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Brandmandskonkurrencer DM i Herning
Fredag den 8. juni
Herning Brand og Redning havde i løbet af torsdag/fredag streget banerne op og opstillet materiellet samt
telte til de to dommergrupper. Til konkurrencernes sekretariat var der fremskaffet en skurvogn. Ydermere
var der til publikum opstillet et ”åbent telt” – vejrudsigten for det kommende døgn så noget truende ud på
trods af, at Frede Mortensen, Hobro havde stillet i udsigt at gøre sin indflydelse gældende overfor de højere
magte sådan at det blev tørvejr var det ikke helt nok.
Stor tak til Brand og Redning for det store forarbejde på/ved Sønderagerskolen, hvilket var en stor lettelse.
Midt på eftermiddagen kunne indkvarteringen påbegyndes og var hurtigt overstået – herefter almindelig
hygge og samvær for de først ankomne.
Fra ca. kl.18.00 kunne aftensmaden (grillmad bøffer og pølser med div. salater) indtages i brandgaragen –
gå afstand fra skolen ca. 15 – 20 minutter. Garagen var i den anledning pyntet og opdelt meget hensigtsmæssigt så deltagerne ikke”forsvandt” i det store rum.

Opstarten på kammeratskabsaftenen
Også i år havde vi den glæde at Rolf Sandslett, Karmøy deltog som dommer. Vi håber, at se ham næste
gang i spidsen for et eller flere norske lag (hold).
Aftenen forløb på vanligvis som en kammeratskabsaften altid gør med udveksling af div. røverhistorier/myter og måske var nogle lidt tunge i hovedet den følgende morgen.

Lørdag den 9. juni
Morgenmad (morgenbuffet) blev indtaget i skolens kantine. Derefter var der træning fra kl.08.00 og resten
af formiddagen.

Vejrligsbeskyttelse på idrætspladsen
Efter frokost eller lunch om man vil blev der gjort klar til at gennemføre konkurrencerne, som blev åbnet kl.
13.45 af viceborgmester Birgit Jonassen og herefter afviklet som planlagt om end i en” let sommerregn”,
men uden de store uheld når man undtager fibersprængninger. Holdene burde nok varme op i 15 – 20 minutter inden de starter og holde opvarmningen vedlige indtil forhindringsstafetløbet er gennemført.
Materiellet blev hurtigt samlet sammen og kørt i garage til tørring.
På grund af fodbold landskampen (EM) Holland - Danmark som i øvrigt blev vist på storskærm var festmiddagen udsat i ca. 2 timer, men kan man tænke sig en bedre optakt til middagen end landsholdets sejr.
Festaftenen blev indledt med at beredskabschef Mette Bøgvad bød velkommen. Senere talte Poul Laustsen
som bekendtgjorde at et generationsskifte i bestyrelsen nu bliver iværksat begyndende med at Poul træder
tilbage og bliver afløst af Henning Bobsin. Sven Urban Hansen og Leif Bang fratræder senere på året og
bliver afløst af Lars Stensbjerg, Herning og Ib Steen Nielsen, Frederikshavn. Kristian Müller, Vejle fortsætter i bestyrelsen.

Billund - Grindsted ved festbordet
Teknisk direktør Eva Kanstrup talte også og medvirkede desuden ved medalje og pokaloverrækkelsen.
Middagen der bestod af en vel tillavet helstegt flæskesteg og islagkage som fik følgeskab af gode drikkevarer til rimelige priser. Når så underholdningen der var lokal og krydret med indslag fra nogle af deltagerne
- behøver jeg at nævne navne – kan det næppe blive mere festligt.

Hornslet underholder med sang og dertil hørende tegninger

Resultatet
Gruppen 1 A Brandværn uden alderspoint
Gruppe
Herning
Hornslet
Billund-Grindsted
Slagelse
Tinglev

Nr.
1
2
3
4
5

Medalje
Guld
Sølv
Bronze

Point
500
500
500
500
500

Sl.ang
55,4
56,5
60,0
74,0
61,9

Strafp.
0
5
0
10
60

Stafet
66,63
71,25
91,95
80,04
70,99

Strafp.
0
0
0
0
0

Total
377,97
367,25
348,75
334,46
307,11

59,0
51,3

0
10

77,91
72,60

0
0

386,09
383,10

Gruppen 1 B Brandværn med alderspoint
Frederikshavn
Viborg

1
2

Guld
Sølv

523
517

Pokaler
Viborg Brandvæsen fik pokalen for det hurtigste slangeudlæg.
Herning Brand og Redning fik pokalen for det hurtigste forhindringsstafetløb.
Fyrkat pokalen for Fair Play fik Herning Brand og Redning
Begrundelse: En stor indsats for at skaffe nye hold, samt for et rigtig godt og veltilrettelagt stævne

Pokaloversigt
Pokalnr.
1

Kriterium
Vinder af klasse 1A

Skænket af:
Ankerløkken Marine

Vinder
Herning Brandvæsen

Point/Sek.
377,97

2

Vinder af klasse 1B
Vinder af klasse 2A

Frederikshavn Brandvæsen
Pokalen sat i bero

386,09

3
4

Vinder af klasse 2B

Tønder Frivillige
Brandværn
Dansk Brandteknisk
Institut
Lotek A/S

5

Fyrkat pokalen (Fair play)

Hobro Kommune

6

Danmarkspokalen

Herning Brand og
Redning
Ej udleveret

7

Hurtigste slangeudlæg u.
strafpoint
Hurtigste stafetløb u. strafpoint

Dansk Brandinspektørforening
Distriktsbrandinspektør Viborg Brandvæsen
Hans Jensen
Dräger Teknik
Herning Brandvæsen

8

Pokalen sat i bero

51,3 sek.
66,63 sek.

Pokalerne nr. 1, 2, 5, 7 og 8 er udleveret til ejendom jf. foreningens statutter
De hold eller grupper der deltog i konkurrencerne i eftermiddag har kvalificeret sig til konkurrencerne
Mulhouse, Frankrig den 14. – 21. juli 2013, så nu er der tid til at få carte blanche for deltagelsen fra familier
og arbejdsgiver og ikke mindst få finansieringen på plads.

Ny formand Henning Bobsin bad om ordet og udnævnte på bestyrelsens vegne Poul Laustsen til æresmedlem i foreningen (nu nr. 3 i rækken) under stående applaus.
Poul takkede for udnævnelsen som kom ganske overraskende og ønskede Henning og den ny bestyrelse
held og lykke i årene fremover specielt med at fastholde de ”gamle” hold og arbejdet med at rekruttere nye.
Poul benyttede også lejligheden til at sige tak til holden og dommerkorpset for mange gode oplevelser i både ind - og udland.
Søndag den 10. juni
Efter indtagelse af morgenmad blev formiddagen brugt til at rydde op og aflevere lokalerne i samme stand
som de blev modtaget. Herefter var der pakning og hjemkørsel med tak for denne gang Herning og på gensyn i Mulhouse.
Formanden har ordet.
Brandmandskonkurrencerne i Herning blev den sidste konkurrence med Poul Laustsen ved roret. Poul har
siden 1998 været formand for foreningen, inden da en årrække som kassemester. Desuden har Poul fungeret
som dommer nationalt og internationalt. Han har skrevet fir´sugeslanger gennem de seneste år, været stævneleder, koordinator og helt sikkert en del andre ting som der ikke er plads nok til at beskrive. Kort sagt har
Poul i mine øjne trukket et stort læs. Poul har givet stafetten videre til undertegnede og jeg vil gøre det bedste jeg formår for at virke som en god og engageret formand. Indtil videre fortsætter Poul som dommer.
Men det er jo ikke det eneste som sker i bestyrelsen. Leif Bang og Sven Urban Hansen har ligeledes annonceret deres afgang. Leif i løbet af efteråret 2012, Sven med udgangen af dette regnskabsår. De tre afgående
medlemmer har lovet den nye bestyrelse at hjælpe til i det omfang som er nødvendigt i en overgangsperiode. Leif og Sven vil ligeledes gerne fortsætte som dommere.
Kristian Müller fortsætter i bestyrelsen dog med funktion af kassemester fra det nye år. Indtil da er han bestyrelsesmedlem og kan løse ad hoc opgaver. Nye i bestyrelsen er Lars Stensbjerg, Herning og Ib Steen Nielsen, Frederikshavn. De to nye i bestyrelsen har straks påtaget sig opgaver. Ib vil være den nye redaktør af
Fir´Sugeslanger og han mener at bladet trænger til en tur i den redaktionelle vridemaskine, således det får et
anderledes udseende. Jeg tror Ib vil komme med et lille indlæg, således man ved hvordan man skal forholde
sig til næste nummer. Lars vil være ansvarlig for konkurrence materiellet og sammen med Benno Brigsted,
Horsens sørge for at materiellet til enhver tid er i god stand til konkurrence.
Den nye formand har ikke tilknytning til et brandvæsen pt. Dog har jeg været deltidsansat holdleder ved
Århus Brandvæsen fra December 1989 til Juni 2008. Var med til at starte et konkurrencehold ved Århus
Brandvæsen i 1991 som dog ophørte efter konkurrencen i Herning i 1997. Siden 1998 har jeg fungeret som
hård men retfærdig dommer og har opnået en vis rutine og erfaring på området. Opgaverne for den nye
formand må så være det der ikke er nævnt. Der vil jeg så bruge den erfaring og viden gennem mange år og
stævner, til at skrue nogle gode konkurrencer sammen. I den forbindelse efterlyses konkurrencested/by til
stævner i 2014 og 2015. Vil man gerne arrangere konkurrence skal man skrive til formanden inden udgangen af 2012 på mail: bobsin@os.dk
Fremtiden for foreningen har jo været, om ikke til debat, så luftet i forskellige sammenhænge. Den nye bestyrelse ser en god fremtid for foreningen, selvom de seneste konkurrencer viser det modsatte. Vi ser gode
tegn til nye hold i Horsens og Vejle og måske Karup. På Sjælland hvor blandt andet Thøger, Steen og Frank
residerer, ser vi tegn på opstart af et hold. Vi håber at andre af de nuværende medlemshold kan bidrage med
opstart af nye hold, eksempelvis fra en nabokommune. I løbet af sensommer/efteråret vil den gamle og den
nye bestyrelse holde møde, for blandt andet at evaluere stævnet i Herning, samt lave en formel overdragelse
af foreningen, med undtagelse af regnskabet. Såfremt dommere eller hold har bemærkninger til stævnet i
Herning, ros/ris, kritik af enhver art, så vil der blive set med konstruktive øjne på det.
Til konkurrencerne i Mulhouse i Frankrig i uge 29, 2013 har de 7 deltagende hold fra i år kvalificeret sig.
Danmark har på holdsiden tildelt 10 pladser, så der er lige nu 3 ledige pladser. Disse pladser kan besættes af

nuværende medlemshold, såfremt man kan deltage med et konkurrencehold i Frankrig. På dommersiden har
vi tildelt 8 pladser samt en træner og delegationsleder. Er man interesseret i at deltage som dommer skal
man skrive til formanden inden udgangen af august 2012 på mail: bobsin@os.dk. Udvælgelsen vil ikke ske
efter først til mølle princippet men mere efter erfaring og de menneskelige egenskaber. Træner og delegationsleder bliver udpeget af bestyrelsen.
Dette var ordene til nu, fortsat god sommer til jer alle.
Henning Bobsin
Formand

Evaluering
Den 2. juli blev hele arrangementet evalueret sammen med arrangørerne. Vi har modtaget 5 tilbagemeldinger fra deltagerne alle meget positive – tak for det. Erfaringerne og de gode hint vil indgå i den fremtidige
planlægning.
Hjemmeopgaven fra sidste år fortsættes. Skaf nye hold – tal med naboer og motivere dem - giv dem indblik
i konkurrencerne.

Bestyrelsesmøde
Den 27. august 2012 mødes hovedparten af den gamle bestyrelse med den med henblik på en mere formel
overdragelses forretning

Mulhouse
Mulhouse, der ligger i Alsace (Elsass), Frankrig ca. 1000 km syd for landegrænsen Danmark – Tyskland,
har ca. 110.000 indbyggere og er en gammel industriby.
Det er anden gang Mulhouse skal være vært for de internationale brandmandskonkurrencer. Første gang var
i 1963. Den gang deltog 11 nationer med ca. 700 brandmænd.
Alsace (Elsass) har igennem tiderne skiftevis været på både tyske og franske hænder og minder på sin vis
lidt om Nord- og Sydslesvig. I området er der mange mindesmærker fra div. krige specielt 1. og 2. verdenskrig hvor området led utroligt meget.
Sproget er fortrinsvis fransk, ungdommen taler også engelsk og ældre tysk.
Vi forventer i løbet af vinteren at få oplysninger om lokaliteterne for indkvartering, forplejning, træning og
konkurrencer, hvilket vil blive oplyst i de kommende udgaver af ”sugeslangerne”

Nyt fra CTIF
I løbet af kort tid ultimo juli/primo august modtager vi information om tilmelding til dommerkurset i Linz,
Østrig den 19. til den 21. oktober 2012 og konkurrencerne i Mulhouse medio juli 2013.
Så vidt det vides pt. sker tilmeldingen til et datalager (base) på samme måde som for 4 år siden (Ostrava),
men mere herom senere.

Bestyrelsen har udpeget Thøger Refshauge og Steen Bjarne Jørgensen til dommerkurset.
Deadline for tilmelding til dommerkurset er den 31. august 2012.
Deadline for tilmelding af deltagere (hold, dommere og officials) til konkurrencerne er den 15. december
2012.

Medlemmer:
Billund-Grindsted BkF, v Poul Laustsen, Fyrrevænget 410, 7190 Billund

Brand og Redning Djursland v/Jonny Rabæk, Rosenholmvej 22, 8543 Hornslet
Frederikshavn Brandvæsen, H.C. Ørstedsvej 35, 9900 Frederikshavn.
Vejle Brandvæsen, Norgesvej 1, 7100 Vejle
Herning Brandvæsen, H P Hansens Vej 112, 7400 Herning
Hobro Brandvæsen, v/Frede Mortensen, Sallingvej 15, 9500 Hobro
Horsens Brandvæsen, Torstedalle 1, 8700 Horsens
Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør
Beredskabsstyrelsen Sydjylland, Vilstrupvej 55, 6100 Haderslev
Tønder Frivillige Brandværn, Jernbanegade 30, 6270 Tønder
Viborg Brandkorpsforening, Industrivej 3, 8800 Viborg
Beredskabsstyrelsen Tinglev/Tinglev Frivillige brandværn, v/Morten Roest, Nørremarken 21,
6360 Tinglev

Æresmedlemmer:
Poul Laustsen
Jens Chr. Jørgensen
Gunnar Haurum

ÆNDRINGER TIL MEDLEMSLISTEN BEDES MEDDELT FORMANDEN

Dommere og officials:
Poul Laustsen, Fyrrevænget 410, 7190 Billund

Brandmand Børge Egerrup, Vejdammen 112, 2840 Holte
Beredskabsinspektør Steen Jørgensen, Farum Hovedgade 52, 2 -203, 3520 Farum
Beredskabschef Thøger Refshauge, Trevangsvej 11, 3520 Farum
Brandmand Lone og Henning Bobsin, Elmelundsvej 16, Øster Alling, 8963 Auning
Beredskabschef Sven Urban Hansen, Kongebrovej 7, 4180 Sorø
Beredskabsinspektør Torben Groos, Aabenraa Brand og Redning, Kallemosen 20 B, 6200 Aabenraa
Frank Stub, Vejgårdspark 2 3520 Farum
Leif Brink Jørgensen, Blomstervænget 10, 7100 Vejle
Beredskabschef Leif Bang, N.P. Josiassens Vej 1, 8500 Grenå
Beredskabsmester Benno Brigsted, Skolesvinget 49, 8700 Horsens
Beredskabschef Mette Bøgvad, HP Hansensvej 112, 7400 Herning
Sektionschef Per Teglgård, Beredskabsstyrelsens Teknisk Skole, Nørremarken 21,6360 Tinglev
Beredskabsinspektør Kristian Müller, Norgesvej 1, 7100 Vejle
Beredskabschef Claus Lund, Roald Amudsensvej 6, 4800 Nykøbing Falster
Frede Mortensen, Sallingvej 15, 9500 Hobro
Brandstationsleder Knud Østergård, Ledsagervej 18, 9500 Hobro
Hans Christian Kjær, Ingridsvej 3, Vester Nebel, 6040 Egtved
Branninspektør Rolf B. Sandslett, Vetarveien15, N- 4280 Skudeneshavn
ÆNDRINGER TIL DOMMERLISTEN BEDES MEDDELT FORMANDEN

DANSK CTIF´S BRANDMANDSKONKURRENCEFORENING
BESTYRELSE:

FORMAND:

Henning Bobsin
Elmelundsvej 16, Øster Alling, 8963 Auning
Telf.
8786 4754
Mobil
2087 4754
e-mail:
bobsin@os.dk

KASSERER:

Kristian Müller
Norgesvej 1
7100 Vejle
Tlf. arbejde 7681 2871
Mobil
2938 4942
e- mail:
krimu@vejle.dk
Sven Urban Hansen
Tuelsøvej 17
4180 Sorø
Tlf. arbejde 57830380
Fax
57833780
e-mail:
suh@soroe.dk

BESTYRELSESMEDLEM:

Leif Bang
N.P. Josiassens Vej 1
8500 Grenå
tlf. arbejde
tlf. privat
e-mail:

BESTYRELSESMEDLEM:

Lars Stensbjerg
HP Hansens Vej 112
7400 Herning
Tlf.
e-mail:

BESTYRELSESMEDLEM:

89592794
86805801
leib@norddjurs.dk

9628 1106
berls@herning.dk

Ib Steen Nielsen
H.C. Ørstedsvej 35,
9900 Frederikshavn
Tlf.
9645 6120
Mobil
2948 6205
e-mail: ibne@frederikshavn.dk

