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INDLEDNING

Folkemødet bliver til i samarbejde med hundredvis af organisationer, foreninger, par-
tier, virksomheder og græsrødder. Kernen er de mange events der afvikles i Allinge i 
telte, under åben himmel, på eventskibe og i private lokaler. Er du og din organisation 
med til med til at arrangere events under Folkemødet, er du arrangør. 

Som arrangør er det dig, der har ansvaret for sik-
kerheden på dit event. 

Har du og din organisation et fast eventsted hvor I 
afholder events, eksempelvis et telt på festivalplad-
sen, et eventskib i Allinge Havn eller et lejet/lånt pri-
vat lokale, så har I yderligere ansvar for eventstedet 
eller stadepladsen. Herunder skal I f.eks. sikre jer at 
eventstedet overholder myndighedernes krav.

I denne vejledning klæder vi dig på til at deltage som 
arrangør på Folkemødet ift. de sikkerhedsmæssige 
og myndighedsmæssige krav du skal overholde. Som 
arrangør er du nemlig ansvarlig for det indhold du 
bidrager med fra eventen begynder til publikum for-
lader eventstedet. Uanset om du står for et event 
eller eventstedet, skal du sikre dig, at krav og regler 
i denne vejledning er opfyldt omkring dit arrange-
ment.

Det er hverken Folkemødet eller myndighederne, 
f.eks. politiet og det kommunale redningsberedskab, 
der har ansvaret for arrangementets afvikling, her-
under at arrangementet gennemføres på en sikker-
hedsmæssig forsvarlig måde. 

Denne vejledning hjælper dig med at sætte fokus på 
sikkerheden og være ordentligt forberedt. Ligeledes 
bliver du introduceret til hvilke tilladelser du selv 
skal søge og hvordan du overholder myndigheds-
krav ifm. Folkemødet. Vi præsenterer også enkle og 
praktiske greb der kan være med til at sikre at jeres 
events og Folkemødedeltagelse afvikles på en sikker, 
ordentlig og tryg facon. Vi går ikke i dybden med alle 
regler og krav – og det er i sidste ende dit ansvar at 
sikre, at jeres event og/eller eventsted lever op til 
krav og regler. 

Vi håber denne vejledning kan hjælpe dig på vej. Har 
du opklarende spørgsmål er du altid velkommen til 
at kontakte os.

https://folkemoedet.dk/kontakt/kontakt/
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TILLADELSER DER SKAL VÆRE PÅ PLADS

Alt efter hvordan du ønsker at deltage eller hvilke aktiviteter du ønsker at afholde 
på Folkemødet, er der forskellige tilladelser der skal være på plads. Her finder du dit 
mest almindelige tilladelser der skal indhentes.

Vil du dele gratis øl/vin ud?
I henhold til loven skal du have en lejlighedstilla-
delse, hvis du skal sælge eller uddele gratis alkohol. 
Altså også selvom der ikke opkræves betaling for 
drikkevarerne – og uanset, om udskænkningen fore-
går i eget telt eller på steder med offentlig adgang. 
Send din ansøgning til bornh@politi.dk 

Kontakt Bornholms Politi på 5690 1448, hvis du har 
spørgsmål.

Læs mere om deadlines for lejlighedstilladelse på 
Folkemødets hjemmeside.

Koncerter og forstærket musik
Det er ikke tilladt at spille forstærket musik før 
efter kl. 19.30. Ønsker man at spille musik efter 
kl. 19.30, udendørs eller i telte, skal man søge om 
dispensation. Bemærk at der i dispensationsbehand-
lingen skelnes mellem musik før og efter kl. 22.00. 

Alle events med musik efter kl. 19.30 skal ansøges 
via Selvbetjening. Kontakt derefter produktion@
folkemoedet.dk med jeres ønsker om dispensation, 
hvorefter Foreningen Folkemødet søger Bornholms 
Politi og Bornholms Regionskommune om dispensa-
tion, på vegne af din organisation.

For reelle koncerter, gælder det at Politiet skal 
give tilladelse. Det er ikke en koncert hvis der blot 
spilles et nummer eller to ifm. et event, medmindre 
artisten er så populær, at du tror, at artisten i sig 
selv vil kunne tiltrække mere end 500 gæster. Er du i 
tvivl, kan du altid kontakte politiet og spørge om du 
skal søge om tilladelse. Bornholms Politi kan kon-
taktes på bornh@politi.dk  eller 5690 1448.

Læs mere i Bornholms Regionskommunes forskrift: 
Begrænsning af støj og lugtgener fra restaurationer 
mv. og Restaurationsplan pkt. 7 og 13.1.

Visse konstruktioner kræver byggetilla-
delse 
Vil I opsætte særlige scener, konstruktioner eller 
medbringer I eget telt? Så skal du være opmærksom 
på om der kræves en midlertidig byggetilladelse til 
jeres projekt. Følgende konstruktioner kræver som 
udgangspunkt en midlertidig byggetilladelse:

-  Telte over 100 m² eller i mere end en etage samt 
mobile konstruktioner – hvis det ikke har en 
certificering i henhold til certificeringsordningen. 
Dette gælder både for opstillinger på arealer 
lejet via Foreningen Folkemødet og private area-
ler.

-  Opstilling af ikke-mobile scener, tribuner, stor-
skærme, master, tårne, portaler eller lignende. 

Lejer du telte gennem Foreningen Folkemødet, sør-
ger vi for certificering eller eventuel byggetilladelse. 

Ansøgning om midlertidig byggetilladelse skal ske 
via www.bygogmiljoe.dk. 

Se deadlines for ansøgning om midlertidig byggetilla-
delse på Folkemødets hjemmeside.

mailto:bornh@politi.dk
https://folkemoedet.dk/arrangor/deadlines/
https://folkemoedet.dk/arrangor/deadlines/
mailto:produktion@folkemoedet.dk
mailto:produktion@folkemoedet.dk
mailto:bornh@politi.dk
https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/Documents/Forskrift%20om%20begrænsning%20af%20støj%20og%20lugtgener.pdf
https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/Documents/Forskrift%20om%20begrænsning%20af%20støj%20og%20lugtgener.pdf
http://www.bygogmiljoe.dk
https://folkemoedet.dk/arrangor/deadlines/
https://folkemoedet.dk/arrangor/deadlines/
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Vil I bruge gas eller åben ild?
Skal du grille med kul eller gas, eller bruge gas på 
anden vis f.eks. heliumballoner, skal du informere 
Folkemødet senest ved deadline for bestilling af telt, 
inventar mv. Det gør du via Folkemødets Selvbetje-
ning under ”Min Ansøgning” på fanen ”Sikkerhed”. 
Brug af gas skal ske i henhold til gasreglementet.

Teltholdere, der benytter gas, har ansvaret for, at den 
gasinstallation, der er på det lejede areal, er god-
kendt af en autoriseret VVS-installatør, og at dette er 
markeret med en label.

Hvis der foregår madlavning ved brug af gas på det 
lejede areal, skelner vi i samråd med brandmyndighe-
derne på Bornholm mellem:

• Et mindre køkken (eksempelvis en madbod eller 
en madvogn og typisk med blot et eller to mindre 
gasblus) 

•  Et større køkken (eksempelvis et større telt eller 
en pavillon eller en interimistisk bygning opført af 
træ el.lign. til egentlig madlavning med flere gas-
blus, grill el.lign. og typisk med plads til siddende 
gæster).

I tvivlstilfælde har brandmyndighederne den endelig 
afgørelse.

Ved mindre køkkener skal der på det lejede areal 
forefindes 1 stk. DS/EN 3 eller DS2120-godkendt 
pulverslukker jf. DBI-bestemmelser og 1 stk. brand-
tæppe i nærheden af kogepladsen.

Ved større køkkener skal der forefindes 1 stk. DS/
EN 3 eller DS2120-godkendt pulverslukker, 1 stk. 
DS/EN 3 eller DS2120-godkendt CO2-slukker 
(kulsyreslukker) og 1 stk. brandtæppe i nærheden af 
kogepladsen.

Der må være 1 stk. gasflaske à 10 kg pr. forbrugsen-
hed (gasblus, grill, gasvarmer o. lign.) i teltet/på stade-
pladsen og kun én gasflaske à 10 kg som reserve pr. 
telt/stadeplads (ikke pr. forbrugsenhed).

Du kan læse om krav til slukningsudstyr her: BR18 
 (bygningsreglementet.dk)

Du kan læse den nye gassikkerhedslov på https://
www.sik.dk/erhverv/gasinstallationer-og-gasanlaeg

Læs mere om regler for anvendelse af grill, F-gas og 
andre gasser i Folkemødets arrangørhåndbog

Brand- og byggegodkendelse af jeres 
eventsted
Mandag til torsdag op til Folkemødets åbning går 
brand- og byggemyndighederne en rundgang og 
inspicerer alle eventsteder, scener madboder mv. 
Her kontrolleres om en række krav er overholdt. 
Det gælder nødudgange, byggetilladelser, certificering 
af telte, brug og placering af gas/grill, nødbelysning og 
pladsfordelingsplaner m.m. 

Repræsentanter fra Foreningen Folkemødet delta-
ger på denne rundgang og er dit telt lejet gennem 
Foreningen Folkemødet, står vi for certificering og 
eventuel byggetilladelse. 

Bemærk at ALLE telte og eventsteder skal have en 
opsat pladsfordelingsplan, der er en tegning over ind-
retningen af jeres telt. Denne skal opsættes som det 
første, når I ankommer til Allinge. Myndighederne 
inspicerer eventsteder løbende og over flere gange. 
På denne rundgang behandles og godkendes plads-
fordelingsplaner endeligt. Efterfølgende har du som 
arrangør et ansvar for, at din indretning er i forhold 
til pladsfordelingsplanen. Husk at flugtveje og lignen-
de altid skal være frie og ryddelige. Det skal du sikre 
dig løbende.

Læs mere om pladsfordelingsplaner og indretning af 
dit eventsted her i vejledningen.

https://bygningsreglementet.dk
https://www.sik.dk/erhverv/gasinstallationer-og-gasanlaeg
https://www.sik.dk/erhverv/gasinstallationer-og-gasanlaeg
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HVAD SKAL DU SELV STÅ FOR?

Tilmeld events via Selvbetjening
Alle events skal godkendes af Folkemødet via Selv-
betjening. Har du noget særligt på programmet eller 
ser du særlige udfordringer, så informer Folkemødet 
om det. F.eks. hvis du har særlige gæster hvor deres 
budskab eller profil, kan skabe ekstra udfordringer 
eller risici. 

Driftsjournal
Har du mere end 150 personer i dit lokale/telt, skal 
du minimum en gang kontrollere en række ting og 
udfylde en driftsjournal, inden du åbner for gæster. 
Det kan være en fordel at gøre det ved mindre 
arrangementer også. Forslag til driftsjournal er ved-
lagt som: ”Bilag X - Driftsjournal – Forsamlingstelte”.

Sikkerhedsplan
En sikkerhedsplan er en beskrivelse af selve arran-
gementet, hvor man især beskriver de eventuelle 
sikkerhedsmæssige udfordringer og hvordan man på 
forhånd vil planlægge og forberede sig på at håndte-
re disse.

Man kan altid udarbejde en sikkerhedsplan, og det 
er en god ide, at gøre hvis man forventer der samles 
mange mennesker. Generelt kan man sige, at politiet 
kan anmode om en sikkerhedsplan, og dette skal 
forventes ved afholdelse af større events, koncerter 
og lignende.

Rigspolitiet har udarbejdet en vejledning til hvordan 
en sikkerhedssplan udarbejdes. Selv om du ikke skal 
udarbejde en sådan plan, kan der findes gode råd til 
hvordan du sikrer dig, at dit arrangement er planlagt 
trygt og sikkert.

Vejledning kan findes her

Korrekt og instrueret personale til opga-
ven
Medmindre der er stillet specifikke krav fra politiet, 
er der ikke faste regler for hvilket personale der skal 
være på plads under en event. Du bør dog som arran-
gør sikre dig, at du har nok personale til stede med 
de rette kompetencer til at håndtere de udfordringer, 
som du kommer til at stå med ved dit arrangement.

Arbejdsmiljøloven fastsætter, at arbejdsgiveren er 
ansvarlig for, at medarbejderne er kompetente til 
opgaven og lederen af eventen er ansvarlig for, at 
personalet er instrueret i håndtering af de udfor-
dringer, der kunne forventes at opstå. Arbejdsgiveren 
er den der påfører en anden at udføre et stykke 
arbejde uanset om man er lønnet eller frivillig.

Det er Folkemødets anbefaling, at du som arrangør 
kortlægger præcist, hvilke udfordringer du forventer 
og herefter sikrer dig, at dit personale kan løse opga-
verne. Nedenfor er 4 typer af medarbejdere, som 
kan være med til at gøre dit arrangement mere trygt:

1. Egne medarbejdere
Hvis du regner med, at der ikke kommer større 
udfordringer, kan egne medarbejdere sagtens være 
med til at skabe et trygt og godt arrangement. Sørg 
for at briefe dem når de møder. De skal vide, hvad 
du som arrangør forventer der vil ske og herunder 
bør du sikre dig, at de også er informeret om, hvor-
dan de skal agere hvis der opstår hændelser.

2. Autoriserede vagter
Disse er uddannet til at passe på værdier, og giver 
derved mest mening at benytte, hvis du skal have 
passet på en scene eller et telt når der ikke er 
gæster til stede. Disse kan kun benyttes hvis de 
købes gennem et vagtfirma og må kun virke inde i 
teltet eller på scenen. Vagt udenfor telt eller scene 
kræver dispensation og ansøges via Politiets Admini-
strative center.

3. Dørmænd
Dørmænd er beregnet til primært at udføre adgangs-
kontrol til eventsteder, oftest i forbindelse med 
udskænkning af alkohol. Deres primære opgaver er:

• Undersøgelse af gæsters alder, påklædning, beru-
selse

• Udelukkelse af potentielle/kendte ballademagere

• Sikring af at våben ikke medbringes til eventen

• Tilse at der ikke ligger flasker, glas og lignende, 
der kan anvendes som kasteskyts og våben ved 
indgangen

https://politi.dk/-/media/mediefiler/landsdaekkende-dokumenter/tilladelser/begivenheder/vejledning-om-udarbejdelse-af-sikkerhedsplan-for-strre-udendrs-musikarrangementer-ol.pdf?la=da&hash=DFF7E5A649D057302D9C292DCE02957F1C9046EF
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• Sikring af at gæster ikke medtager glas og flasker 
når de forlader eventen

• Sikring af orden i en eventuel kø foran eventste-
det 

Dørmænd skal have dørmandsbevis. 

4. Event sikkerhedspersonale  
Her kan benyttes stewards, fodboldkontrollører, 
Dansk Lives eventvagter eller andre med uddannelse 
og kompetencer til at arbejde med menneskemæng-
der. Dette personale er oftest egnet til at varetage 
service og sikkerhed på det samlede sted.

Instrukser til personalet
Folkemødet anbefaler at der udarbejdes skriftlige 
instrukser som opsættes synligt samt udleveres til 
personalet. Disse instrukser bør indeholde klare 
anvisninger til, hvad personalet bør gøre i tilfælde af 
særlige hændelser. Vi kan ikke her kortlægge præcis 
hvilke instrukser der er behov for, da det afhænger af 
de udfordringer, du har set som arrangør. Tal arran-
gementet igennem med dine medarbejdere og sørg 
for at de føler sig godt klædt på til at skabe et trygt 
arrangement for jeres gæster. Du bør under alle 
omstændigheder sikre dig, at alle dine medarbejder 
ved hvad de skal gøre i tilfælde af brand, slåskamp 
eller tilskadekomst. Hvem skal de kontakte og hvad 
skal de gøre?

Der er vedlagt forslag til instrukser som samt forslag 
til alarmeringsinstruks.

Korrekt indretning af eventsted og 
 pladsfordelingsplan
Som arrangør er du forpligtet til at opsætte et skilt 
der oplyser den tilladte/anbefalede kapicitet, altså 
hvor mange mennesker der må være i teltet eller 
lokalet. Som arrangør har du ansvaret for at der 
ikke er flere mennesker i dit telt/lokale end det er 
godkendt til. Er der flere, kan det medføre store 
juridiske konsekvenser eller lukning fra brandmyn-
dighederne.

Forslag til skilt er vedlagt som bilag.

Ligeledes skal du udarbejde og opsætte en pladsfor-
delingsplan der viser indretningen af dit eventsted. 
Denne skal opsættes synligt. Det er et krav for alle 
eventsteder på Folkemødet. 

Husk at flugtveje og lignende altid skal være frie og 
ryddelige. Det skal du sikre dig løbende.

Læs mere om indretning af eventsted/stadeplads og 
udarbejde af pladsfordelingsplaner i følgende afsnit.
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INDRETNING AF EVENTSTED  
& PLADSFORDELINGSPLANER

Når du indretter dit eventsted, skal du sikre dig at du opstiller borde, stole, scene, høj-
talere, nødudgange mv. korrekt og efter bygningsreglementet. Ligeledes skal du udar-
bejde og opsætte en pladsfordelingsplan - altså en målfast tegning for hvordan diverse 
elementer opstilles inde i jeres telt, hvor I placerer nødudgang/e og hvor frie flugtveje 
er placeret. 

Har du forskellige setup i løbet af Folkemødet, skal 
der forefindes pladsfordelingsplaner for alle versio-
ner af jeres indretning. Det kunne eksempelvis være 
et setup til debatter og et andet til en koncert el.lign.

Formålet med at lave (tegne) en pladsfordelings-
plan for den måde teltet indrettes på er at sikre at 
personer inde i teltet har nemt ved at komme ud i 
tilfælde af brand. Der er en række lovmæssige krav 
til indretningen, som man kan læse i detaljer i byg-
ningsreglementet BR 18.

Disse bestemmelser kan måske for det utrænede 
øje virke uoverskuelige, og derfor følger her en 
beskrivelse af de mest almindelige krav – det er dog 
stadig jeres ansvar at sikre, at indretningen lever op 
til kravene. Hvis du har opklarende spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte Foreningen Folkemødet 
på produktion@folkemoedet.dk. 

Forud for Folkemødet og senest den 1. maj, skal man 
uploade sin(e) pladsfordelingsplan(er), så vi ved at de 
er udarbejdet. Det gør man via Folkemødets Selvbe-
tjening under ”Min ansøgning” og ”Skitser”. 

Bemærk at det er myndighederne der godkender 
pladsfordelingsplaner. Når man uploader og deler 
pladsfordelingsplaner med Folkemødet, bliver de 
således ikke godkendt eller kontrolleret.

Når du indretter dit eventsted og udarbejder din 
pladsfordelingsplan, skal du bl.a. være opmærksom på 
følgende:

Hvor mange personer kan der være i tel-
tet/eventstedet?

En god tommelfingerregel er at der kan være 1-1,5 
person per kvadratmeter. Det endelige tal afhænger 
dog i sidste ende af hvordan du indretter dit event-
sted. Har du mange borde eller andet der optager 
plads, bliver tallet mindre. 

I din pladsfordelingsplan kan du redegøre for hvor 
mange personer du vurderer der kan være i dit 
eventsted. Husk dog krav om flugtveje og nødud-
gange, som også påvirker hvordan du kan og skal 
indrette dit område. Men en tommelfingerregel på 
max 1,5 personer per samlet telt kvadratmeter er 
en god rettesnor. 

Nødudgang/e
Antallet af nødudgange i teltet bestemmes således:

• Telt på maks. 150 m² og maks. 50 personer: min. 
1 nødudgang

• Telt på mere end 150 m² og maks. 50 personer: 
min. 2 nødudgange

• Telt med 50 – 150 personer: min. 2 nødudgange

• Telt med mere end 150 personer: min. 3 nødud-
gange

• Telt med mere end 350 personer: min. 4 nødud-
gange

Krav til placering og udformning af  
nødudgange og skiltning
I telte med mere end en nødudgang skal disse place-
res i modsatrettede ender og med min. 5 m afstand

(man placerer selvfølgelig ikke en nødudgang på bagsi-
den af et telt hvis denne bagside f.eks. støder op til en 
mur eller lign.)

https://bygningsreglementet.dk/Historisk/BR18_Version8/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand/Bilag-11-Markeder-transportable-konstruktioner-mv?Layout=ShowAll
https://bygningsreglementet.dk/Historisk/BR18_Version8/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand/Bilag-11-Markeder-transportable-konstruktioner-mv?Layout=ShowAll
mailto:produktion@folkemoedet.dk
https://selvbetjening.folkemoedet.dk/
https://selvbetjening.folkemoedet.dk/
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Den i forvejen benyttede indgang/udgang kan udgøre 
den ene nødudgang. Jeres nødudgange skal være min. 
150 cm i bredden. (Husk at være opmærksom på 
størrelsesforhold i din tegning)

Oven over nødudgangen placeres et nødudgangsskilt 
(nødudgange må naturligvis ikke blokeres af mate-
riel). Hvis I har arrangement i teltet efter mørkets 
frembrud, skal jeres nødudgangsskilt være af typen, 
der lyser/belyses automatisk hvis strømmen går.

Nødbelysning hvis events efter  mørkets 
frembrud
Hvis I har events eller arrangementer efter mørkets 
frembrud, skal I have placeret min. en nødbelysnings-
enhed – en særlig batteridrevet lampe, som tænder 
automatisk hvis strømmen går – denne kan tegnes 
på pladsfordelingsplanen et hvilket som helst sted – 
dog må der ikke placeres ting, der dækker for denne 
(den monteres typisk oppe i tagspærene).

Scene, borde, stole og andre indholds-
elementer
Det materiel mv. der placeres i teltet skal tegnes ind 
enkeltvis og målfast. Der skal godtgøres en indbyr-
des afstand. Dette for at kunne vurdere, at indretnin-
gen lever op til kravene til flugtveje i teltet.

Flugtvej/e
Når man er inde i teltet, skal man i en evakueringssi-
tuation let og uhindret kunne komme til en nødud-
gang.

En flugtvej skal være min. 130 cm bred. Når I ind-
tegner/noterer den indbyrdes afstand mellem 
indholdselementerne i teltet skal I dermed indtænke 
dette. (husk igen at være opmærksom på størrelses-
forhold i din tegning)

Der kan dog være elementer som står tættere sam-
men – f.eks. stolerækker, borde/bænkesæt, sofaarran-
gementer. Hvis I har sådanne områder, kaldes disse 
for ”funktionsområder” og så beskriver I dette på 
pladsfordelingsplanen. Således vil selve flugtvejen/e 
i jeres telt være omkring ”funktionsområdet” – og 

hér skal flugtvejsbredden så være min. 130 cm. 

Brandslukningsmateriel
Hvis I har plads til mere end 150 personer i jeres 
telt skal I min. 2 steder indtegne placering af 
brandslukningsmateriel inde i teltet. Typisk er den 
ene placering ved den almindelige udgang, og den 
anden placering kan være modsatrettet, så der er en 
jævn fordeling af brandslukningsmateriellet.

Hvis I har mindre end 150 personer i jeres telt 
behøver I ikke have brandslukningsmateriel inde i 
teltet, da der ude for på pladsen er placeret poster 
med brandslukningsmateriel maks. 30 m fra jeres 
telt. Jeres personale skal være orienteret om hvor 
nærmeste post er – dette er en del af brandinstruk-
sen, som skal gives til jeres personale.

Brand- og evakueringsinstruks og 
 brand driftsjournal 
I teltet skal placeres en Brand- og Evakueringsin-
struks samt en Branddriftsjournal.

Den teltansvarlige skal orientere personalet om 
Brand- og Evakueringsinstruksen (f.eks. hvor 
brandslukningsmateriel er placeret) samt – hver dag 
– udfylde og underskrive Branddriftsjournalen.

Eksempler på disse dokumenter er vedlagt denne 
guide som bilag.

Det der ikke må være i teltet!
F-gas: Der må ikke placeres F-gas i teltet medmindre 
dette er aftalt skriftligt med Folkemødet

Let antændelige materialer: Såsom, papirduge, halm-
baller, gardiner, bannere der ikke er brandhæmmet, 
sløringsnet osv.

Grill: Der må under ingen omstændigheder være grill 
inde i teltet, og grill må kun anvendes udendørs efter 
ansøgning til og efter skriftlig tilladelse fra Folkemø-
det.



GUIDE TIL AT UDARBEJDE 
PLADSFORDELINGSPLAN

Du kan tegne pladsfordelingsplaner i diverse programmer, og er man vant til at arbej-
de med professionelle korttegningsprogrammer såsom AutoCAD el.lign. anbefaler vi 
at man arbejder i disse. Men er man ikke velbevandret i disse, er det mest brugervenli-
ge og nemmeste at gå til, at arbejde i PowerPoint. Læs mere om hvordan du tegner en 
pladsfordelingsplan i PowerPoint her.

Tegn i PowerPoint
I PowerPoint kan du angive mål på firkanter, cirkler 
og andre elementer eller figurer du har brug for. 
Det gør du i fanen ”Figurformat”. Her kan du f.eks. 
arbejde med størrelsesforholdet 1cm = 0,5m. Dvs. 
at har du et 6x9m telt, kan du tegne en figur der er 
12x18 cm. Ved større scener og telte kan man så 
vælge størrelsesforholdet 1cm = 1m, og ved mindre 
kan du vælge 1cm = 0,25m. 

Når du har indtegnet rammerne for dit eventsted 
(teltstørrelse el.lign.), kan du indtegne scenepodier, 
borde/bænke mv. i samme størrelsesforhold. Her er 
det nemt at flytte rundt på og evt. gruppere sektio-
ner af dit telt i PowerPoint, så du kan arbejde med 
en målfast indretning inden du står i Allinge.

Husk at angive størrelsesforhold og jeres organisati-
onsnavn på tegningen.

Vigtigt inden du printer
Når man er færdig gemmes tegningen som pdf. 
Herefter åbner du pdf-filen og udskriver denne, dog 
med disse specifikke printerindstillinger: Retning skal 
være ”liggende” og under ”tilpasning af sidestørrelse 
og sidehåndtering” vælger man ”brugerdefineret 
skala”, som man sætter på 100%. Ved print på A4 vil 
størrelsesforholdet nu være den korrekte scala (som 
du selv har valgt, f.eks. 1cm = 0,5m el.lign.) Husk at 
kontrollere jeres printede tegning inden du hænger 
den op i teltet. 

Køb pladsfordelingsplaner hos Folkemø-
dets telt- og inventarleverandør
Folkemødets telt- og inventarleverandør, Fyns Ser-
vice Udlejning, tilbyder udarbejdelse af pladsforde-
lingsplaner til en stykpris på 2.950 kr. ex moms. 

Via Folkemødets Selvbetjening kan du i forbindelse 
med leje af telte, under ”Telttilbehør”, tilkøbe denne 
service. Når bestilling af telte, el, inventar mv. lukker 
den 15. marts, bliver du herefter sat i kontakt med 
Fyns Service Udlejning, der hjælper dig med at udar-
bejde jeres pladsfordelingsplan. 

Husk: Har du forskellige setup i løbet af Folkemø-
det, skal der forefindes pladsfordelingsplaner for alle 

versioner af jeres indretning. Det kunne eksempelvis 
være et setup til debatter og et andet til en koncert 
el.lign. Ønsker du således hjælp til flere pladsforde-
lingsplaner, skal du bestille flere.

Bemærk: Man kan maksimalt rette i tegningen tre 
gange. Man har selv ansvaret for opsætning af plads-
fordelingsplaner. 

https://selvbetjening.folkemoedet.dk/


KONTAKT

Bornholms Politi
Vedrørende lejligheds-

tilladelse, dispensation for 
musik og koncerter 

bornh@politi.dk 

Foreningen  Folkemødet
Vedrørende spørgsmål til plads-
fordelingsplaner, eventtilmelding 

eller leje af telte.
produktion@folkemoedet.dk 

Mogens Stender Alstrup
(BRK) Sikkerhedschef - Sikkerhed, myndigheder, 

trafikale løsninger, kommunale arealer og renovation

mogens.stender.alstrup@brk.dk
+45 5692 1313

Foreningen Folkemødet
Sverigesvej 1, 3770 Allinge · Bornholm

+45 5650 3770 · info@folkemoedet.dk 
CVR-nr.: 37656917
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Tilskadekomst 
 

Inden arrangementet skal du kende til hvad der er af medicinsk 
beredskab. Husk altid liv før førlighed. 

• Tilkald hjælp 
• Akut ringes 112 
• Tilkald din leder 
• Skab overblik, vurder situationen og stands ulykken 
• Iværksæt evt. førstehjælp og krisehjælp 
• Afspær området 
• Bliv ved patienten til hjælpen er fremme 

Vigtige tlf.nr. 
 

Akut hjælp: 
Ambulance – Brandvæsen – Politi:        112 
 

Alm. hjælp: 
Folkemødes beredskabskontor:             5650 3770 
Samaritter:                                                 5650 3770 
 

Skadestue eller lægevagt                        1813 
 

Politi            alm. politiopgaver               114 el  
                                                                     5690 1448                                                      
                     Særlig kørselstilladelse:      5692 4000 

Brand 
 

Sørg altid for at have sat dig ind i placering af slukningsmateriel. 
• Tilkald hjælp 
• Akut ringes 112 
• Tilkald din leder 
• Om muligt sluk branden 
• Afspær området 
• Modtag brandvæsenet 
• Følg evt. evakueringsinstruks 

Din rolle 
 

Din måde at kommunikere med gæster og kollegaer på påvirker 
alles opfattelse af sikkerheden og kvaliteten af dit arbejde. Husk at 
fremstå professionel og seriøs. Du er der for gæsternes skyld og 
for at give dem en tryg og god oplevelse. 

• Vær velsoigneret 
• Vær åben og venlig 
• Undlad at bruge din mobiltelefon 
• Undlad at tage billeder 
• Hold pauser væk fra gæsterne 
• Ryg og spis ikke i nærheden af gæsterne 

Normalbilledet 
 

Vær altid opmærksom på om alt omkring dig er normalt. Dette 
gælder alt fra folks bevægelser, efterladte objekter eller 
konstruktioner der er særligt belastede. 

• Informer din leder og Folkemødesekretariatet på 5650 
3770 

• Bliv på stedet eller ved personen 
• Noter evt. dine observationer 

Signalement 

 

Når du skal fortælle din leder hvem du leder efter eller skal kunne 
afgive vidneudsagn er det en fordel at skrive signalementet ned. 

• Generelt; Køn, alder, kropsbygning 
• Udseende; Hudfarve, hårfarve, frisure, øjenfarve, 

skægtype, særlige kendetegn. 
• Påklædning; Fodtøj, benklæder, overtøj 

Uroligheder 
 

Din egen sikkerhed kommer først. Herefter dine kollegaers og så 
gæsternes. Du forventes at handle, men ikke bringe dig selv i 
fare. Husk at skrive evt. signalement ned. 

• Træd tilbage 
• Vurder situationen og fareniveauet 
• Tilkald hjælp 
• Vurder dine muligheder for at nedtrappe konflikten 

med positiv kommunikation 
• Udfør den valgte løsning 

Evakuering 

 

Inden arrangementet skal du kende flugtveje og samlingssteder, 
samt sikre at de er frie og ryddelige. 

• Rekvirer yderligere hjælp 
• Akut; 112 eller via radio 
• Ikke akut; 5650 3770 el. via radio 
• Sikre myndighederne adgang 
• Henvis til flugtveje ud til frie områder 
• Evakuer ude fra og ind 
• Sørg for at området er helt tomt 

 



 

Vigtigt  

  

Hvis der er behov for hjælp, skal du ringe:  

  

Akut hjælp                                   Ring  

  

Ambulance:                   112  

Det er vigtigt, at du nøje præciserer, hvor i området 
hjælpen skal bruges og hvad der er sket.  
Hvis det er muligt: Giv førstehjælp  
  

Brandvæsen:                  112  

Det er vigtigt, at du nøje præciserer, hvor i området 
hjælpen skal bruges og hvad der er sket. Prøv selv at 
begrænse ilden.  
  

Politi:                    112  

Det er vigtigt, at du nøje præciserer, hvor i området 
hjælpen skal bruges og hvad der er sket.  
Indtil politiet kommer frem:   
Gør dine iagttagelser og meddel det til politiet.  
  



 

  
  

  

Alm. hjælp                                   Ring  

  

Folkemødets beredskabskontor:  5690 3770  

  

Samaritter:        5690 3770  

  

Skadestue eller lægevagt:    1813  

  

Politi   

 Alm. politiopgaver:    114 eller   

    5690 1448  

 Særlig kørselstilladelse:   5692 4000  

  



 

 

 

Branddriftsjournal 
Folkemødet Bornholm - Arrangørtelt 

Følgende kontroller udført: 

 

OK Art    Bem. 

q   - Brand- og evakueringsinstruks givet til 
  personalet 
- Personalet har modtaget instruktion om 
  det tilladte antal personer i teltet og om 
  brug og placering af brandsluknings- 
  materiel      
    ____________________ 

q    Kontrol af frie flugtveje; 
 - flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde 
 - flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde 
 - Udgange kan passeres i flugtretning uden 

  brug af nøgle eller særligt værktøj  
____________________ 

q    Kontrol af brandmateriel 
(kun hvis placeret inde i teltet) 

 - Håndsprøjtebatt./trykvand og CO2-slukker er 
   placeret jf. pladsfordelingsplan og funktionsdygtige  
     ____________________ 
q    Godkendt Pladsfordelingsplan; 
 - opstilling af inventar, borde, scene, 

  mv. som på Pladsfordelingsplanen 
- planen placeret ved indgang  ____________________ 

 

 

 

 

Kontrolleret af:__________________________ 

         (blokbogstaver) 

 

Dato/tidspunkt:____________________________ 

 

 

Underskrift:________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

Brand- og evakueringsinstruks 

ifm. 

 Arrangørtelt på Folkemødet  

 
 

 

1. Teltansvarlig skal orientere al personale om hændelsen.  
 

2. Alarmér brandvæsenet eller politiet på 1 – 1 - 2 
Der findes ingen faste telefoner i nærheden – mobiltelefon benyttes. 
 

3. Stop evt. musik eller talere 
 

4. Bed gæsterne om at forlade teltet – personalet anviser flugtvejene 
Orientering gives så vidt muligt via lydanlæg 
 

5. Brug brandslukningsmateriellet hvis det skønnes sikkert og muligt. 
  

6. Orientér Folkemødets Beredskabskontor på 56 50 37 70 om situationen 
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