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Støt vores sponsorer – de støtter os

Formanden har ordet.
De danske hold har i sommers deltaget i De 16 internationale brandmandskonkurrencer i Villach i
det sydlige af Østrig på grænsen til Italien. Det var en stor fornøjelse for alle deltagere at komme til
en værtsby der havde fået hele byen inddraget i at lave et rigtigt godt stævne og i at sælge byen
og de fantastiske omgivelser på den smukkeste måde. Der var ikke en plads eller et stykke gågade
der ikke var pyntet op med telte, boder eller udstillinger, selv til konkurrencerne var der stor
opbakning, med et udsolgt stadion med 10.000 tilskuere
De nationale konkurrencer i 2018 bliver holdt i Nord Sjælland, den endelige værtsby er endnu ikke
helt på plads, men Frederiksborg Brand & Redning, har påtaget sig at arrangere mesterskaberne.
Der skal lyde en stor tak til Frederiksborg Brand & Redning, for at have taget ansvaret at arrangere
konkurrencerne i 2018, selv om de ikke har et hold med.
Vi har selvfølgelig et håb om at der er nogen af beredskaberne på Sjælland der syntes det kan
være sjovt og spændene at deltag og vil stille med et hold.
CTIF brandmandskonkurrence foreningen er den ældste, men også den sidste af mange
forskellige Brandmandskonkurrencer der er tilbage Danmark. Vi har en tro på at vi er på vej i den
rigtige retning og at vi til konkurrencerne i 2018, forhåbentligt kan byde velkommen til mindst et nyt
hold.

Lars Stensbjerg
Formand.
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NYT fra redaktøren:
Tak til alle der var med i Østrig. Utrolig fin tur
Jeg har via Sven fået masser af fotos som jeg
sorterer og ligger på en USB pind, og efter aftale
med bestyrelsen sender til holdene og dommerne
Har i derude også nogle billeder i vil dele med de
andre hold m.fl. må i gerne fremsende dem så jeg
får dem med i mappen af billeder

Deadline næste nummer:

uge 47

Som i kan se på indholdsfortegnelsen har der
været meget materiale til bladet denne gang,
hvilket hovedsagelig skyldes opmærksomheden
på at der altid manglede billeder når vi kom hjem,
eller at de var af så dårlig kvalitet de ikke kunne
bruges. Derfor får i denne gang hele 12 sider blad

Redaktøren

Udgivelse: uge 49-50

CTIF 2017 i Villach – resultater:
Fuldtidsansatte med alderspoint:
Hold
Udlæg
Fejl
Viborg
54,21
5
Vinder
36,93
0

Stafet
76,32
60,55

Deltidsansatte med alderspoint:
Hold
Udlæg
Fejl
Hornslet
57,49
0
Frederikshavn 55,32
30
Vinder
34,84
0

Stafet
74,38
76,57
60,82

Fuldtidsansatte uden alderspoint:
Hold
Udlæg
Fejl
Herning
57,93
0
Billund62,89
10
Grinsted
Ikast64,35
70
Brande
Vinder
28,16
0

Alderspoint Point i alt
22
386,47
16
418,52

Alderspoint
27
24
27

Point i alt
395,13
362,11
431,34

Placering
Bronze

Placering
Sølv
Bronze

Stafet
67,55
74,16

Alderspoint Point i alt
0
374,52
0
352,95

Placering
Bronze
Bronze

70,07

0

295,58

Bronze

51,91

0

419,93

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

Rettelser og opdateringer bedes meddelt bedes meddelt til redaktøren

16. Internationale Brandmandskonkurrence i Villach 2017
Hold og dommere fra Danmark deltog den 9. –
16. juli 2017 i de 16. Internationale
Brandmandskonkurrencer i Villach, Østrig.
Holdene rejste til Østrig på forskellig måde alt
efter hvad der passede bedst når der skal
tages hensyn til ferie og vagter derhjemme.

Stor ros til badeforholdene som var helt i top.
Kan nok ikke blive bedre på en skole

Ved ankomst var der aftalt modtagelse ved
banegården for de hold der kom med tog. Det
fungerede perfekt. Herefter registrering og
udlevering af konkurrence info.
Der blev tilknyttet en dansktalende tolk som
var til rådighed ved indtjekning, og kunne
kontaktes hvis der var behov
Der var faste busruter som kørte hvert 15 min
og indtil sidste officielle arrangement. Ruten
gik forbi skolerne, centrum, stadion og
madsalen. Når alle hold skal møde samtidig
på stadion var der fyldt godt op

Alle danske hold var indkvarteret på samme
skole sammen med enkelte hold fra andre
nationer. Eneste der kunne ændre oplevelsen
fra en 5 stjernes oplevelse var feltsengene,
som dog var ok når man blev vandt til dem
Der var faste vagter på skolen døgnet rundt,
så efter aftale blev klasselokalet aflåst når
sidste person forlod lokalet

Der var træning for de danske hold mandag
og tirsdag morgen sammen med dommerne.
Godt at få rettet de små detaljer og fejl inden
konkurrence. Desværre var Ikast-Brande

forhindret i at deltage i træningen, og fik ikke
mulighed for at prøve materiellet før den
egentlige konkurrence

Socialt samvær efter træningen. Dommernes
linje er som altid til diskussion, og det er jo ens
for alle deltagere

Fra centrum i byen var det muligt at komme få
flodsejlads i ca. 2 timer og opleve naturen
langs floden. Der var selvfølgelig muligt at
købe mad og drikke på båden. Rigtig fin tur i
det flotte vejr

Flere af holdene var også på en pragtfuld
dagstur til en alpetop i 1900 meters højde hvor
adgangsbilet var inkluderet i vores personlige
adgangskort. På bunden omkring 32-33
grader – på toppen kun 11 grader. UFF

Traditionen tro var der planlagt danskeraften
tirsdag – se mere om danskeraftenen side 10
Onsdag og torsdag var der delvis fri så
holdene frit kunne planlægge tiden. Villach
havde arrangeret det således at alle deltagere
fik et adgangskort til ca. 100 seværdigheder
og attraktioner gratis. Rigtig fin gestus fra byen

Der var mulighed for at komme ned igen med
Paraglider mod en pris på omkring 100 EURO.

Der var arrangeret byvandringer med tysk og
engelsk guide. Rigtig fin tur som blev afsluttet
med udsigten fra kirkens tårn

Den officielle åbning på Stadion Lind onsdag
aften. Den olympiske flamme blev tændt.
Stadion fyldt til sidste plads og rigtig fin
stemning

Konkurrencerne var delt over fredag og lørdag
for at få logistikken til at gå op, men alt forløb
uden problemer

Station var desværre ikke stor nok til at rumme
alle konkurrencerne, så krybestiger var lagt
tæt ved centrum. Måske slet ikke en dum ide,
for der var velbesøgt under hele konkurrencen

Selve byen var klar til at modtage de mange
brandfolk. Torvet udsmykket som til byfest
med salgsboder i hele gågaden.

Musik på torvet hver aften og masser af
udstillere af brandmateriel m.m.

Alt forplejning var samlet et sted som et stop
på busruten. Lidt problemer med at styre
flowet den første dag, men så kom der helt
styr på den.
Stor tak til Villach – ses i Slovenien i 2021

NYT fra bestyrelsen – bestyrelsesmøde 12. september 2017:
Evaluering af Villach 2017:
Stor enighed i bestyrelsen om at det var et flot arrangement i Østrig. Efter nogle få
indkøringsproblemer i madsalen fungerede det også til UG. Logistikken med at komme mellem de
enkelte steder flot løst med fast busrute mellem skoler, centrum, stadion og madsalen. Stor ros fra
Danmark til Villach. Eneste observation til efterfølgende er at det gik lidt tid inden man fandt ud af
hvad adgangskortet kunne bruges til. Håber de fleste fik gjort brug af adgangskortet til aktiviteter.
Forsikringsforhold:
Der er rejst tvivl om hvordan vi er dækket forsikringsmæssigt under stævnet. Bestyrelsen skal derfor
bede alle deltagere fremover om at få undersøgt hvordan de er dækket. Enten af egen forsikring
eller gennem beredskabet.
Status på holdene efter 2017:
Der er foretaget rundspørge til de 6 deltagende hold i Villach. De 5 af holdene forventer de også er
med i 2018. Eneste hold med problemer er Billund-Grindsted. Der arbejdes på at samle holdet med
hjælp fra øvrige stationer i området. Nordsjælland har lovet at stille mindst 1 hold i 2018 i forbindelse
med værtsskabet af brandmandskonkurrencerne. Flyvestation Karup har fået grønt lys fra ledelse
og kollegaer til at prøve at lave et hold. Sønderborg har kontaktet formanden om hjælp til at starte
hold op. Per tager kontakten til Sønderborg
Status på dommere efter 2017:
Der skal inden for få år være tilgang af dommere, da flere af de gamle påtænker at stoppe. Måske
allerede inden 2021. Der er diskuteret emner til nye dommere. Formanden kontakter personligt de
emner bestyrelsen har peget på. Hertil skal der lyde en opfordring til seniorerne på holdene om at
melde sig i dommerkorpset når de stopper på holdet.
Sammenlægning af CTIF Brandmandskonkurrencer og BF stævne:
Der er indgået dialog med styregruppen for BF stævnet 2018 om mulighed for at slå de 2
arrangementer sammen i fremtiden. Kan blive nødvendigt hvis der ikke kommer tilgang af hold. BF
stævnet afholdes dog kun hvert 2. år på lige år. Det giver en udfordring på det ulige år der ikke er
Internationale konkurrencer. Bliver det en realitet i fremtiden vil de nationale konkurrencer blive
flyttet til september. Holdene kommer selvfølgelig med på råd hvis vi kommer dertil
WWW og Facebook:
Hjemmesiden i Dansk CTIF som ikke er vedligeholdt i lang tid nedlægges, og brugen af facebook
gruppen udvides. Evt. plan om at lave en åben og lukket del. Vi skal lige hører de kloge om hvilke
muligheder der er i facebook.
Regelseminar 2018:
Bestyrelsen foreslår der indkaldes til gennemgang og tolkning af reglerne. Det er selvfølgelig
nødvendigt at vores dommere stiller op på dagen. Bestyrelsen lodder stemningen og indkalder til
møde i foråret 2018 hvis der er interesse

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 7. november 2017.

Danskeraften i Villach, tirsdag den 11. juli 2017
Traditionen tro var der arrangeret dansker aften for
holdene, dommere og særligt indbudte med
tilknytning til CTIF konkurrenceforeningen. Blandt
de særligt indbudte er Lars Rosenwanger, Peter
Hoffman-Bang, Dansk CTIF og vores guide

Bestyrelsen uddeler i 2017 diplomer til følgende
deltagere:
Palle Christiansen, Frederikshavn
Leif Mortensen, Frederikshavn
Hans Andreasen, Frederikshavn
Per Enevoldsen, Frederikshavn
Rene Bech, Frederikshavn
Lars Leth, Viborg
Jan Ørris Pedersen, Viborg
Steen Jørgensen, dommer
Per Teglgaard, delegationsleder

Bestyrelsen havde arrangeret en traditionen lokal
menu og lokal øl i rigelige mængder til at skylle
ned med. Faktisk noget OK øl i Østrig

Herud over blev Frey Odsbjerg Pedersen fra
Herning hyldet for deltagelse 40 gange i
brandmandskonkurrencer.
Konkurrencekollegaerne var ikke sene til at skrive
autografer og ord med på vejen til Frey

Deltagerne hædres for deltagelse i 6 internationale
konkurrencer.

Tak til sponsorere der velvilligt har medvirket til at
denne aften var mulig
Bestyrelsen håber denne tradition kan videreføres
i de efterfølgende år – Tak for et godt arrangement

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

