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Formanden har ordet.
Årets konkurrencer i Ikast er vel overstået. Et jubilæumsstævne som blev godt planlagt og
gennemført af beredskabet i Ikast-Brande. Der skal herfra lyde en stor tak til de
mennesker som var en del af det store arbejde det er, at gennemføre sådan et stævne.
Stævnet var samtidig udtagelse til næste års internationale konkurrencer i Østrig.
Ikast-Brande som arrangør havde sammensat en rigtig god weekend med god mad og
drikkevarer fra det lokale micro bryggeri. Kammeratskabsaften fredag på den lokale
brandstation var rigtig hyggelig med god mad og stemning. Festaftenen var ligeledes
sammensat med god mad samt lidt underholdning som gav en god latter. I den forbindelse
havde bestyrelsen besluttet, at der skulle være fri bar til alle hold, dommere og gæster i
anledning af, at det var 25. gang vi afviklede nationale konkurrencer
Om stævnet kan jeg sige at der er et par forhold vi skal se på i fremtiden. Lydanlægget
skal nok opdateres til noget mere tidssvarende, således alle kan få noget ud af den gode
speak fra Per Teglgaard. Desuden skal vi se på om det er den rigtige og mest korrekte og
fair måde stafetløbet bliver gennemført på.
Resultatet fra konkurrencerne kan læses andet sted i bladet.
På holdleder mødet i Ikast blev der talt om et møde til efteråret. Det vil blive udsat til et
senere tidspunkt, hvor der er lidt mere substans i indholdet. Baggrunden er nogle tiltag
som bestyrelsen vil arbejde med. Disse omtales andet sted.
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NYT fra redaktøren:
I fortsættelse til hvad formanden skriver kan jeg
kun bakke op omkring at vi skal forsøge at skabe
størst mulig berøringsflade til beredskaberne
derude.
Jeg vil derfor gerne om alle jer der modtager
bladet vil videresende det til interesserede, gerne
med Cc. til redaktøren.

Deadline næste nummer:

uge 48

Jeg vil så ligge alle nye mails ind i vores
distributionslisten
Jeg skal dog fortsat appellerer til at alle tidligere
modtagere af bladet får rettet deres mails

Redaktøren

Udgivelse: uge 51

NYT fra bestyrelsen:
Ny bestyrelse.
Efter flere års virke som kasserer har Kristian Müller af private og arbejdsmæssige årsager besluttet
at træde ud af bestyrelsen. Vi takker Kristian for det store arbejde han har gjort, både til stævner og
med at få regnskabet lavet. God vind frem over Kristian.
Som ny kassemester har en god kending i foreningen nemlig Per Teglgaard sagt ja til udfordringen.
Det er vi meget taknemlige for. Den officielle overdragelse af regnskab vil finde sted i løbet af
efteråret, således Per er klar til det nye regnskabsår 2017.

Bestyrelsesmøde 29. september i Herning:
På det seneste bestyrelsesmøde som foregik i Herning i september måned blev der drøftet
forskellige emner.
Stævnet i Ikast blev kort evalueret og man var meget enige om, at det var et godt stævne, selvom
der var et par mangler, men det har man taget til efterretning. Under alle omstændigheder er folkene
i Ikast klar på at arrangere et stævne igen.
De fleste af vore dommere er tidligere og pensionerede brandfolk, og det er jo dejligt de stadig vil
være med. Men vi har en udfordring når de skal repræsenteres til internationale stævner. Det er
påklædningen. Der har vi talt om at kontakte den ene af vore sponsorer, for at høre hvad der kan
bidrages med. Vi tænker lidt et par bukser, en polo samt en skjorte med foreningens logo på.
En anden og meget væsentlig ting er foreningens fremtid. Der har jo de seneste år været gjort tiltag
af forskellige personer med større eller mindre succes, for at fremme antallet af hold. Det vi så vil
prøve nu er at finde og udpege nogle ambassadører, som i forvejen har en daglig tilknytning til
beredskabet. Disse skal være med til at udbrede kendskabet til foreningen, fortælle den gode
historie, tale foreningen op, være dedikeret, for på den måde at skabe en positiv stemning i
beredskaberne. Der skal ikke herske tvivl om at vi har ambitioner og vi vil det her. Opgaven med at
finde og udpege ambassadører er lagt i hænderne på formanden, som har nogle emner i banken.
Når så der melder sig et nyt hold på banen, som ikke har noget træningsudstyr, vil foreningen stille
noget til rådighed til en start. Udstyret til slangeudlægning er planlagt opbevaret på et par lukkede
trailere, som kan rekvireres via vores ambassadører.
Vi har også drøftet om vi skal have en fælles påklædning i Villach i forbindelse med åbning og
afslutning af stævnet. Her vil vi også tage kontakt til en sponsor.
Med baggrund i disse tiltag vil vi derfor ikke holde et møde i efteråret, men hellere vente til foråret.
Således der er noget konkret fra ambassadører, fra vore sponsorer, samt om der er ændringer i
konkurrence reglementet.
Bestyrelsen

Sidst er der lavet en rigtig god DVD fra stævnet i Ikast. Den kan erhverves til rimelige penge ved at
kontakte Jesper Bjørnholt på tlf. 40188278.

Medlemslisten 2016:
Aktivt
hold

By:

Kontaktperson:

Tlf./mail

Billund-Grindsted

Poul Laustsen
Fyrrevænget 40
7190 Billund
Johnny Rabæk
Rosenholmsvej 22
8543 Hornslet
Ib Steen Nielsen
H.C. Ørstedsvej 35
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 48 62 05 – 72 29 21 23
ibne@nobr.dk

X

Brand- og Redning
Djursland
Frederikshavn
Brandvæsen
Trekantsområdets
Brandvæsen
Herning Brandvæsen
Mariagerfjord
Beredskab
Horsens
Brandvæsen
Slagelse
Brandvæsen
Beredskabsstyrelsen
Sydjylland
Viborg
Brandkorpsforening
Beredskabsstyrelsen
Tinglev
Ikast-Brande
Nordsjællands
Brandvæsen
Æresmedlemmer:

Johannes Holm
Iversen
Christian Linsmann
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
OPRÅB fra redaktøren:

Husk at få rettet medlemslisten. Kan se den fortsat indeholder gamle mails/tlf. som
formentlig er ændret i forbindelse med overgang til nye beredskaber i 2016
Prøv også følgende:


Se om der er mulighed for at få bladet på de nye beredskabers intranet eller få rundsendt til
alle stationerne i jeres område



Udskriv nogle eksemplarer og læg dem så flest mulige ser dem

Brandmandskonkurrencer i Ikast 10. - 12. juni 2016.
Konkurrenceholdet fra Ikast-Brande fik i 2015 en opfordring til at arrangere konkurrencerne i 2016.
Vi valgte at sige ja til denne udfordring og gik straks i gang med at planlægge og samle oplysninger,
således vi kunne arrangere et stævne vi kunne være tilfredse med. Udgangspunktet var jo det
koncept vi tidligere selv havde deltaget i og det fastholdt vi, for at gøre det lidt lettere for os, som
meget nye i denne sammenhæng.

Så brandstationen på Kirkegade var traditionen tro
hjemsted for kammeratskabsaften hvor der blev spist
god hjemmelavet mad og drukket øl fra det lokale micro
bryggeri. Altid en hyggelig aften hvor man får hilst pænt
på hinanden, talt om gamle dage og alt det nye der sker
rundt omkring.

Lørdag formiddag kom der gang i træningen og som vanligt skulle der rettes lidt til efter formaning
fra det retfærdige men strenge dommere. Holdet fra Ikast-brande gjorde en god figur, syntes vi selv,
da det var noget af det bedste vi havde præsteret længe. Så vi så frem til eftermiddagen med
spænding, kunne vi fastholde niveau?
Åbningen af konkurrencerne foregik med den
indledende indmarch, som var henlagt til centrum af
byen og sluttede af ved Hyldgårdsskolen.
Efter åbningsceremonien kunne vi endelig komme i
gang med konkurrencerne. Der var meget spænding
og det var meget tæt mellem Viborg og Herning, men
på målstregen blev det afgjort at Viborg var hurtigst i
både slangeudlæg og stafetløb.

Efter pokal overrækkelse var der senere festaften på skolen for hold og dommere. Der er desværre
eller heldigvis ingen billeder fra denne aften, men aftenen bød på underholdning og fri bar så det
blev rigtig hyggeligt.
Søndagen gik med morgenmad for hold og dommere samt oprydning. Til sidst vil vi sige tak til vore
hjælpere og sponsorer, uden jeres medvirken var det ikke muligt at løfte opgaven.

Resultater fra Ikast 2016:

Hurtigste slangeudlæg: Viborg Brandvæsen
Hurtigste stafet: Viborg Brandvæsen

50,5 sekunder
66,5 sekunder

Samlet resultat.
Nr. 1 Viborg Brandvæsen
Nr. 2 Frederikshavn Brandvæsen
Nr. 1 Herning Brandvæsen
Nr. 2 Ikast-Brande Brandvæsen
Nr. 3 Billund-Grindsted Brandkorps Forening

411 point
402,5 point
380,2 point
369,5 point
357,2 point

B
B
A
A
A

Desværre har bestyrelsen lavet en fejl i forbindelse med medaljefordelingen, idet der kun var et sæt
medaljer. Der skal jo være to sæt. Det vil der blive rådet bod på ved passende lejlighed.
Gunnar Haurums Fair Play pokal blev tildelt holdet fra Ikast-Brande.

16. Internationale brandmandskonkurrencer i Villach, Østrig 9. – 16. juli 2017.
Der er kommet de første informationer vedr. næste års konkurrencer.
Danmark må stille med 10 hold samt 6 dommere en delegationsleder og en landstræner.
De 5 deltagende hold fra dette års konkurrencer er automatisk kvalificeret, men er der hold som ikke
var med i år, men gerne vil med til næste år kan det godt lade sig gøre. Eneste krav er at man er
medlem af foreningen og man deltager i de næste nationale konkurrencer i 2018.
Prisen for deltagelse er på samme niveau som i Mulhouse ca. 1700 kr.
Holdende skal lave en endelig tilmelding som udsendes sammen med dette nummer, denne skal
mailes til formanden senest d. 1. december 2016.
Dommere som gerne vil med skal give formanden besked via mail senest 1. december 2016, at de
gerne vil deltage. Er der flere end 6 dommere i betragtning vil bestyrelse og delegationsleder
foretage en udvælgelse.
Dommerkursus i Linz: Her deltager Thøger Refshauge og Steen Jørgensen. Kurset afholdes 14. 15. oktober 2016.
Det vil være interessant at høre, hvad de enkelte hold har tænkt sig med hensyn til transport til
Villach.

