Dansk CTIF
Brandmandskonkurrenceforening
Nr. 1 - 2017
36. årgang

Stadion Lind - Villach

Fir´ sugeslanger
Februar 2017
CTIF Brandmandskonkurrenceforening

Bestyrelsen 2017
Kst. formand:
Lars Stensbjerg
Brand & Redning MidtVest
H P Hansens Vej 112
7400 Herning
96 28 11 06
ls@brmv.dk

Kasserer:
Per Teglgaard
20 27 82 33
ptc@brs.dk

Bestyrelsesmedlem:
Benno Brigsted
Skolesvinget 49
8700 Horsens
23 72 76 77
Bennobrigsted@stofanet.dk
Konkurrencemateriel

Bestyrelsesmedlem:
Ib Steen Nielsen
Nordjyllands Beredskab
H.C. Ørstedsvej 35
9900 Frederikshavn
29 48 62 05
ibne@nobr.dk
Redaktør, fir´ sugeslanger

Formanden har ordet.
Vi skriver nu 2017 og jeg håber alle har haft en god jul og er kommet godt ind i det nye år. Der venter foreningen
og medlemsholdende et par gode udfordringer i årets løb. Foreningen skal skifte ud på et par pladser i bestyrelsen
og årets konkurrencer er internationale.
Året er jo et internationalt år forstået på den måde, at konkurrencerne i år foregår i Østrig nærmere bestemt
Villach i delstaten Kärnten i det sydøstlige Østrig i tidsrummet 9. – 16. juli. Det er jo altid spændende at deltage i
disse noget større konkurrencer og vist alt går vel vil der deltage 6 hold fra Danmark, nemlig Frederikshavn,
Herning, Ikast-Brande, Hornslet, Viborg og Billund-Grindsted. Vi har 10 pladser til konkurrencehold, så der er
stadig plads. Vi har fået tildelt 8 dommerpladser hvoraf en skal være delegationsleder og en skal være
landstræner. Hvem der her skal med, er ikke klarlagt 100 % endnu. Vi kender endnu ikke de faciliteter som skal
bruges til overnatning, træning samt konkurrencer. Oplysningerne vil komme i løbet af foråret. Det vi ved er, at vi
skal konkurrere efter de nuværende konkurrenceregler, så her er der ingen ændring.
Men i bestyrelsen vil der komme ændringer. Som bekendt skal vi have ny kassemester, Per Teglgaard overtager
efter Kristian Müller her fra årsskiftet. Det andet skifte der skal ske er på formandsposten. Det har gennem nogen
tid blevet klart for mig at min motivation er ikke eksisterende, for at stå i spidsen for foreningen. Desuden er jeg
af den opfattelse, at der skal en person på banen med motivation, naturligvis, men også med en mere professionel
profil. En person som er daglig og faglig kendt i beredskaberne. Det gør ikke noget såfremt en ny formand er
bekendt med CTIF, men det skal jo ikke være en hindring. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket sammen med Dansk
CTIF om at finde den rette kandidat, således overgangen og skiftet kan foregå snarest muligt. Det vil ikke være
sådan at jeg slipper tøjlerne her og nu. Jeg vil i en periode stå til rådighed med råd og vejledning, specielt tænker
jeg her med tilmeldingerne til Villach, men også med andre praktiske udfordringer.
Sådan en besked giver naturligvis nogle krusninger på overfladen, specielt tidspunktet taget i betragtning, men når
det så er skrevet har jeg også mødt forståelse og respekt for min beslutning. Min erfaring og tilstedeværelse ved
fremtidige konkurrencer vil være positiv såfremt arbejde og tid tillader det.
Under alle omstændigheder vil jeg sige tak for den tid som er gået, det har jo været en sjov og spændende rejse
med masser af oplevelser og udfordringer.
Henning Bobsin
Afgående formand
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NYT fra redaktøren:
Det var desværre ikke muligt at få samlet til blad
nr. 4/2016, i stedet vil alt nødvendig information
fra dette nummer komme i dette og efterfølgende
I næste blad vil jeg forsøge at oversætte
nøglepunkterne i programmet til dansk, og ikke
mindst synliggøre de dage som kan bruges til
ferie og oplevelser for holdene.

Deadline næste nummer:

uge 17

Jeg vil gerne om et par af holdene fremsendte lidt
dagbog for træning og planlægning med billeder
Også gerne forventninger til turen til Østrig

Redaktøren

Udgivelse: uge 19

NYT fra bestyrelsen:
Ny bestyrelse.
Som nævnt i sidste blad er der ny mand på kasserer posten. Per Teglgaard er ny kasserer pr. 1.
januar 2017.
Vores formand Henning Bobsin har desværre også valgt at trække sig med øjeblikkelig virkning.
Han har dog givet tilsagn om at være behjælpelig med at få gennemført konkurrencerne i 2017
Bestyrelsen har derfor valgt at konstituerer Lars Stensbjerg som formand indtil foreningens fremtid
er kendt.
Den manglende bestyrelsespost som materielansvarlig varetages fremover af Benno Brigsted.
Se den samlede bestyrelse på side 2

Bestyrelsesmøde 12. januar i Herning:
Bestyrelsen arbejder på at skabe en lukket socialt platform på Facebook hvor alle hold, dommere og
relevante personer. Regler for tilmeldinger og godkendelse af artikler bliver meldt ud når vi er klar til
at gå i luften
Der er givet tilsagn fra Nordsjælland om at afholde brandmandskonkurrencerne i 2018. De vil også
stille med hold fra Sjælland
En anden model der arbejdes med er at sammenlægge CTIF med BF stævnet på lige år. Det vil
formentlig betyde at CTIF på lige år først vil blive afholdt i september. Mere herom hvis det ses som
en god ide for CTIFs fremtid. Vil måske kunne trække nogle ekstra hold fra den frivillige side også.
Der arbejdes også med at få sponseret beklædning og danskeraften i Østrig. Allerede positive
tilbagemeldinger fra de firmaer vi har henvendt os til.
Der er forhåndstilmeldt 6 hold.
Viborg
Herning
Frederikshavn
Hornslet
Billund-Grindsted
Ikast-Brande
Der er i skrivende stund 2-3 dommere tilmeldt. Der skal sammensættes en dansk delegation
bestående af holdleder, træner og indtil 6 dommere. Endelig status på antal dommere udmeldes
senere.
Der er tidligere meldt ud at deltagerbetalingen er kr. 1.700 pr. deltager. Opkrævninger udsendes til
holdene i løbet af foråret

Medlemslisten 2017:
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
Nordjyllands
Beredskab Syd
Horsens
Brandvæsen
Slagelse
Brandvæsen
Beredskabsstyrelsen
Sydjylland
Viborg
Brandkorpsforening
Beredskabsstyrelsen
Tinglev
Ikast-Brande
Nordsjællands
Brandvæsen

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
72 29 21 77 – 29 23 19 19
jhi@nobr.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
89 70 35 99 – 40 36 60 02
vej@mjbr.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

Æresmedlemmer:
Jens Chr. Jørgensen
Gunnar Haurum
Poul Laustsen

Næste nummer:
Holdene og dommerne må gerne fremsende indlæg til næste nummer.
Indlæggene kan være jeres rejseplan, hvordan og hvornår begynder i at træne, nye
på holdet og hvordan klarer i turen til Østrig økonomisk
Forventninger til turen – sportslig og socialt. Ser frem til at hører fra jer

Brandmandskonkurrencer i Villach 2017

Villach ligger i den sydlige del af Østrig tæt ved floder og bjerge.
De fleste hold har formentlig allerede besluttet rejseformen, enten køre selv eller en eller anden form
for offentlig transport med tog eller fly.
Nærmeste lufthavn er Klagenfurt ca. 20 km fra Villach
Et par forslag til længere udflugter kunne være Venedig eller et gensyn med Zagreb.
Det kan anbefales at søge og forberede sig på turen, da der er utroligt flot natur og mange
seværdigheder.
Del gerne jeres planlægning med de øvrige hold og dommerne

Se CTIF Villach´s flotte hjemmeside på dette link
http://www.villachonfire.at/
Siden er pt. kun på tysk, men er forberedt til engelsk oversættelse

