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Støt vores sponsorer – de støtter os

Formanden har ordet.
Så nærmer sommeren sig, vejret har vist sig fra sin pæne side hen over foråret, så der har
været god mulighed for at få trænet og der er kun en god måneds tid til vi skal til de 16.
Internationale Brandmandkonkurrencer i Østrigske Villach.
Traditionen tro skal vi også i Villach have en dansker aften, som afholdes når træningen
for holdene er vel overstået og inden konkurrencerne officielt starter. Dansker aftenen er
planlagt til tirsdag den 11. juli kl. 19.00. Arrangementet bliver afholdt på Villacher Brauhof.
Der arbejdes på at finde en sponsor til aftenen, men lykkes det ikke kan der blive tale om
en mindre deltager betaling.
Som vi alle er klar over er vi nede på et minimum af hold, så for fortsat at holde liv i
foreningens eksistens skal der fra bestyrelsens vegne lyde en stort opfordring til at vi alle
prøver om det ikke er muligt at lave et hold ved nabo beredskabet eller stationen. Der kan
allerede nu oplyses at der er kommet en forespørgsel fra et hold som om muligt ønsker at
deltage i 2018.
Der vil snarest blive fremsendt information om trænings- og konkurrence tider.

Med ønske om en god sommer

Lars Stensbjerg
Kst. Formand.
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NYT fra redaktøren:
Så nærmer tiden sig hvor vi igen skal ud at prøve
kræfter med det øvrige Europa
Jeg vil gerne opfordre jer til at samle materiale ind
til næste nummer af bladet, så som billeder og
små historier fra turen
Jeg vil også opfordre jer til at bruge Facebook før
og under konkurrencerne, og her vil jeg
selvfølgelig være opmærksom på om der opstår
en god historie

Redaktionen er i forbindelse med Villach udvidet
med en fotograf som ikke er bange for at trykke
på knappen. Sven har indvilliget
Skal vi ikke være enige om at få dokumenteret
turen, ikke mindst som en tak til vores sponsorer
som gør nogle ting nemmere
God tur til alle – vi ses i Østrig

Redaktøren

Deadline næste nummer:

uge 33

Udgivelse: uge 35

NYT fra bestyrelsen:
Bestyrelsesmøde 2. maj i Haderslev:
Lars har deltaget i generalforsamling i Dansk CTIF som ikke var særligt velbesøgt. Vi ligger hovedet
i blød for at finde et fælles fodslav så vi kan promoverer hinanden. Der laves faktisk en del
arrangementer som kunne have almen interesse for beredskaberne.
Der er lige nogle praktiske opgaver med at få formandsskiftet registreret officielt overfor international
CTIF. Det er straks på plads så information går til rette personer
Per arbejder på at arrangerer en danskeraften på samme måde som tidligere år. Bestyrelsen har
vedtaget et budget for aftenen som helt eller delvist forsøges dækket ved sponsorater.
Danskeraftenen er fastlagt til tirsdag aften kl. 19.00, så reserver allerede nu datoen.
Der vil på danskeraftenen ud over mad og drikke blive uddelt hæderstegn for deltagelse i
internationale konkurrencer. Uddeles til deltagere der er med for 6. gang. Ser faktisk ud til der er en
10-11 stykker der skal hædres
Med overgang til nye beredskaber er der en del af dommerne der ikke har deres uniformer mere.
Der er lavet en rundspørge herom, og opgaven synes løst ved lån fra nogle af de gamle
beredskaber der har uniformer på lager.
Det danske hold ser således ud.

Delegationsleder
Landstræner

Per Teglgaard
Steen Jørgensen

Dommere:

Benno Brigsted
Knud Østergaard
Frank Stub

Holdene:

Fuldtid med alderspoint - Viborg
Deltid uden alderspoint - Billund-Grindsted, Herning og Ikast-Brande
Deltid med alderspoint – Hornslet og Frederikshavn

Alle holdgebyrer er modtaget og afregning med Villach er foretaget
CTIF på Facebook er etableret som en lukket gruppe hvor det forsøges at holde fokus på holdene,
træning og hvad der ellers rører sig ude hos de enkelte. Der er valgt en hård styring af indlæg for
ikke at få revl og kravl som ikke er relevant ind på siden. Det evalueres selvfølgelig, og har i en
anden mening hører bestyrelsen gerne.
Det ligger allerede nu fast at konkurrencerne i 2018 skal være i Nordsjælland, dog med den klausul
at der også skal stille et hold derfra. Det giver mulighed for at arbejde med at få flere hold med fra
øst igen.
Alternativ er at gå i dialog med BF stævnet 2018 som dog først afholdes i september måned

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

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

Æresmedlemmer:
Jens Chr. Jørgensen
Gunnar Haurum
Poul Laustsen

Se CTIF Villach´s flotte hjemmeside på dette link
http://www.villachonfire.at/
Siden er nu også på engelsk – og med masser af foto og video

På
vej

X

X
X
X

Brandmandskonkurrencer i Villach 2017
Holdene bedes fremsende deres rejseplaner til Per Teglgaard som vil være til stede når holdene
ankommer til indkvarteringsstedet. Per vil være på skolen og udleverer diverse materiale til
deltagerne indtil kl. 17.00 på startdagen 9. juli.
Det er aftalt Lars Stensbjerg vil være på skolen og udleverer til de hold der ankommer senere end kl
17.00. Derfor – fremsend jeres rejseplan med oplysning om forventet ankomst til Villach
Programmet for hele ugen kan ses på hjemmesiden, og bestyrelsen har valgt ikke at oversætte til
dansk. Der vil blive løbende informationer til holdlederne i løbet af ugen
Er der hold der planlægger ture i området hører vi også gerne fra jer så jeres planlægning kan blive
til gavn for de øvrige hold. Brug evt. Facebook
Bestyrelsen arbejder på at få sponseret en del af danskeraftenen og samtidig med at få sponseret
ens trøjer til alle, som selvfølgelig skal bæres på danskeraftenen.
Det er aftalt med Sven fra Frederikshavn, at han skal være stævne fotograf så vi har noget materiale
til bladet når vi kommer hjem. Bliver det godt, og mange fotos forsøger vi at samle dem på en skive
og sende til holdene.
Danskeraftenen skal holdes på Villacher Brauhof, Bahnhofstrasse 8, Villach. Se deres hjemmeside
på www.villacherbrauhof.at

Nøglepunkter for ugen ser således ud pt. Dog med forbehold for rettelser.
Søndag den 9. Juli:

Ankomst til Villach. Officielt indtil kl. 17, men herefter efter aftale

Mandag den 10. Juli:

1. Træning for traditionelle konkurrencer kl. 08.00-19.00

Tirsdag den 11. Juli:

2. Træning for traditionelle konkurrencer kl. 08.00-19.00
Danskeraften kl. 19.00

Onsdag den 12. juli:

Åbnings ceremoni på Stadion Lind kl. 18.30-20.00
Herefter underholdning i teltet til kl. 24.00

Fredag den 14. juli:

Traditionelle konkurrencer gruppe A kl. 14.00-18.00

Lørdag den 14. juli:

Traditionelle konkurrencer gruppe B kl. 09.00-12.00
Opstilling til afslutningsceremoni kl. 18.30
Herefter underholdning i telt til kl. 24.00

Alle måltider indtages ved rådhuset (Town Hall) på stort set faste tider:
06.30-09.00
11.00-14.30
17.00-21.00

Morgenmad
Frokost
Aftensmad (dog kun til kl. 19.00 lørdag)

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

