
Campingregler og brandinstruks 
 
 
Campering 
Under Gold Cup 2017 er det i lighed med tidligere år muligt at campere i tilknytning til udstillingsarealet i perioden 18. 
juli 2017. kl 12.00 og til den 24. juli 2017 kl 12.00. 
 
Brandværnsmæssige foranstaltninger 
BEMÆRK: Telte og campingvogne må IKKE opstilles i samme campingfelter. Det betyder at telte, til at klargøre hunde i, 
og til at opstalde hunde i, IKKE må placeres i samme felter som campingvogne og teltvogne (camplet/combicamp). Der 
vil være særlige teltområder opmarkeret på pladsen. Desuden SKAL biler placeres på de indrettede parkeringspladser. 
Der må IKKE forefindes biler andre steder (gælder dog ikke autocampere). 
 
Beredskab Fyn forventes at gennemføre brandsyn på pladsen i løbet af Gold Cup 2017 
 
Såfremt reglerne om campering på pladsen ikke er overholdt (se nedenfor) kan det medføre, at opstilling af telte, 
campingvogne mm ikke kan godkendes og derfor skal flyttes. I yderste konsekvens kan dette medføre en lukning af 
pladsen med pålæg om at forholdene skal bringes i orden førend pladsen igen kan åbnes. 
 
Regler for campering 
 
Følgende brandværnsmæssige regler SKAL iagttages ved campering i forbindelse med Gold Cup 2017: 
 Sæt dig ind i nedenstående brandinstruks/ordensregler, der tillige er ophængt ved indkørslen til området samt ved 

informationsstanden. 
 Gør dig bekendt med arealets indretning, herunder placering af brandslukningsudstyr. 
 Brandveje/friarealer må ikke blokeres af telte/biler/campingvogne eller andet, der virker brandbelastende eller 

besværliggør brandvæsenets indsatsmuligheder. 
 Al anvendelse af åben ild er forbudt. 
 Campingvogne og telte må IKKE opsættes i samme campingområder 
 Telte MÅ KUN opsættes i de markerede teltområder 
 Biler må KUN placeres på de indrettede parkeringspladser og IKKE ved telte. 
 Følgende afstandskrav skal overholdes: 

o I caravanområder (til campingvogne) skal der være mindst 3 m, mellem hver enhed og maksimum 6 
enheder i hvert område. 

o I teltområder skal der være mindst 3 m mellem hvert telt – bardun til bardun 
 Opstillede brandslukningsudstyr må kun anvendes til dets formål – ikke til affald, hundevand etc. 
 Hold campingarealerne ryddelig for brændbart affald 
 Affald skal smides i de opstillede affaldsposer. 
 
Forholdsregler ved ildløs: 
 Ring straks 112 og meddel, at der er udbrudt brand i campingvogn eller telt på boldbanerne ved Nyborg Idræts- & 

Fritidscenter, Storebæltsvej 15, Nyborg. 
 Evt. personer i fare evakueres over på boldbanearealerne overfor. 
 Ilden søges bekæmpet/begrænset med rådige slukningsmidler 
 
Forholdsregler ved tilskadekomst, der kræver ambulance: 
 Sikre at den eller de tilskadekomne trækker vejret 
 Ring straks 112 og meddel, at der er en eller flere personer, der er kommet til skade på boldbanerne ved Nyborg 

Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13, Nyborg 

 Fortæl hvem du er, og hvilket telefonnummer du ringer fra (hvis mobil, kan nummeret ikke henføres til et bestemt 
geografisk sted) 

 Bliv ved den tilskadekomne, indtil ambulancen er nået frem  
 
 
  



Forholdsregler ved tilskadekomst, der kræver lægetilsyn 
Ved behov for lægehjælp, der ikke kan vente til egen læge, ring til en praktiserende læge i Nyborg. 
 
Hvis efter kl. 16, kontakt da lægevagten, der har åbent på hverdage kl. 16-08 og hele døgnet på lørdage, søn- og 
helligdage. Du skal ringe i forvejen. Der kan være lidt ventetid på telefonen, men “bliv hængende" på linjen. Opkald 
besvares i den rækkefølge, de kommer ind, og man kommer altid til at tale med en læge. 
 
Telefonnummer til lægevagten er: 
 70 11 07 07 
 
Sørg for at have følgende oplysninger klar inden du ringer op: 
 Personnummer 
 Navn 
 Adresse 
 Telefonnummer 
 Navn på egen læge 

 
Inden henvendelse til skadestuen skal du have haft kontaktet lægevagten 
 Skadestuen i Odense 

Odense Universitetshospital 
Kløvervænget 25 
5000 Odense C 
 

 Skadestuen/klinik i Svendborg 
OUH, Svendborg Sygehus 
Valdemarsgade 53 
5700 Svendborg 
Skadestue åben fra kl. 8.00-20.00 
Skadeklinik åben: 20.00-8.00 

 
Henvendelse til dyrlæge 
Hvis der bliver behov for dyrlæge kan der rettes henvendelse til Østfyns Dyrehospital telefon: 20 26 19 50, der har 
døgnvagt. 


