Lyckad premiär för Camp Home
När de båda granndistrikten Dalarna och Gävleborg bjöd in ungdomar till
äventyrslägret Camp Home den 5-7 maj, så var det första gången som hemberedskap
var den röda tråden i en medlemsaktivitet för unga. Bergkarlås nedlagda skola i
utkanten av Mora var lägerplats och 14 ungdomar mellan 16 och 20 år från Dalarna och
Gävleborg deltog.
Alla bekvämligheter som vatten, lyse, spis och toaletter slutade efterhand fungera när
Civilförsvarsförbundets instruktör och skolbyggnadens ägare Mats Andersson stängde av elen
på lördagsmorgonen. Han och instruktören Ingemar Yttergren basade för lägret. Oljepannan
hade varit avstängd en vecka i förväg, så att temperaturen inne i tegelbyggnaden var sval trots
den stekande värmen utanför.
Svårt hålla maten kall
Genom att sommarvärmen plötsligt kom, så blev den största utmaningen för deltagarna att
tänka ut ett sätt att förvara kylvarorna kallt nu när kylskåpet inte längre fungerade. Två
grupper valde att gräva ner maten i en stor snödriva, och det gick bra i en dag men solen tog
hårt på snöfläcken så maten blev alltmer synlig efterhand som timmarna gick. Den grupp som
valde att gräva ner maten mellan lager av snö och sågspån, upptäckte att det fungerade
alldeles utmärkt som kylskåp. Att testa kaminer och få upp värmen inomhus kändes däremot
inte alls särskilt viktigt denna varma helg. Många provade att sova ute på gården under bar
himmel i stället för inne i skolan och upptäckte att det var riktigt mysigt.
Tidsödande att laga mat
Ungdomarna fick cykla till ”handelsboden” på lördagsmorgonen och hämta mat och vatten
för hela helgen. Mycket tid gick sedan åt till att laga frukost, lunch och middag på olika sätt,
och alla skulle prova så många olika hjälpmedel som möjligt. Trangiakök, heat pal, vedspis,
öppen eld och fotogenkök fanns att välja på. Räddningstjänsten kom och fyllde en badtunna
med vatten till alla ändamål, och det gick åt en hel del vatten innan lägret var slut. En grupp
konstruerade en fungerande inomhusdusch med hjälp av en trädgårdskanna och ett snöre i den
”vanliga” duschen! Brandrisken ökar när eld används vid t ex matlagning och därför övades
brandsläckning med filt och pulversläckare.
En mix av allvar och skämt
Mera skämtsamma övningar som ”äggsläpp” från en sky lift och ”backklättring” så högt som
möjligt på läskbackar varvades med seriösare inslag som VMA-larm (Viktigt Meddelande till
Allmänheten) och undsättning av skadade efter en cykelolycka, med både sårskador och
benbrott. Två ambulansmän kom och kommenterade hur deltagarna hade löst uppgiften och
visade ambulansens utrustning.
När Camp Home var slut var både deltagare och ledare nöjda. Deltagarna för att de hade haft
väldigt roligt med sina nya och gamla kompisar och ledarna för att många hade lärt sig nya
saker och blivit lite bättre på att klara sig utan ström. Alla hade också fått chansen att testa
sina gränser och klarat det väldigt bra!
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