KOMMANDANTEN
FLYVESTATION KARUP

GK KAR BST 358-5
2011-02
Emne:
ADGANGSBESTEMMELSE TIL IDRÆTSANLÆG PÅ FLYVESTATIONS KARUP OMRÅDE
Ref.:
FSUBST 491-7 af 2009-7.

1. FORMÅL
Formålet med bestemmelsen er at fastlægge bestemmelser for adgang til og benyttelse af
idrætsfaciliteter på Flyvestation Karups område.

2. GRUNDLAG
I henhold til Forsvarets Personelpolitik at efterleve hensigten om familievenlige arbejdspladser og de nødvendige hensyn til sikkerhed, sundhed og trivsel samt den praktiske
håndtering af adgang til idrætsfaciliteter.

3. GENERELT
Idrætsfaciliteter er for den ved Flyvestation Karup tjenestegørende medarbejder m.h.p. efterlevelse af ref..
Der lægges vægt på, at give idrætsvirksomheden de bedste vilkår. I den forbindelse stilles
idrætsfaciliteter til rådighed i den udstrækning det er muligt, således medarbejder og deres
nærmeste pårørende kan udøve idræt i fritiden, med det forbehold at enheder under uddannelse prioriteres.
Som en del af seniorpolitikken vil også pensionerede medarbejdere, med adgangskort til
flyvestationen, og deres ægtefælle/samlever have adgang til idrætsfaciliteter.
Under fornøden hensyntagen til tjenestestedets primære opgave kan der ydes instruktørbistand og personelstøtte til gennemførelse af godkendte idrætsarrangementer.
Udlån og udlejning af idrætsfaciliteter og –materiel forvaltes ved LSE Karup efter gældende bestemmelser.

4. ADGANG
Adgang til såvel inden- som udendørs idrætsfaciliteter styres ved størstebrugeren, som er
Air Force Training Centre (AFTC) og reguleres i forhold til uddannelses- og styrkeopbygnings prioritet. Fordeling af haltider og idrætstilbud fremgår af idrætsportalen
(http://ffi/sites/Idr%C3%A6t%20p%C3%A5%20FSNKAR/default.aspx).
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Nærmeste pårørende defineres som adgangsberettiget såfremt de har fælles bopæl med
den tjenestegørende og ledsages af denne. Børn og sammenbragte børn betragtes i denne sammenhæng som en del af husstanden desuagtet at de ikke nødvendigvis deler folkeregisteradresse med den tjenestegørende.
Et pårørendekort udstedt til en tjenestegørendes ægtefælle/samlever giver ikke adgang til
fri færdsel og anvendelse af idrætsfaciliteter. Indehaver af et pårørendekort skal altid være
ledsaget af den tjenestegørende.
Adgang for pensionerede medarbejdere og deres ægtefælle/samlever sker ved fremvisning af adgangskort. Ægtefælle/samlever skal altid være ledsaget af den pensionerede
medarbejder.
Særlig for adgang til motionsrum gælder, at man minimum skal være 16 år.
Inden- som udendørsfaciliteter som ønskes anvendt til ikke tjenstlige arrangementer, også
hvis disse er ledsaget af tjenestegørende, fordrer forud herfor fremsendelse af en formel
ansøgning til LSE Karup..
Ansøgningen skal indeholde flg.:
• Formål med arrangementet.
• Antal deltagere og alder for disse.
• Ønsket tid for afholdelse af arrangementet.
• Kontaktperson og dennes tlf. nr. og evt. E-mail.
Efter LSE Karup har modtaget ansøgningen og haft denne i høring ved AFTC Støttedriftidræt (SDI), skal bevogtningen skriftligt meddeles et evt. udlån, herunder deltagerliste og
kontaktperson.
Personer som anvender faciliteter uden at have booket dem skal forlade disse, hvis der
kommer medarbejdere der tjenstligt skal anvende dem. Såfremt der er ansøgt og givet tilladelse til anvendelse af faciliteter har man fortrinsret.

5. IDRÆTSHAL
Flyvestation Karups nye idrætshal rummer mulighed for anvendelse til andre formål end
idræt, idet der til hallen er anskaffet belægning til beskyttelse af hallens gulv. Denne bestemmelse giver retningslinjer for en sådan anvendelse.
Idrætshallen er af brandmyndighederne godkendt til max. 288 personer i den nordlige ende (nærmest trappen), når der samtidigt er opsat stole og/eller borde. Såfremt der ikke er
opsat borde/stole, kan antallet øges til max. 300 personer.
Ved paradeopstilling kan antallet være op til 430 personer, men kun ved parade under
kommando.
En anvendelse af hallen som indebærer pålægning af gulvbeskyttelse, vil normalt kræve 1
dag til pålægning og 1 dag til fjernelse af belægningen, hvorfor hallen ikke vil kunne anvendes til idræt i minimum 3 dage i forbindelse med et arrangement. Dette sætter en be-

TIL TJENESTEBRUG
GK KAR BST 358-5
2011-02
grænsning i antallet af sådanne ikke-idrætslige anvendelser, hvorfor nedenstående gælder:
• Hallen kan ikke anvendes til afholdelse af fester, f.eks. julefrokoster og lign., da risikoen for skader vil være for stor.
• Hallen forudses ikke taget i anvendelse til øvelsesformål.
• Andre faciliteter skal i videst muligt omfang søges anvendt inden idrætshallen. Der
henvises især til Blå/Rød Sal.
• Ønsker om anvendelse stiles til LSE Karup, som indhenter prioritering af anvendelsen
ved Garnisonskommandanten.

6. FORHINDRINGSBANE
Alle tjenestegørende på Flyvestation Karup samt militære enheder kan frit benytte forhindringsbanen (FHB) som led i den militære fysiske træning. Enheder og enkeltpersoner
skal dog være bekendt med sikkerhedsbestemmelserne for brug af FHB. Koordination for
enhedernes brug af FHB påhviler AFTC SDI.
I forbindelse med anvendelsen af FHB skal det, navnlig grundet den stigende efterspørgsel fra ikke militært ansatte, samt ikke mindst det nødvendige hensyn til såvel faglighed
som sikkerhed, hermed skitseres hvilke præmisser et sådant udlån skal tage sit udgangspunkt i:
6.1. Formål
FHB har til formål at træne den enkelte soldats færdigheder, som enkeltkæmper eller i
grupperamme, og give denne baggrund for at passere forekommende forhindringer i
kampmiljø og -terræn.
Soldaten bibringes gennem den fysiske træning, selvtillid og erfaring i passage af vanskelige forhindringer.
6.2. Godkendelse
AFTC SDI godkender ansøgninger fremsendt til LSE Karup i hvert enkelt tilfælde. Ansøgninger kan kun imødekommes, såfremt det er skoler, idrætsforeninger eller foreninger generelt, der har idrætsmæssige relationer.
Ansøgninger om brug af FHB til arrangementer af karakteren polterabend eller lign. vil ikke
blive bevilget.
6.2.1. Sikkerhed
Alle arrangementer gennemføres af en uddannet Militær Fysisk Træner fra AFTC SDI eller
en heraf godkendt instruktør.
Inden gennemløb på FHB skal alle deltagere være bekendt med sikkerhedsbestemmelserne samt flg. forudsætninger:
• Der må ikke løbes på FHB uden forudgående instruktion og opvarmning.
• Alle deltagere skal være iklædt træningstøj med lange ærmer og lange benklæder
samt solide trænings sko.
• Alle deltagere skal deltage i en ledet opvarmning af 15 - 20 min. varighed.
• Ringe, ure, halskæder og synlige piercinger aftages/ fjernes inden opvarmning.
• Anvisninger, der gives af instruktøren skal følges. I modsat tilfælde medfører det bortvisning.

TIL TJENESTEBRUG
GK KAR BST 358-5
2011-02
•
•
•
•
•

I tilfælde af dårligt vejr, der medfører fare for deltageren, aflyses arrangementet.
Deltagerne er forpligtiget til at varte banen efter brug. Nærmere anvisninger gives af instruktøren tilknyttet arrangementet. (Koste, skovle mv. er til rådighed ved de opstillede
stativer på FHB)
Sanitetstaske skal være til rådighed under træning på FHB.
Brug af kanonslag, røg ammunition mv. på FHB er forbudt.
Forhindringer, der ikke anvendes under gennemløb eller ikke vurderes egnet til gennemløb, skal afspærres med rød minestrimmel.

6.2.2. Forsikring
Det påhviler den pågældende institution, skole, forening mv. at sikre deres elever eller foreningsmedlemmer forsikringsmæssigt og har således det fulde erstatningsansvar.
Forsvaret kan således ikke holdes erstatningspligtig ved evt. skade.
Det påhviler låntageren at tegne en lejlighedsforsikring i forbindelse med arrangementet
såfremt en permanent forsikring ikke er tegnet.
Dokumentation for gyldig forsikring skal forevises inden arrangementets gennemførelse.
6.3. Perioder
Grundet knappe personelmæssige ressourcer samt vejrlig er gennemførelse af arrangementer kun mulig indenfor daglig arbejdstid (kl. 0730 - 1530) og i følgende perioder:
• 01. april – 01. juli
• 01. august – 30. september

7. IKRAFTTRÆDELSE
Denne bestemmelse har virkning fra FEB 2011.

J. CHRISTENSEN
oberst
Garnisonskommandant

Ajourføring: HW KAR A1

