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Formanden har ordet.
Planlægningen af det nationale CTIF brandmandskonkurrence 2018 er godt i gang,
Frederiksborg Brand & Redning vil sammen med værtsbyen Gilleleje, gøre alt hvad de kan
for at rammerne er i orden til en vellykket weekend.
Der er pt. 6 hold der har givet tilkendegivet at de kommer til stævnet. Det er med stor
glæde at, Brand & Redning på Flyvestation Karup har meddelt at, det er lykkes dem at
samle et hold igen og at de kommer til konkurrencen.
Det endelige antal af dommere er ikke på plads endnu, men vi har fået tilsagn fra mindst
en ny dommer (Johannes Holm Iversen, fra Nordjyllands Beredskab) som på sigt vil gå ind
og blive Hovedkamp dommer.
Det er vemod at vi må meddele at konkurrence holdet fra Grindsted-Billund, har meddelt at
de ikke ser sig i stand til at stille et konkurrence hold mere. Der skal fra bestyrelsens side
lyde et stor tak til holdet og Poul Lausten, for den indsats de har gjort for CTIF
Brandmandskonkurrencerne både nationalt og internationalt.

Lars Stensbjerg
Formand.
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NYT fra redaktøren:
Håber alle er kommet vel over jul og nytår uden
for mange ekstra kilo og fingrene i behold.
Nu skal vi snart til at starte træningen op til igen,
så bare rolig med vægten. De ekstra kilo skal nok
forsvinde igen.
Som skrevet sidst samler jeg fortsat billeder ind
fra Østrig, og de sidste bør være på vej. Herefter
laver jeg en kopi til alle hold og dommere som i
selv kan fordele og bruge efter behag.

Vi kommer desværre til at mangle sidste nummer
af bladet i 2017 da vi ikke helt var på plads med
konkurrencerne i 2018.
Men det er vi nu som i kan se i bladet side 6.
Det gør også at tilmeldingsblanketter for hold og
dommere ikke kommer i bladet med udsendes
som vedhæftet.
Husk at bruge Facebook hvis i har noget på
hjertet

Tak til Sven Ingvardsen, vores fotograf i Østrig
Redaktøren

Deadline næste nummer:

uge 15

Udgivelse: uge 18

NYT fra bestyrelsen – bestyrelsesmøde 31.1-1.2 2018:

Ny i bestyrelsen:
Lars Erik Møller Leth fra Viborg er ny mand i bestyrelsen med ansvar for Facebooksiden. Lars skal
også arbejde at forny foreningens hjemmeside, enten ved at give eksisterende en ansigtsløft eller at
lave ny side. Bestyrelsens tanker med ny hjemmeside er at den skal præsenteres på 2 niveauer. Én
i fuld offentlighed med informationer og én med login fra de enkelte medlemmer.

Dommere:
Dommersituationen er ved at være kritisk, og der skal skaffes 6-7 nye dommere inden for næste år.
Bestyrelsen har fået foreslået nogle emner som bliver arbejdet med. Johannes Holm Iversen, Hobro
har givet tilsagn om at blive uddannet til hovedkampdommer inden for næste 2-3 år.
Der afholdes møde med nuværende og kommende hovedkampdommere 8. juni, umiddelbart før
stævnet 2018. Det er planen at én af hovedkampdommerne bliver regelansvarlig fremover

Holdene:
Billund-Grindsted har valgt at stoppe mange års aktiv deltagelse i brandmandskonkurrencerne efter
turen til Østrig. De har valgt at overdrage deres konkurrencemateriel til bestyrelsen som starthjælp til
nye hold. Stor tak til Billund-Grinsted for overdragelsen – vi kommer til at savne jer.
Nye hold er på vej. Flyvestation Karup deltager i årets konkurrencer, og Nordsjælland + Sønderborg
forsøger at stille hold. Derfor vigtigt med noget lånemateriel fra bestyrelsen så der kommer gang i
træningen

Konkurrencemateriel:
Nyt konkurrencemateriel forsøges fremskaffet/indkøbt med hjælp fra firmaer/sponsorer. Bestyrelsen
går i dialog med et antal udpegede firmaer om en samarbejdsaftale hvori der helt sikkert indgår
reklamer på materiellet. En ny hjemmeside vil også kunne bruges til at lægge bannerreklamer ud
på. Foreningens gamle materiel går i en pulje for udlån til nye hold
Det gamle konkurrencemateriel kontrolleres op i løbet af foråret så det er klar til 2018. Benno klarer
de fornødne reparationer

Tilretning af vedtægter:
Vedtægter for foreningen skal gennemgås da der er konsekvensrettelser i forbindelse med
overgang til nye beredskaber. Der står blandt andet at ingen beredskaber kan have mere end 1 hold
tilmeldt.

Regnskab 2017:
Foreningens økonomi er takket være ekstra sponsorater i 2017 flot, men det kan vel forventes at
der ved kommende nationale konkurrencer med få hold vil være behov for en form for garantier fra
bestyrelsen. Alternativ at hæve deltagergebyret for deltagelse i konkurrencerne. Bestyrelsen mener
at niveauet på ca. kr. 6.500-7.000 pr. hold for hele weekendens arrangement er passende og bør
ikke hæves. Til gengæld har bestyrelsen besluttet at hæve kontingenten til kr. 1.000 pr. hold i 2018.
Se foreningens regnskab på side 7

Medlemslisten 2018:
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

HUSK – HUSK – HUSK – HUSK – HUSK – HUSK
Tilmelding af hold og dommere.
Blanketter er udsendt sammen med dette nr. af bladet
Pokaler bedes medbragt til Gilleleje rengjort og pudset

Konkurrencer 2018:
Velkommen til toppen af Nordsjælland.
Den 8. – 10. juni 2018 har vi fornøjelsen af, at kunne byde jer velkommen til Gilleleje, en livlig turist-, handelsog fiskerby med Sjællands største fiskerihavn som sit naturlige centrum. Gilleleje ligger i Gribskov
Kommune ved Sjællands nordligste punkt, Gilbjerghoved.
Gribskov Kommune ligger på toppen af Nordsjælland. Kommunen grænser op til nabokommunerne
Helsingør, Fredensborg, Hillerød og Halsnæs.
Kommunen har 40.839 indbyggere pr. 1.4.2015. Befolkningstallet er svagt stigende, og der forventes at være
41.350 indbyggere i slutningen af 2024.
Kommunen er et udpræget turistområde, og indbyggerantallet stiger skønsmæssigt til over det dobbelte i
sommermånederne.
Kommunens areal er 28.000 hektar = 280 km2
Gribskov Kommunes beredskabs afhjælpende beredskab består af 2 stationer, drevet af Falck, og
beskæftiger samlet 35 deltidsansatte.
Udrykningsområdet for Gribskov Kommunes beredskab udgør hele Gribskov Kommune. Befolkningen i
Gribskov Kommune koncentrerer sig om de tre største byer; Gilleleje, Græsted og Helsinge. Kommunen
huser mange landejendomme, stråtækte huse, samt fritidsboliger. Bygningsmassen består primært af lav
bebyggelse.
Kommunen har Danmarks største indenskærs fiskerihavn, samt store lystbådehavne, hvorfor stationen i
Gilleleje råder over et bådberedskab, der både kan bruges i havne, fjorde og på havet.
Gribskov Kommunes beredskabs 2 brandstationer er begge baseret på 5 minutters beredskab, hvorfor første
udrykningsenhed er afgået fra stationen indenfor 5 minutter.
Udrykningsområdet er tilnærmelsesvist ligeligt opdelt efter de to stationer - Helsinge og Gilleleje.
Indsatsledervagten varetages af én vagthavende, som ud over Gribskov Kommune, også betjener Hillerød
Kommune.
Brandmandsklubberne og Frederiksborg Brand & Redning har lagt sig i selen for at skabe de bedste rammer
til afviklingen af dette års konkurrencer. I kan se frem til indkvartering på en af de centralt beliggende skoler,
ligesom konkurrencer og festen lørdag afholdes centralt. Alt placeres i gå afstand.
Fredag aften inviterer brandmandsklubben indenfor på brandstationen, til en hyggelig aften i kammeratligt
lag.

Vi ses på toppen
Jesper Marcussen

Støt vores sponsorer – de støtter os

