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Tunneløvelse under Storebælt – 2010
Årets tunneløvelse under Storebælt vil blive en fuldskalaøvelse med deltagelse af knap
1000 personer, heraf et betragteligt antal figuranter og evakuenter.
I lighed med tidligere år leverer E-Team sminkning & figuranter til årets tunneløvelse.
Vi skal bruge ca. 80 ”tilskadekomne”, der skal sminkes med større og mindre skader.
Dertil har vi bl.a. brug for din hjælp.

Her er lidt hårde facts om tunneløvelsen, så du/I ved hvad der kan vente dig:
Vi starter lørdag d. 30. oktober 2010, med, sminkninger osv., på Falck, Reskavej, Korsør.
Figuranter møder ind kl. 2200 – sommertid!
Vi slutter søndag d. 31. oktober 2010, med evaluering og morgen mad, på Falck i Korsør.
Tiden kan skride, men ca. kl. 0430 – vintertid!

En togvogn efter ”sammenstødet”

Der vil naturligvis være kaffe, the og lidt let forplejning, før & efter øvelsen.
Figuranter skal være raske og ved godt helbred, samt have fuld funktion af bevægeapparatet, vi vil ikke risikere liv og lemmer for en øvelse, så hvis du har hjerteproblemer,
brækkede arme, er nyopereret ell. lignende – så må du desværre blive hjemme!
Efter det hele er overstået er man TRÆT, så man er absolut ikke til pænt brug før efter en god
lang lur, så lad være med at love dig væk til aktiviteter søndag formiddag…
Tunnelreddere i røg og damp

MEDBRING IKKE:
Videokameraer osv. tag evt. kun billeder med et lille kamera, og kun før øvelsen starter.

Øvelsens forventede forløb:
Efter sminkning, instruktion mv. vil I blive kørt med bus til Korsør Station, og anvist en plads i øvelsestoget.
Forvent at der vil gå lang tid med at få alle på rigtige pladser, tilrettet de fastklemte og slutinstrueret alle figuranter, selve øvelsen vil
først starte tæt på kl. 0200 (sommertid)
Når øvelsen starter vil der i sagens natur være almindelig ”panik”, og togpersonalet vil forsøge at evakuere flest muligt ”mobile”
personer, først efter ca. 45 – 60 min. vil de første 8 redningsfolk ankomme, og mandskabet vil så forsøge at skaffe sig et
overblik over antal tilskadekomne og deres skader. – Først 45 – 60 min senere vil der ankomme en evakueringstrolje med
lægehold, behandlere og assisterende brand/redningsenheder.
Herefter vil evakueringstroljen blive læsset med de første tilskadekomne, mens de uskadte venter på et evakueringstog.
De tilskadekomne vil blive nødtørftigt behandlet i tunnelen, og herefter blive transporteret til én af ventepladserne, enten i Halsskov
eller på Sprogø.
På ventepladserne vil lægeholdene fortsætte behandlingen og der vil blive foretaget visitering til eet af landets sygehuse
(Figuranterne vil dog ikke blive kørt til et sygehus, men derimod retur til Falck i Korsør. ☺)
Påklædning:
Det kan være KOLDT at være figurant, temperaturen i tunnelen kan sagtens være helt
nede omkring 3-6 gr., og med en god vind kræver det fornuftig påklædning at vente på et
evakueringstog i det modsatte tunnelrør.
Al påklædning skal være ”disponibelt”, der kan let komme snavs, blod o. lign. på tøjet, så
vælg noget tøj/sko du ikke er øm over. Aflæg også ringe, øreringe, halskæder, dyre ure og
lign. Hvis det bliver væk – så finder vi det ALDRIG igen!
Evakueringstroljen i funktion

Vær forberedt på MEGEN ventetid; fra du får at vide at øvelsen er startet, kan der sagtens gå både 2 & 3 timer til du bliver
fulgt/transporteret ud af toget, men som figurant er det tit svært at forstå at der ikke ”sker noget” og at man ikke bare bliver hjulpet ud
eller behandlet med det samme.
Hvis man er afklaret om hvad man går ind til, så er det en fed og anderledes måde at bruge sin weekend på; bare det at have
prøvet at gå rundt nede i Storebæltstunnelen har de færreste prøvet, og det kan give et godt & lærerigt indblik i hvor omfattende
en redningsaktion i tunnelen kan være.
- Og, som jeg personligt vælger at se på det, når man hjælper med til at træne beredskabet til at blive endnu bedre, så kan det jo til
syvende og sidst måske komme til at betyde liv eller død for én selv, familie eller venner………
Vi glæder os meget til at se dig/jer på ”Tunneløvelse under Storebælt 2010”
Med venlig hilsen

Claus Haagensen
Teamleder, E-Team,
Mobil: 40 81 40 16

-Fordiøvelsergørmester…

NB: Tilmelding skal ske til
haagensen@e-team.dk og efter
”først til mølle” princippet
– der er kun 80 pladser!

