
 

 

Sæson 2022/2023 

SIKKERHED PÅ STÆVNEDAGEN 
Forud for stævnedagen er det vigtigt, at I som stævnearrangør tænker over nedenstående 

spørgsmål vedrørende sikkerheden ved jeres stævner.  

Nedenstående spørgsmål er tænkt som en hjælp til at sikre, at I husker at overveje, hvordan I undgår 

eller håndterer eventuelle uheld på dagen. 

Skole OL sekretariatet skal ikke kontrollere jeres svar.  

1. Er der noget på stadion, tribunen, banen, i skoven eller i hallen, som kan udgøre en risiko for, 

at børnene kommer til skade (fx pigtråd, der stikker frem, tribuner med løse trin el. lign.)? 

•  

2. Har I adgang til førstehjælpskasse, og hvor er denne placeret og er indholdet opdateret? 

•  

3. Hvem gør hvad, hvis uheldet er ude? Fx hvem kører med barnet på hospitalet? 

•  

4. Hvor er den nærmeste hjertestarter? 

•  

5. Er der lavet en beredskabsplan for hallen eller stadion ved fx brand? 

•  

6. Er der adgang til vand/væske, hvis nogen skulle få et ildebefindende. Sørg også for ekstra 

vand på de varme dage, så drikkedunke kan fyldes op. 

 

Samaritter eller anden sundhedsfaglig ekspertise 

Ved stævner med flere end 200 børn, opfordrer vi til, at der er samaritter til stede. I kan udelade 

samaritter, hvis I selv kan stille med minimum to personer med sundhedsfaglig ekspertise, som kan 

være til stede under stævnet. Det kan være læger, sygeplejersker, lægestuderende, 

ambulancereddere el.lign. I skal selv afholde udgiften til samaritter. Vi har indgået en aftale med 

Røde Kors, hvor I kan få en lille rabat (5%), hvis I bruger deres samaritter. I skal blot tage fat i jeres 

lokale Røde Kors afdeling og oplyse, at det drejer sig om Skole OL. Dette er blot et tilbud og I er 

velkommen til at benytte jer af andre organisationer. 

OBS! Der kan være forskellige forhold, som gør sig gældende afhængig af, hvilken sportsgren der 

afholdes stævne i. Hvis der gælder særlige sikkerhedsforanstaltninger for jeres sportsgren, så 

følger I selvfølgelig disse. 


