne.

Armbåndet gælder som turbånd og spisebillet og skal således bæres under hele
arrangementet! Mister man sit armbånd, kan man få udleveret et nyt i info teltet.

Tjek ind
Tjek ind foregår IKKE fra hovedindgangen, men igennem Marselisborghallen:
https://goo.gl/maps/bmhmVnTxhBmcDKXX9. Tjek ind er åbent fra 10.00-10.45. Kommer
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man i starten af tjek ind vinduet, er der god tid til at gå en tur i parken, teste legepladserne
eller tjekke toiletterne ud.

Kommer man i bil, vil det være muligt at sætte bagage og personer af ved
Marselisborghallen. Medmindre man har meget tung bagage med, opfordrer vi til, at man
sætter sine deltagere af lidt fra hallen, for at mindske trafik-flaskehals.

Bagage
Under dagsløbet opmagasineres alt bagage i Marselisborghallen. Det vil være låst inde, så
alt man skal bruge i løbet af dagen, skal man have med sig rundt i en lille taske. Tjek at alle
jeres deltagere har f.eks. vigtig medicin på sig.

Telte og bagage skal indleveres umiddelbart efter ankomst, dog senest 11.15. Alt skal være
tydeligt markeret med gruppe/kredsnavn. Arrangementets dygtige frivillige anviser, hvordan
det skal gøres, men I står selv for det.
Indleveret bagage kan afhentes fra dagsløbet er slut, dvs. ca. 16.45

Hvis man overnatter på cykelbanen kan man også vælge at opmagasinere noget bagage i
sin bil/trailer på eget ansvar - f.eks. hvis man har tunge telte. Så kan man køre dem over til
cykelbanen, når de skal sættes op.

Parkering
Det er ikke muligt at parkere ved Marselisborghallen, men man kan f.eks. parkere her:
https://goo.gl/maps/GXKBn7C3C3exg4Nf8 eller her:
https://goo.gl/maps/SDmXC6fhfpRhJK8A6

Husk dog at tømme bilen for værdigenstande, da vi desværre tidligere har oplevet indbrud i
biler i området under arrangementet.

Overnatning
Alt opmagasineret bagage kan afhentes ved Marselisborghallen fra dagsløbet slutter kl
16.45. Vi beder alle om at afhente det hurtigst muligt, så de overnattende i
Marselisborghallen også kan komme på plads. Det er mange stykker bagage, så der vil
måske være lidt ventetid, men de dygtige frivillige vil hjælpe med at dirigere, så det går så
glat som muligt.

Overnatning i Marselisborghallen
Da hallen bruges til opmagasinering af bagage hele dagen, skal det afhentes før hallen er fri
til jer. Derfor vil der være lidt ventetid, før I kan pakke sovegrej ud. Efterhånden som der
bliver fri plads i hallen, kan I placere jer i de afmærkede båse. Vær meget opmærksom på
ikke at placere ting i de afmærkede brandveje.
Hvis I er i tvivl, vil der være frivillige på vagt, som gerne hjælper.
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Udendørs overnatning
Særligt for udendørs overnatning, skal i medbringe brandslukningsmateriel svarende til et
håndsprøjtebatteri. De skal fyldes samtidig med, at teltet sættes op og er påkrævet for
teltning!

Overnatning i parken
Inden arrangementet får I en mail om hvor, I skal sove, hvilket underlag og et link til en video
af pladsen. Vi anbefaler at fylde teltene/bivuarkerne op, da der ikke er afsat plads til
egocamping, for at give flest muligt muligheden for at overnatte i Tivoli.

Cykelbanen
Hvis I overnatter på cykelbanen, vil der være specifikke tidspunkter, hvor der er åbent for
adgang. På disse tidspunkter vil udgang fra Tivoli via Havreballe Skovvej 11 også være
åben, men den vil låses, når cykelbanen også lukkes. I kan afhente jeres ting fra dagsløbet
slutter 16.45 og få sat telte op. Under det fælles aftenprogram fra kl 18.45 aflåses
cykelbanen, og åbner igen kl 20.15. Herfra vil den være åben resten af natten og under
konstant bemanding af arrangementets brandvagter.

Søndag kl. 9.15 når formiddagsprogrammet starter, aflåses cykelbanen igen. Efter den
fælles afslutning åbnes der for afhentning af jeres ting senest 10.45.
Bemærk at hvis programmet skrider eller slutter tidligere, så flyttes disse tidspunkter
naturligvis, så det passer.

Den nemmeste vej til cykelbanen ses herunder:



Sikkerhed
I tilfælde af evakuering af parken er p-pladsen foran Ceres Park samleplads. Ved evakuering
vil i blive anvist at gå til nærmeste adgang mod Ceres Park i god ro og orden. Den primære
udgang ifbm evakuering er udgangen til højre for scenen bag Pigegaarden (Havreballe
Skovvej 15). Brug derfor denne hvis muligt. På evakueringspladsen skal I finde resten af
jeres kreds/gruppe og stille jer i patruljer således at de evakueringpladsansvarlige kan tælle
jer op.

Brandvagter/nattevagt
Fra kl. 22-07 vil der være brug for nattevagter, der skal være vågne vagter på cykelbanen
samt i Marselisborghallen. Vi har brug for 2 hold af 3 personer. Tidsplanen ser sådan ud:
Hold 1: 22.00 - 04.00
Hold 2: 04.00 - 07.00

Hvis I har mulighed for det, så skriv en mail til info@fdfogspejderne.dk hurtigst muligt. Hvis vi
ikke har nok, vil vi advisere efter det på dagen. Det er vigtigt, at vi har nok brandvagter, og
hvis vi ikke kan finde dem, må vi ikke overnatte i Tivoli, jvf. Brandmyndighederne.

Vi håber, at vi med jeres hjælp kan nå i mål med bemandingen. Vi skal nok sørge godt for
brandvagterne gennem hele natten.

Afhentning
Udgang vil både lørdag og søndag være ved Casino udgangen (Skovbrynet 1, 8000 Aarhus
C). Her er dog meget begrænset plads til biler, så medmindre man har meget små deltagere,
opfordrer vi til, at man går op til Ceres Park og afhentes der.

Billeder under arrangementet
Vi vil rigtig gerne samle en masse af jeres billeder, og vise dem på skærme under
arrangementet. Så brug #fdfogspejderne på instagram og del glæden ved tværkorpsligt
arbejde!

Indtil arrangementet
Kan du som hidtil følge med på facebook “FDF og Spejderne i Tivoli” og på vores
hjemmeside www.fdfogspejderne.dk og få fat i os på info@fdfogspejderne.dk

Vi glæder os vanvittigt meget til at se jer i Tivoli d. 25 september!

Friluftshilsner
Styregruppen 2021
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