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Lederguide 

Landsteltlejr – en fantastisk måde at være sammen på!
Så er det nu! Det er tid til at tænke på Landsteltlejr 2022! Følg denne guide og så er du klar. 

LM Between Landsteltlejr er: 
- Møder med JESUS 
- Mange aktiviteter under åben himmel
-  Mange fantastiske oplevelser i naturen
-  Hjemmelavet mad over bål og med en krydret smag af røg 
-  Megameget hygge sammen med din egen juniorklub og sammen med andre juniorklubber fra hele landet
-  Sang og musik så taget letter...
Jeres juniorklub og rigtig mange andre juniorklubber fra hele Danmark skal være sammen. Vi skal alle: Sove 
i telt, lave mad over bål, dyrke fællesskab med hinanden i klubberne, mens vi har det sjovt med spændende 
aktiviteter i naturen og i samlingssalen, hvor vi skal synge og høre om Gud.

Formålet med Landsteltlejren er:
-  At vi skal opbygge og pleje et sjovt og godt fællesskab mellem juniorer og ledere gennem friluftsliv,   
 fællesaktiviteter og med JESUS, placeret lige midt i det hele.
-  At vi skal få nye venner på tværs af hele Danmark. 

Hvem kan deltage?
Alle juniorklubber kan deltage. Minimum én leder/voksen pr. klub. Lederne har styr på egne juniorer. Kan I 
ledere ikke være med, så spørg forældrene og evt. nogle fra LMU om de vil med på en fantastisk weekend.

Før lejren skal I:
-  Tilmelde jer klubvis med antal juniorer og ledere/voksne (økonomisk bindende) til lejren 
 Tilmelding åbner  1. april og lukker 1. maj på http://lmbetween.dk/landsteltlejr
-  Lave et skilt med klubnavn til jeres lejrplads
-  Lave banner og fælles kendetegn til “Slagmark” fx pandebånd. Tænk på et kampråb
-  Lav fane til ”Slagmark” - mål: 20 x 30 cm (Vi sørger for fanestangen og hæfteklammer) 
-  Lave strandstole til alle deltagerne. Video + vejledning til at bygge strandstole: 
 https://www.jemogfix.dk/fix-det-selv/byg-selv-med-kfum/byg-din-egen-strandstol/ 
-  Lederen skal have en liste over alle deltagerne + telefonnumre til forældre til eget brug og sende listen til   
 dorthe@lmbu.dk
-  Som minimum skal alle klubbens ledere læse denne vejledning, derved sikres det, at alle får en så god lejr   
 som mulig. Den sendes også på mail til lederen i klubben.
-  Det er godt at være velforberedt, så derfor er det en god ide, at I øver jer på forskellige lejraktiviteter, f.eks.:
  - Båltænding
  - Brug af økse, sav og kniv
  - Bygning af lejrmøbler
  - Opsætning af telt
  - Læg gerne billeder på Facebook til fælles inspiration: 
  https://www.facebook.com/LMBULandsteltlejr/ 
- Bede Gud om at det må blive en FANTASTISK landsteltlejr
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På lejren skal I: 
-  Kontakte informationen for anvisning af lejrplads
-  Indrette en lejrplads med telte, lejrmøbler, bålplads, brændeplads og affaldsstativ
-  Lave mad over bål til alle i juniorklubben 
-  Afholde 3 morgenandagter. (De ligger klar i hæftet, som I får ved ankomsten)
-  Bidrage til fællesskabet med SEJT JUNIOR HUMØR
-  TAKKE for at det er en FANTASTISK landsteltlejr

LM BETWEEN sørger for følgende på Landsteltlejren:
-  “Gud er…”- Bibelundervisning ved Anders Kofoed Pedersen 
-  Et fedt program til hele lejren 
-  Mad til hele lejren 
-  Sange 
-  Band 
-  Tre morgenandagter, som står i hæftet
-  Fællesaktiviteter
-  Brænde
-  Rafter
-  Snor og reb 
-  Nødvendig information og vejledning på lejren
-  Toilet og bad 
-  Ved ankomst får I et ”Landsteltlejrhæfte” med alle vigtige oplysninger i.

Program:
Torsdag den 26. maj 2022
Fra kl. 13   Ankomst. Der bygges lejr
17.00 – 18.00  Nem aftensmad
19.00   Velkommen til LANDSTELTLEJR 2022
                 1. bibeltime ved Anders - husk  stol 
                 Rystesammenlege
   Ledersamling
                 Bålhygge
24.00   Ro i lejren

Fredag den 27. maj 2022
7.30 – 8.00   Afhentning af morgenmad
9.00 – 9.15   Stilletid i egen lejr
9.30   Bibeltime – husk stol
                  Ledersamling
           Spændende???
                  Frokost
                  Spændende???
16.45   Udlevering af aftensmad 
18.30   Besøg af Vlado Lentz
   Lovsangsaften med bandet
   ”Hemmeligt Natløb” – frivilligt om man vil deltage – kun lederne får at vide, at der er natløb
24.00   Ro i lejren
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Lørdag den 28. maj 
7.30 – 8.00   Afhentning af morgenmad
9.00 – 9.15   Stilletid i egen lejr
9.30   Bibeltime – husk stol
           Ledersamling
           Frokost
13.30   Forberedelse til Slagmarken 
15.30   Generalprøve for Slagmarken
16.45   Udlevering af aftensmad
19.30   Klargøring til slagmark
20.00   Slagmark – dyst om bedste udsmykning, fairplay og heppehold
22.30   Bålhygge i egen lejr
24.00   Ro i lejren

Søndag den 29. maj
8.00 - 8.30    Afhentning af morgenmad
9.30 - 9.45    Stilletid i egen lejr
10.00             Bibeltime mm - husk stol 
                      Ledersamling 
                      Fællesfrokost på terassen
12.30             Nedbrydning af lejren og afrejse efter godkendelse

Husk at medbringe
Køkkenudstyr: 
-  Bålgryder (gryder som er store nok til alle i juniorklubben)
-  Bålpander/pandekagepander
-  Kasser med klubnavn, til brug ved maduddeling (1 klapkasse pr. 10 deltagere)
-  Vanddunke
-  Grydeskeer
-  Paletkniv
-  Piskeris
-  Rivejern
-  Dåseåbner
-  Målekande
-  Køkkenkniv
-  Grønsagskniv
-  Skrællekniv 
-  Ostehøvl
-  Skærebrætter
-  Termokander
-  Kaffetragt
-  Kaffefiltre
-  Affaldssække i klar plast
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Lejrudstyr:
-  Telte
-  Lejrstole
-  Banner og skilt med klubnavn
-  Evt. olielamper + olie, stearinlys o.l.
-  Vandspand 
-  Spade
-  Mukkert 
-  Brændesav 
-  Økser (almindelige håndøkser, ikke store flækøkser)
-  Tændstikker
-  „Noget“ til optænding
Rengøring:
-  Rens-let
-  Opvaskebalje
-  Opvaskemiddel
-  Opvaskebørste
-  Viskestykker og karklude
Forplejning til jer selv:
-  Salt
-  Peber  
-  Sukker 
-  Kaffe 
-  Te 
-  Kakaopulver til varmt vand - evt. slik
-  Evt. popcorn + si
Andet
-  Musikinstrumenter 
-  Bolde og andet til leg
-  Myggestift
-  Solcreme 
Forberedelse til SLAGMARK
-  En avise pr. deltager
-  Slagmarks-kampråb
-  Fælles udseende fx kasket, t-shirt, pandebånd
-  Spritpenne til at dekorere papskjoldene
Personligt udstyr
-  Kopi af sygesikringsbevis afleveres til lederen 
-  Telefonnummer på forældre til lederen
-  Evt. medicin til eget brug
-  Bibel
-  Sovepose
-  Liggeunderlag 
-  Regntøj
-  Gummistøvler
-  Varmt tøj
- Evt. badetøj
-  Håndklæde
-  Toiletsager
-  Bestik (kniv, gaffel, ske, dyb og flad tallerken og krus – med navn på)
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-  Drikkedunk med navn
-  Lommekniv eller dolk 
-  Lommelygte

Sikkerhed og informationer:
Ild:
-  Bålstedet: Græstørv graves op i firkantede felter, så det er nemt at genetablere. Græstøvstykkerne lægges   
 et skyggefyldt sted
-  Der SKAL være 3 meter mellem telte og bålsteder
-  Al brug af åben ild i teltene er forbudt
-  Der findes slukningsudstyr på pladsen. Alle bedes gøre sig bekendt med placering af det nærmeste udstyr
-  Alle juniorklubber bør altid have en spand vand klar på egen lejrplads
-  Hav altid en skarp kniv med i teltene, således at der er mulighed for at komme ud, hvis det brænder

Økse, kniv, sav, skovl/spade, mukkert:
-  Brug altid fast og stabilt underlag når I saver og flækker brænde
-  Ophold dig aldrig tæt på en, der flækker brænde
-  Lad ikke økse, kniv og sav ligge og flyde på jorden
-  Brug kun værktøjet til hvad det er beregnet til – IKKE TIL LEG!
-  Når du går med en kniv, skal den være foldet sammen eller være opbevaret i en knivskede
-  HUSK VÅBENLOV: Kniv og økse må gerne medbringes og anvendes på lejren og ligeså direkte frem og   
 tilbage til juniorklubben, men må absolut ikke medbringes andre steder, ikke på en strøgtur, i skolen, på   
 besøg hos kammerater eller lignende steder.
-  BRUG HOVEDET OG DEN SUNDE FORNUFT

Informationen på lejren: 
Informationen vil være bemandet og kan hjælpe med:
-  Almindelige oplysninger
-  Tilkaldelse af hjælp 
-  Nødopkald
-  Førstehjælpsudstyr – og brug af det
-  Snor og tovværk
-  Glemte sager kan afleveres og afhentes

Økonomi:
Pris:
Deltagerbetaling (både juniorer og ledere) kr. 325,- pr. person.

Tilskud fra LM-kredsen
Det er måske en god idé at kontakte jeres menighedsbestyrelse for eventuelt at få et tilskud til lejren.

Tilskud fra Kommunen, fonde, m.m.?
I opfordres til at søge tilskud fra kommune og fonde. Der er forskellige muligheder, men man skal selv være 
opsøgende og aktivt søgende. I vil formentlig blive afkrævet lokale vedtægter før der kan bevilliges tilskud.
Søg eventuelt råd og vejledning hos LMBU-landslederen ivan@lmbu.dk
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Tilmelding og betaling:
Juniorklubbens leder eller anden ansvarlig kontaktperson foretager en samlet tilmelding og samlet betaling 
senest den 1. maj. 2021
Det gøres på LMBUs hjemmeside: http://lmbetween.dk/landsteltlejr
Efter tilmelding og betaling modtager jeres kontaktperson en kvittering, hvoraf den samlede deltagerbetaling 
fremgår. 

På hjemmesiden http://lmbetween.dk/landsteltlejr kan du se hvilke klubber, der er tilmeldt fx til fælles-
kørsel eller hvis I ønsker at lave en fælleslejr med en anden klub.

Følg med på Facebook:
https://www.facebook.com/LMBULandsteltlejr/
Del billeder så vi kan se, hvad I laver i juniorklubben, når I  forbereder jer til Landsteltlejr.

Lejrens adresse:
Haderslev Næs
Steveltvej 70
6100 Haderslev

Er der spørgsmål så skriv til dorthe@lmbu.dk

Vi glæder os sååå meget til at være sammen med jer. :-D
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Kampregler 
for slagmark
En kampbane er på størrelse med en ”lille” håndboldbane, 
og er delt i to. 
Inden kampen påbegyndes, stilles kampflaget synligt på 
egen banehalvdel efter eget ønske, dog aldrig tættere end 3 
meter fra banens markeringslinjer. Det er muligt at sup-
plere de i forvejen opstillede dækningsmuligheder med 
egenproduktion. Vurderes egenproduktionen at udgøre en 
fare for kampene, har kampdommerne ret til at bede om ændringer eller fjernelse af produktionen. 

Gruppens krigere må ved kampstart tage opstilling inde på banen efter eget ønske, dog aldrig længere væk 
end 5 meter fra baglinjen. En kampgruppe består af 8–16 klubmedlemmer. En kampgruppe kan være sam-
mensat af klubmedlemmer fra flere klubber. Arrangørerne af mesterskaberne har bestræbt sig på, at en 
kampgruppe så vidt muligt består af medlemmer fra 1-2 klubber. 

Ammunition består af aviskugler, som kampgrupperne selv fremstiller, og kampgrupperne er selv ansvarlige 
for at medbringe ammunition til kampene. Efter endt kamp er fritliggende ammunition fælleseje for begge 
kampgrupper og må indsamles. Det er tilladt at være taktisk i forhold til at skaffe kampgruppen mest mulig 
ammunition. Håndgemæng er ikke tilladt. 

Når signalet for ”kæmp” lyder, udstøder kampgruppen deres kampråb, hvorefter kampgruppen har 5 minutter 
til at erobre fjendens kampflag. Fjendens kampflag er erobret, og kampen er vundet, når fjendens og eget flag 
står side om side på egen banehalvdel, når afslutningssignal lyder. 

En kampgruppe må have indtil 10 krigere i kamp ad gangen. Kampgruppen har 20 liv pr. kamp. Herefter kan 
der ikke sendes flere i kamp. 

Ved træfning stivner krigeren og taber alt, krigeren har på sig, hvorefter krigeren i hast forlader banen via 
baglinjen. Her noteres krigerens død på kampskemaet af en voksen fra kampgruppen, hvorefter krigeren 
tilgår reserven og, når turen kommer, sendes i kamp igen, forudsat kampgruppen har flere liv. 

Ud over 10 krigere må der forud for hver kamp, udpeges to voksne til at være med i kamp. Voksne har kun et liv 
og kan ikke erstattes af andre voksne. Ved træfning forbliver den voksne TAVST på det sted, træfningen fandt 
sted, og må herefter ikke deltage med rådgivning. 

Betrædes banens ydermarkeringslinjer er krigeren død. En kriger kan ikke flygte. Forlades banen er krigeren 
død. 

Kampforløb: 
Når skiftesignalet lyder, har kampgruppen 60 sekunder til at tage opstilling efter kampreglerne. Når signalet 
for ”kæmp” lyder, udstøder kampgruppen gruppens kampråb, hvorefter kampgruppen har 5 minutter til at 
erobre sig fjendens kampflag. Når afblæsningssignalet lyder, har kampgrupperne 60 sekunder til at indsamle 
ammunition og rydde banen til næste kamp. Herefter lyder skiftesignalet, som betyder, at banen forlades, og 
nye kampgrupper gør sig klar.
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Dommere: 
Til hver kampbane er der tilknyttet en dommer og en hjælpedommer. Dommernes anvisninger skal følges. 

Point: 
Der gives 1 point for hvert ikke-brugt liv. Modstanderens flag giver 10 point. Fairplay giver -4, -2, 0, 2 og 4 
point. 
På pointtavlen noteres kampgruppernes samlede point, og hvordan grupperne har opnået pointene. 
Hver kampgruppe har ansvaret for at møde op til kampene. Ved udeblivelse er kampen tabt. Kampene begyn-
der præcist efter signalerne, uden hensyn til om kampgrupperne er klar. Kampgrupperne har ansvaret for at 
bruge de kampskemaer til alle kampene, som de får udleveret og notere de døde. Efter hver kamp afleveres 
kampskemaet til pointdommeren ved pointtavlen. 

Præmier: 
Slagmarksmesterskaberne ”Slaget ved Haderslev Næs” har 12 medaljer, fordelt på 4 kategorier: 

1.-2. og 3. præmie tildeles de tre hold med højest pointscore 

1.-2. og 3. præmie tildeles de tre hold, der er udsmykket, så de ligner en kampgruppe 

1.-2. og 3. præmie tildeles de tre hold, der hepper bedst 

1.-2. og 3. præmie tildeles de tre hold med højst grad af fairplay

Husk hjemmefra:
- at lave banner til slagmark
- at gennemgå og evt. spille/lege slagmark
- at lave fælles kendetegne fx pandebånd + kampråb

Slagmark - vejledning til lederne:
Hold styr på liv/de døde (20 døde)
Leder = hjælpedommer
NÅR KAMPEN ER FÆRDIG, FORLAD BANEN!
Vi accepterer ikke en lukket borg om fanen
Minimum en side ben/fri på skjolde
LYT TIL FLØJTEN
  1. gang: Kampen starter
  2. gang: Kampen slutter - alle forlader banen
  3. gang: saml ammunition
Fanen skal placeres mindst 3 meter fra baglinjen
Vær mindst 1 meter væk fra fanen
Ammunition må ikke samles i kasser mm


