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Formanden har ordet.
Det er med stor beklagelse at vi fra bestyrelsens side er blevet nødsaget til aflyse årets
brandmandskonkurrence i Gilleleje. Årsagen er at flere hold har vært nødsaget til at melde afbud af
forskellige årsager og at vi til sidst var nede på et antal hold der gjorde, at det ikke var muligt at
gennemføre en regulær konkurrence.
Der skal fra bestyrelsen af Konkurrenceforeningen lyde en stor tak til Frederiksborg Brand &
Redning og Brandmandsklubben i Gilleleje, fra det store arbejde de har lagt i forberedelsen af
årets konkurrence.
Selv om det ikke var muligt at afholde konkurrence i forsommeren, vil der i weekenden den 15.
september 2018, blive arrangeret en trænings- og hverveweekend på flyvestation Karup. Det er
meget positivt at vi allerede nu har fået tilsagn fra Beredskabsstyrelsens center i Haderslev og fra
Brand & Redning på flyvestation Karup om at de vil stille med et hold til denne weekend. Det
samme er gældende på dommersiden hvor nye dommere også har meldt sig. Jeg håber at alle
nuværende hold og dommere vil afsætte tid og bakke op om arrangementet.
Selv om det ser meget positivt ud med nye hold, er der altid plads til flere, så jeg vil opfordre alle
der kan have lyst til at høre mere om konkurrenceforeningen eller deltage i denne weekend.
Foreningen udsender i samarbejde med Karup en officiel invitation.

Lars Stensbjerg, Formand
.
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NYT fra redaktøren:
Håber de fleste hold har fået fundet materiellet
frem og begyndt træningen.
Det bliver desværre en noget længere
træningsperiode en planlagt med aflysning af
konkurrencerne i 2018.
Men jo mere træning, jo bedre resultater. Sådan
har det altid været. De flittige er de bedste
Så jeg er helt sikker på at der kommer nogle rigtig
gode præstationer ved træningsdagen i Karup
den 15. september.

Jeg har tidligere rykket jer for billeder fra Østrig
uden held, så ny deadline er 1. september
hvorefter jeg samler dem på en USB til alle hold
og dommere
Jeg skal også igen opfordre jer til at sende foto og
tekst om hvad holdene har gang i. Jeg vil gerne
stå for at lave artiklen ud fra det fremsendte.
Brug også Facebook noget mere, så kan jeg altid
stjæle derfra til bladet
Redaktøren

Deadline næste nummer:

Uge 38

Udgivelse: uge 40

NYT fra bestyrelsen – bestyrelsesmøde 11. april 2018:

Aflysning af årets konkurrencer i Gilleleje:
Det er med et stort ØV at bestyrelsen må tage den tunge beslutning at aflyse konkurrencerne 9. –
11. juni i Gilleleje. Vi var ved tilmeldingen kun på 5 hold og vurderede allerede på det tidspunkt om
det sportsligt og økonomisk gav mening, men holdt fast i at gennemfører med hjælp fra bestyrelsen
Ved besøg i Nordsjælland fandt bestyrelsen at der stort set var styr på de praktiske forhold for at
kunne afvikle konkurrencerne. Flot arbejde af Nordsjælland
Karup er desværre nød til at deltage i flyveopvisning i samme weekend og derfor er vi kun på 4 hold,
derfor beslutningen om at aflyse
Alle holdene er kontaktet om aflysningen
En gennemførelse af konkurrencerne med 4 hold og dommere – max. 50 personer, hvoraf alle skal
passerer Storebælt vil ikke være acceptabel i forhold til det arbejder der skal lægges i at arrangerer
konkurrencerne.
Det vil ende med nogle økonomiske kompromisser eller et dundrende underskud

Træning i efteråret:
Karup har som et godt alternativ til konkurrencerne i juni tilbudt at afholde en træningsdag lørdag
den 15. september. Her vil vi forsøge at samle alle holdene og dommere. Planlægningen er ikke helt
på plads endnu, men datoen ligger fast.
Der udsendes i samarbejde med Karup invitation senere, men sæt allerede X i kalenderen

Billund-Grindsted:
Holdet har desværre efter mange år valgt at stoppe da det ikke længere er muligt at rekrutterer nye
til holdet. Billund-Grindsted har valgt at give deres konkurrenceudstyr til foreningen, så et eventuelt
nyt hold kan låne indtil de selv er kørende med materiel. Vi håber at se deltagere fra BillundGrindsted ved træningen i Karup

Konkurrencemateriel:
Alt konkurrencemateriel er gennemgået og serviceret. Der er nogle få mangler der skal løses.

Dommere:
Der er blandt de gamle hold fundet en del emner som er forespurgt om at være dommere fremover.
Det ser positivt ud, og der arbejdes allerede på at vi får udpeget de 2 hovedkampdommere der skal
tilbydes dommerkursus i Linz i 2020. Vi tror og håber på at der bliver fuld hold af dommere i Karup

Facebook - WWW:
Alle holdene opfordres til at benytte Facebook så meget som muligt. Gerne indlæg om nye på
holdet, træningsdage eller lignende der kan have interesse. Jo mere vi er på jo flere kommentarer.
Der er i bestyrelsen diskuteret om der skal lempes i adgangskravene i den lukkede gruppe.
Bestyrelsen ved Lars L. vurderer om vi skal redigerer den gamle hjemmeside med Dansk CTIF eller
lave NY til konkurrenceforeningen.

Statslige centre:
Bestyrelsen har lavet et tiltag med de statslige centre som skal have deres egen konkurrence i
konkurrencen. De skal selvfølgelig konkurrerer mod alle de andre hold i den samlede konkurrence,
men hvis kommer der er par hold vil der blive indstiftet en ny pokal til bedste statslige center. Der er
delte tilbagemeldinger fra centrene, men også positiv tilkendegivelse. Bestyrelsen arbejder videre
med centrene

Konkurrencer 2019:
Bestyrelsen arbejder på at finde en vært til 2019 og har i skrivende stund et foreløbigt tilsagn som vi
håber at kunne offentliggøre 15. september i Karup

Nye hold:
Bestyrelsen arbejder målrettet på at fastholde eksisterende hold, at finde løsninger for hold der
mangler deltagere eventuelt ved at medvirke til at sammensætte holdet fra 2 eller flere stationer
Der er udpeget nogle fokusområder som er fordelt i bestyrelsen

Haderslev:
I 12. time nåede vi at få med, at Haderslev igen er at finde blandt de aktive hold og deltager ved
træningen i Karup. Det var så 1. statslige center, og et enkelt mere fra de statslige centre gør at
bestyrelsen vil indstifte en NY pokal sponseret af ???

Regler for deltagelse:
Der er i princippet ingen begrænsninger i at deltage, men alder på under/over 30 år og
ansættelsesforhold i beredskabet gør at der er flere kategorier at tilmelde sig i. Det gælder også
internationalt.
Hold som består af hovedsagelig fastansatte brandfolk kommer i kategori ”fuldtidsansatte”.
Er der bare én med på holdet der ikke er fyldt 30 år i det år konkurrencerne er, skal holdet i kategori
”uden alderspoint”. Hold hvor alle er fyldt 30 omregner deres alder til point (sekunder) som indgår i
udregningen af det samlede resultat.
Der er selvfølgelig tilladt at lave mixhold og rene herre eller damehold.

Medlemslisten 2018:
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
Frey Pedersen

75 33 17 72
hplaustsen@stofanet.dk

Brand- og Redning
Djursland
Frederikshavn
Brandvæsen
Trekantsområdets
Brandvæsen
Brand & Redning
MidtVest, Herning
Nordjyllands
Beredskab Syd
Horsens
Brandvæsen
Beredskabsstyrelsen
Sydjylland
Viborg
Brandkorpsforening
Ikast-Brande
Nordsjællands
Brandvæsen
Karup

Johannes Holm Iversen
Christian Linsmann
Ulrik Mosekjær
Vagn Erik Jensen
Jesper Bjørnholt
Kokkedal Industripark 14,
2980 Kokkedal
Søren Ginderskov

40 94 60 72
j.rahbek@tdcadsl.dk
29 48 62 05 – 72 29 21 23
ibne@nobr.dk
23 38 49 42 – 76 81 08 57
krimu@trekantbrand.dk
20 72 21 09
Sejlsigvej8@gmail.com
72 29 21 77 – 29 23 19 19
jhi@nobr.dk
22 83 47 11
cli@horsens.dk
73 52 74 77 – 21 64 47 41 umm@brs.dk
89 70 35 99 – 40 36 60 02
vej@mjbr.dk
40 18 82 78
bjoernholt@os.dk
51 15 08 88
laro@nsbv.dk
22 68 22 68
Hw-sfr-004@mil.dk

Æresmedlemmer:
Jens Chr. Jørgensen
Gunnar Haurum
Poul Laustsen
Rettelser og opdateringer bedes meddelt bedes meddelt til redaktøren

Nye dommere – deltager ved træningen i Karup:
Allan Christensen, Viborg
Johannes Iversen, Hobro. NY hovedkampdommer
Palle Christiansen, Frederikshavn
Jan Johnsen, Brand & Redning MidtVest

Info til hold og dommere i forbindelse med træningssamling den
14. og 15. september 2018 ved Helicopter Wing Karup:

Seneste tilmelding den 22. juni 2018 til formanden på ls@brmv.dk eller på mobil 61 24 48 97
Ved tilmelding skal der mailes CPR NR, der skal bruges i forbindelse med check in i hovedvagten. Husk
sygesikringsbevis.
Der trænes på 2 parallelle baner med samlet start og på stafetbane. Karup har en asfalteret centers
bane og et tilhørende godt græsareal. Der vil blive præsenteret en træningsplan på dagen.
Foreningen forventer at følgende hold deltager:
Frederikshavn
Viborg
Herning
Ikast
Karup
Haderslev
Foreningen vil herudover forsøge at få hold eller som minimum et antal deltagere fra:
Hornslet
Sønderborg (forsøger at stille et hold)
Transport Wing Aalborg
Fighter Wing Skrydstrup
Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Alle dommere inviteres naturligvis og vi håber alle møder op, gamle som nye. Dommere, der har
mulighed for at komme den 14. september fra kl. 1300 hjælper Materielmesteren og Karup med
opstilling af baner m.v.
Overordnet program for træningssamling:

Fredag den 14. september
1700: Ankomst i hovedvagten, Herningvej 30, 7470 Viborg, derefter indkvartering.
1800: Velkomst med efterfølgende fællesspisning, hvor der serveres helstegt pattegris med tilbehør.
Baren tilbyder fadøl og vand.
2300: Afgang til indkvarteringsområde

Lørdag den 15. september
Fra 0730: Morgenmad og oprydning i soverum
0900: 1. træning på slangeudlæg med ½ time pr. hold
1030: 2. træning på slangeudlæg med ½ time pr. hold
1200: Frokost
1300: Individuel træning på slangeudlæg og/eller stafetbane
1400: Stafettræning i hold
1430: Fælles pakning af baner
1500: Farvel og på gensyn i 2019
Der er ingen egenbetaling i forbindelse med træningssamlingen. Transportudgifter dækkes dog ikke.
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