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Formanden har ordet.
Vi skriver nu 2016 og alle nye storberedskaber har fået deres ilddåb, nogle større end andre. Der er mange
udfordringer som skal løses, mange operationelle opgaver skal måske takles anderledes, fordi man skal
spare i beredskabet. Jeg er sikker på man løser opgaverne, således kvaliteten og sikkerheden ikke taber
værdi.
Et stort plus er det dog at alle de statslige beredskaber stadig er en del af det samlede beredskab.
Men min indgangsvinkel til denne lille artikel er nu en helt anden. Når man nu har samlet disse meget store
beredskaber ser jeg nogle muligheder i, at skabe noget virksomhedskultur og noget god personalepleje.
Siden 1979 har Dansk CTIFs Brandmandskonkurrenceforening eksisteret. Jeg håber og tror at den vil fortsat
vil være en del af de danske beredskaber i mange år ud i fremtiden. I dag er vi under 10 aktive hold, de
fleste hold er fra Jylland, og i år er der comeback til et kombineret hold fra Slagelse og Sorø. Slagelse og
Sorø har tidligere været en fast del af konkurrencerne, men af forskellige årsager måtte de stoppe. Men det
er jo dejligt at de er med igen.
Om det er grundet sammenlægningen at de er tilbage skal være usagt, men hvis foreningen skal vokse sig
stor som i ”gamle dage” er der brug for lidt hjælp fra de forskellige beredskaber. Det er så her at en
personalepleje og virksomhedskultur kan komme på banen om jeg så må sige. Men det kræver naturligvis
velvilje og god planlægning i den operative afdeling, såfremt man vil sende 10 brandfolk af sted til de årlige
konkurrencer. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at når brandfolkene mødes henover en weekend, så er
det for at konkurrere om, hvem der er bedst til slangeudlægning og stafetløb. Men man mødes også for at
slappe af og hygge sig, uden det normale daglige pres fra arbejdspladsen. Jeg ser det kun som et stort plus
at det enkelte beredskab overskud til at deltage i konkurrencerne. Det viser for mig, at man gerne vil sit
mandskab det godt. Man skal jo huske på, at mandskabet faktisk bliver lidt bedre til at håndtere materiellet,
da man jo til konkurrencerne er under tidspres. Under alle omstændigheder er det medvirkende til at skabe
god hold ånd og et fantastisk kammeratskab.
Jeg skal opfordre de operative chefer til at få sat gang i nogle konkurrencehold ude i landet, og har man
spørgsmål i den henseende er man meget velkommen til at kontakte undertegnede for flere informationer.
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NYT fra redaktøren:
Håber i er kommet godt ind i det nye år, og over i
jeres nye arbejde i beredskaberne.

Har I allerede gode historier fra jeres nye arbejde,
og går i med tanker om at lave CTIF hold m.m.
hører jeg gerne – send også nogle fotos herom

Er der rettelser til mail, telefon m.m. bedes i
fremsende så jeg kan tilrette distributionslisten
Redaktøren

Deadline næste nummer:

uge 19

Udgivelse: uge 21

Foreløbige tilmeldinger til stævnet i Ikast.
Hold:









Dommere:
Herning
Frederikshavn
Billund-Grindsted
Karmøy
Slagelse/Sorø
Viborg
Hornslet
Ikast-Brande.










Henning Bobsin
Lone Bobsin
Rolf Sandslett
Benno Brigsted
Steen B. Jørgensen
Knud Østergaard
Johannes Holm Iversen
Thøger Refshauge.

Hjertelig velkommen til brandmandskonkurrence 2016 i Ikast
Hos Brand & Redning MidtVest og Konkurrenceholdet fra Ikast-Brande,
glæder vi os meget til, at byde jer velkommen til dette års nationale CTIF
brandmandskonkurrence i Ikast, samt ”udtagelsen” til de internationale
CTIF brandmandskonkurrencer 2017 i Østrig.
Det er kun tredje gang, at holdet fra Ikast-Brande deltager, så ud over at
træne for2016 at forbedre deres flotte placering fra sidste år, arbejder de
og en masse hjælpere hårdt og målrettet for, at skabe de bedst tænkelige
rammer for en god konkurrence og en hyggelig weekend.
Jeg håber at nye, gamle, kommende hold og dommere får et par
spændene og begivenhedsrige dage og vi ser meget frem til at tage imod
Jer i Ikast
På gensyn den 10-12. juni 2016.
Kim Bjerg Wemmelund
Beredskabschef

(Ikast-Brande, Herning og Ringkøbing-Skjern kommune)

Nyt om konkurrencerne 2016:
Sidste nyt fra Ikast-Brande er at konkurrencerne skal foregå på Hyldgårdskolen hvor der også er
indkvartering i lokaler med eget toilet. Flere detaljer følger i næste nummer

Medlemslisten 2016:
Aktivt
hold

By:

Kontaktperson:

Tlf./mail

Billund-Grinsted

Poul Laustsen
Fyrrevænget 40
7190 Billund
Johnny Rabæk
Rosenholmsvej 22
8543 Hornslet
Leif Mortensen
Umanakvej
9900 Frederikshavn
Kristian Müller
Norgesvej 1
7100 Vejle
Nicklas Hornehøj

75 33 17 72
hplaustsen@stofanet.dk

X

40 94 60 72
j.rahbek@tdcadsl.dk

X

29 85 20 12
lemo@kabelmail.dk

X

Brand- og Redning
Djursland
Frederikshavn
Brandvæsen
Trekantsområdets
Brandvæsen
Herning Brandvæsen
Mariagerfjord
Beredskab
Horsens
Brandvæsen
Slagelse
Brandvæsen

Johannes Holm
Iversen
Christian Linsmann

Beredskabsstyrelsen
Sydjylland
Viborg
Brandkorpsforening
Beredskabsstyrelsen
Tinglev
Ikast-Brande
Nordsjællands
Brandvæsen
Æresmedlemmer:

Svend Nielsen
Blindekildevej 158
4200 Slagelse
Ulrik Mosekjær
Vagn Erik Jensen
Thomas Rasmussen
Jesper Bjørnholt
Kokkedal Industripark
14, 2980 Kokkedal

23 38 49 42 – 76 81 08 57
krimu@trekantbrand.dk

På
vej

X

41 67 28 41
nilas_bh@hotmail.com
97 11 36 61
joive@mariagerfjord.dk
22 83 47 11
cli@horsens.dk
51 90 95 06
Svend-nielsen@stofanet.dk

X

73 52 74 77 – 21 64 47 41
umm@brs.dk
87 87 50 52
vej@viborg.dk
45 90 69 61 – 42 43 63 87
tra@brs.dk
40 18 82 78
bjoernholt@os.dk
51 15 08 88
laro@nsbv.dk

X

X

X
X
X

Jens Chr. Jørgensen
Gunnar Haurum
Poul Laustsen
Rettelser og opdateringer bedes meddelt til redaktøren

Endelig tilmelding for hold og dommere:
Vedhæftet dette blad er skemaer til endelig og bindende tilmelding. Fremsendes til formanden
senest 2. maj 2016

OPRÅB: Alle medlemmer af konkurrenceforeningen bedes fremsende information om hvortil
opkrævninger af kontingenter og holdtilmeldinger skal ske fremover. Venligst kontakt Kristian
Müller direkte på kristian.mueller@trekantbrand.dk eller tlf. 76 81 08 57 – 23 38 39 42

De store sammenlægninger af beredskaber er alletiders mulighed for et comeback
for de årlige konkurrencer, mener konkurrenceforeningens formand.
Af Erik Weinreich

– Der skal ikke herske tvivl om, at når brandfolkene mødes hen over en weekend til de årlige CTIF
brandmandskonkurrencer, så er det for at konkurrere om, hvem der er bedst til slangeudlægning og
stafetløb.
Men konkurrencerne er meget mere, ikke mindst god personalepleje, siger Henning Bobsin, Auning,
der er formand for konkurrenceforeningen. Han fortsætter:
– Når man nu har dannet disse meget store beredskaber, ser jeg muligheder i at bruge konkurrencerne
til skabe fælles virksomhedskultur og god personalepleje. Jeg ser det som et stort plus, at det enkelte
beredskab har overskud til at deltage i konkurrencerne. Det viser for mig, at man vil sit mandskab det
godt.
Styrker kammeratskabet
Ved konkurrencerne mødes man også for at slappe af og hygge sig uden det sædvanlige pres fra
arbejdspladsen. Til gengæld foregår konkurrencerne under tidspres, og så skal man huske på, at
mandskabet faktisk bliver lidt bedre til at håndtere materiellet, mens de træner og konkurrerer.
– Under alle omstændigheder er træning og deltagelse med til at skabe god hold-ånd og et fantastisk
kammeratskab. Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre alle operative chefer til at få sat gang i nogle
konkurrencehold ude i landet, siger Henning Bobsin.
Slagelse-Sorø med igen
Dansk CTIFs Brandmandskonkurrenceforening har eksisteret siden 1979, og Henning Bobsin har stor
tiltro til, at den i mange år fremover fortsat vil være en del af de danske beredskaber.
Ganske vist er der i dag under ti aktive hold. De fleste er fra Jylland, og så glæder Henning Bobsin sig
over et comeback for et kombineret hold fra Slagelse og Sorø, der tidligere har været en fast del af
konkurrencerne.
Det er dejligt, at de er med igen, siger han og underkender heller ikke, at de statslige beredskabscentre
stadig er en del af det samlede beredskab og kan sende deres hold.
10.-12. juni
Det kræver velvilje og god planlægning i den operative afdeling, såfremt man vil sende ti brandfolk til
de årlige konkurrencer. Belønningen er et plus på brandmændenes humørkonto.
Årets Brandmandskonkurrence holdes i Ikast-Brande den 10.-12. juni, og Henning Bobsin står gerne
til rådighed, hvis nogen har spørgsmål.
Målet er under alle omstændigheder, at konkurrencerne skal vokse sig store som i ”gamle dage”.
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Regnskab for 2015
Indtægter
Kontingenter
Brandmandskonkurrence
Salg af effekter
Renter/gebyr
Sponsorater
Indtægter i alt

6.600,00
39.000,00
0,00
0,00
10.000,00
55.600,00

Udgifter
Brandmandskonkurrence
Kontingent Dansk CTIF
Transport / rejser
Mødeaktivitet
Materiel anskaffelser
Repræsentation/ gaver m.v.
Gebyr/administration
Udgifter i alt

57.395,88
1.500,00
0,00
460,95
0,00
435,00
425,00
60.216,83

Årets underskud

4.616,83

Balance
Aktiver
Sydbank konto nr. 7990-0004103532
Passiver

Vejle, den 10. februar 2016

Kristian Müller

31.dec. 2014

31. dec. 2015

153.752,20

149.135,37
0,00 kr.

