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Formanden har ordet:
Efteråret har taget sit indtog, naturen har fået nogle flotte vidunderlige farver, de lyse timer bliver færre det er
tid til efterårs- og vintersysler. Med disse indledende ord vil jeg gerne fortælle lidt om hvad der lige nu rører
sig i foreningen. Sidst i August måned havde den nye bestyrelse det første møde med deltagelse af et par
afgående medlemmer. Der skulle foregå en formel overdragelse af arbejdet. Dette blev gjort i god ro og
orden, det som er tilbage er overdragelse af kasserer funktionen, som vil foregå straks i det nye år. Senere
på året skal undertegnede til sit første møde i Dansk CTIF´s bestyrelse, hvor jeg er associeret medlem. På
www.ctif.dk som hører under Dansk CTIF, er der et link til konkurrenceforeningen. Dette link og de
oplysninger som står der vil blive opdateret i løbet af efteråret og vinteren.
Det er glædeligt at høre Haderslev også deltager i Mulhouse til næste år, så er vi oppe på 8 deltagende hold,
forhåbentligt. Jeg skal her kraftigt opfordre nuværende medlemshold, som ikke deltog i konkurrencen i
Herning om at få et hold på banen til konkurrencerne i Mulhouse til næste år. Det vil være rart om vi kan stille
med 10 hold.
I den forbindelse har der været en føler ude hos dommere om deltagelse, der er kommet en del
tilbagemeldinger og hver dommer har fået besked. Det som ligeledes er på plads er delegationsleder, hvor vi
har valgt Per Teglgaard Christiansen, samt landstræner hvor valget er faldet på Leif Bang. Måske Leif tager
initiativ til en fællestræning i løbet af det sene forår den tidlige sommer i 2013. Vi glæder os alle til turen og at
gøre en god figur.
Henning Bobsin
Formand
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NYT fra redaktøren:
Kære medlemmer
Tak for jeres tillid, det er noget af en arv at løfte
efter Poul Laustsen.

på vej. Listen skal også tilføres kontaktperson, tlf.
og mail.

Jeg vil gøre mit bedste for at videreføre fir´
sugeslanger med de terminer der har været
tidligere for indkaldelser, resultater og praktisk
info.

Jeg vil derfor gerne om i vil returnerer disse data
på mail så jeg kan få opdateret listen til
efterfølgende nummer.

I vil også se nogle ændringer i bladet.
For at det kan skal lykkedes skal jeg bede
holdene om at deltage aktivt med materiale til
redaktionen.

Får i henvendelser fra nye hold vil jeg gerne om i
vil sende et par ord og billeder
Jeg vil forsøge at finde kontakter til alle
beredskaber i DK og udsende fir´ sugeslanger til
alle, for om muligt at skabe mere interesse om
vores ”sport”

Jeg tænker mig at lave medlemslisten så det er
muligt at se hvem der har aktivt hold, hvem der er

Redaktøren

Deadline fir´ sugeslanger 1/2013: Uge 6

Udgivelse: Uge 8

Holdene i DK:
Frederikshavn starter vintertræningen 23. november med gokart og bowling. Vi har pga.
jobskifte fået ny mand på holdet igen i år.
Frederikshavn har valgt at flyve til Frankrig (Aalborg/Amsterdam/Zürich) og tog/bus det
sidste stykke.
Beredskabsstyrelsen Sydjylland meddeler at de stiller hold til Frankrig. Godt gået
Lars Stensbjerg, Herning har aftale med Ikast-Brande om at han kommer forbi den 15.
november og fortæller om hvad CTIF konkurrenceforeningen er, og hvad der kræves for at
holdet kan komme i gang.
15. november: Stor interesse 4-5 mand mødt op og yderligere 2 forhindret. Vil forsøge at
finde de sidste 2-3 mand fra øvrige stationer i kommunen. Beredskabschef Niels
Christensen bakker op om holdet. Lars følger op når der er nyt fra stationerne i området.
Lars Stensbjerg udarbejder et lille prospekt (PowerPoint) som efter en tilretning bliver
tilgængelig for alle som gør en indsats for at hverve nye hold til konkurrencerne fremover.

Tilmelding til de 15. internationale brandmands konkurrencer 14. – 21. juli 2013 i
Mulhouse, Frankrig.
Det er tid for holdene at beslutte om man vil med på denne tur. Prisen for deltagelse er ca. kr. 1500-1600 pr.
person afhængig af hvor mange hold vi deltager med. Der arbejdes i bestyrelsen på noget fællestransport,
om det bliver aktuelt vides endnu ikke med sikkerhed. Men I vil blive orienteret.
Bindende tilmelding skal foregå til formanden på mail bobsin@os.dk absolut senest den 1. december 2012.
Man skal være hjertens velkommen med tilmeldinger noget før.

Holdene skal oplyse følgende:
Holdnavn og deltagerklasse ex. 1a frivillige uden alderspoint, 1b frivillige med alderspoint, 2a fuldtid uden
alderspoint, 2b fuldtid med alderspoint.
Navn, fødselsdato og år på hver deltager samt funktion på holdet.

Delegationsleder og landstræner skal oplyse følgende:
Navn, tjenestegrad(forkortet), mail adr. Brandvæsen, de sidste 2 internationale deltagelser.

Dommere skal oplyse følgende:
Navn, tjenestegrad(forkortet), brandvæsen, de sidste 2 internationale deltagelser.

Hvordan kommer man til Mulhouse:
Hvis holdene ikke allerede har bestemt sig for hvilke rejseform de vælger, har bestyrelsen
lavet forarbejdet til samkørsel med bus.
Der er hjemtaget 3 tilbud som spænder over transport for 30 – 106 personer.
Kontakt bestyrelsen hvis nogle af holdene ønsker at gøre brug at tilbuddene. HUSK
dommerne også skal med.

Medlemslisten 2012:
By:

Kontaktperson:

Tlf./mail

Billund-Grinsted

Poul Laustsen
Fyrrevænget 40
7190 Billund
Johnny Rabæk
Rosenholmsvej 22
8543 Hornslet
Leif Mortensen
Umanakvej
9900 Frederikshavn
Kristian Müller
Norgesvej 1
7100 Vejle
Frey Pedersen

75 33 17 72
hplaustsen@stofanet.dk

Brand- og Redning
Djursland
Frederikshavn
Brandvæsen
Vejle Brandvæsen

Herning Brandvæsen
Mariagerfjord
Beredskab
Horsens
Brandvæsen
Slagelse
Brandvæsen
Beredskabsstyrelsen
Sydjylland
Tønder Frivillige
Brandværn
Viborg
Brandkorpsforening
Beredskabsstyrelsen
Tinglev

Aktivt
hold

På
vej

X
X

29 85 20 12
lemo@kabelmail.dk

X

29 38 49 42 – 76 81 28 71
krimu@vejle.dk

X
X

Frede Mortensen

Svend Nielsen
Blindekildevej 158
4200 Slagelse
Ulrik Mosekjær

51 90 95 06
Svend-nielsen@stofanet.dk
73 52 74 77 – 21 64 47 41
umm@brs.dk

X
X
X

Thomas Rasmussen

45 90 69 61 – 42 43 63 87
tra@brs.dk

X

Æresmedlemmer:
Jens Chr. Jørgensen
Gunnar Haurum
Poul Laustsen

Mindeord
Tirsdag den 21. august 2012 modtog vi underretning om at medlem af dommerkorpset og
foreningens mangeårige fanebærer Jens Erik Kjær efter længere tids sygdom stille er
sovet ind den 17. august 2012.
Jens Erik der blev 81 år blev bisat fra Sdr. Kapel i Kolding den 22. august.
Vi vil mindes Jens Erik som den venlige og imødekommende person han var.
Poul Laustsen

Mulhouse, Frankrig 2013
I perioden mellem 14. – 21. juli 2013 afholdes de 15. Internationale Brandmands
Konkurrencer og de 19. Internationale konkurrencer for ungdomsbrandkorps i Mulhouse,
Frankrig.
Alle lande som er medlem af CTIF kan deltage ved disse konkurrencer med hold og
dommere.
De nationale tilmeldinger foretages via formanden for Dansk CTIF Konkurrenceforenings
formand Henning Bobsin efter nedenstående retningslinjer
Det er besluttet at alle tilmeldinger skal tilgå formanden senest 1. december 2012 så der i
perioden 1. – 15. december kan foretages indberetninger af holdene og dommere m.fl.
Der er et begrænset antal pladser til dommere, og bestyrelsen har allerede disponeret
nogle pladser i forbindelse med deltagelse i dommerkursus. Venligst kontakt formanden
hvis man kan tilbyde sig som dommer.
Der arbejdes med at sammensætte den danske delegation bestående af delegationsleder
og træner, og så snart der er navne på alle poster udsendes herfra.
Hver nation kan stille med indtil 10 konkurrencehold fordelt på 2 klasser:
Klasse A (uden alderspoint)
Klasse B (med alderspoint). Alle skal være fyldt 30 år i konkurrenceåret
Team medlemmer ældre end 65 år vil kun blive talt med til 65 år
Dansk CTIF vil fremsende relevant version af konkurrencereglerne (http://www.ctif.org) til
de tilmeldte hold og de registrerede dommere.
Afslutningsvis vil Den Internationale Organisations Komite ønske alle god succes i
forberedelserne til de 15. internationale brandvæsen konkurrencer og det 19.
internationale konkurrencer for ungdomsbrandvæsener.

Med kammeratlige ønsker og venlig hilsen
Bundesfeuerwehrrat Landesfeuerwehrrat
Ing. Eduard Kammerer Josef HUBER

Ovenstående meddelelse fra Den Internationale Organizations Committee er beskåret og oversat af
redaktøren.

Mulhouse/France:

Forberedelserne til de Internationale
Konkurrencer er godt I gang

Mellem den 14. og 21. juli 2013 afholdes den 15.
internationale Brandmandskonkurrence og den 19.
internationale konkurrence for ungdoms
brandvæsener
Konkurrencerne finder sted i Mulhouse (Frankrig)
som for 50 år siden også var vært for de 2.
internationale brandmandskonkurrencer i 1963

Konkurrencerne vil finde sted på dette stadion

Der forventes omkring 3000 deltagere fra ca. 30
lande til konkurrencerne.
Aktive deltagere vil blive indkvarteret på 9 skoler.
Konkurrencer og aktiviteter vil finde sted i og
omkring Stade d'Ill.

En spadseretur gennem Mulhouse

Sportsfaciliteterne er nu officielt godkendt af CTIF
konkurrence kommite:
Det nødvendige udstyr kommer fra Tyskland,
Østrig og Slovenien.
Aktuelle forberedelser har fokus på organisationen
af den transport, der forbinder indkvartering med
sportsfaciliteter, som er højst fem kilometer væk.
Som led i forberedelsen til programmet udfoldes der
bestræbelser på at opnå fri adgang til byens museer
og gratis brug af offentlig transport til aktive
deltagere
- eller en udflugt til det omkringliggende område
– blot to måder deltagere og besøgende kan bruge
deres gratis tid.

Se flere fotos, videoer og information om Mulhouse 2013 på: www.ctif2013.org

Thøger Refshauge og Steen Jørgensen - dommerkursus i Linz i Østrig.
Der var efter internationale konkurrencer i 1993 været utilfredshed med den måde de
forskellige landes dommere dømte på, så man besluttede at lave kurser for at ensrette
bedømmelsen af holdene uanset hvilke nationale regler man var vandt til.
Kurset foregik på Brandskolen i Linz, i den delstat der hedder Ober Osterreich. Det er en
stor skole med plads til ca. 200 elever, der overnatter i to sengs værelser og en vognpark
der kan gøre enhver dansk brandmand grøn af misundelse. For at illustrere størrelse kan
jeg nævne at i 2004 da jeg var dernede var det et forfærdeligt regnvejr, så øvelser på
banen ikke var muligt. Man kørte så bilerne ud af det ene garageanlæg, så var der plads til
2 løbebaner i fuld størrelse.
Selve kurset starter fredag kl. 13 med en gennemgang af reglerne med vægten lagt på
ændringer og præciseringer af kendte regler. Hans Hellweger fra Südtirol som skal
fungere som ”overdommer” forestod gennemgangen. Man diskuterer gud hjælpe mig
stadig støvler.
Lørdag formiddag foregik med udlægninger på tre baner. Her bliver dommerne opdelt i tre
hold, der ledes af en overdommer. Overdommeren fordeler pladserne og afgør
bedømmelser ved de forskellige udlæg. Udlæggene foretages af tre østrigske hold
Overdommeren fordeler så dommerpladserne ved hvert enkelt udlæg, således at flest
mulig kan prøve de forskellige dommerpladser.
Lørdag eftermiddag er der så gennemgang af formiddagens anstrengelser. Denne
gennemgang forestås af de tre ”overdommere”, på den måde kan man se om der er
typiske dommerfejl der optræder på alle banerne.
Thøger har fået USB-nøgle med hjem med reglerne for udlæg. Vi vil foretage en hurtig
granskning af reglerne og hurtigst mulig sende ud til holdene.
Næste punkt var stafetreglerne. Her handlede det mest om præciseringer.
Som noget nyt kan nævnes, at man tydeligt på jorden vil markere hvor bommen slutter.
Det bliver således muligt at se om deltageren hopper for tidligt ned fra bommen. Hvis det
sker og deltageren fortsætter med at løbe skal der gives 20 strafpoint. Det blev endvidere
præciseret at stafetten (strålerøret) altid skal være hos brandmanden ved passage af
plankeværk eller rør. Det er altså ikke tilladt at kaste strålerøret ind i røret og så fange det
inde i røret. Det koster også 20 strafpoint.
Hvis disse ord har givet nogen lyst til at deltage på kurset om 4 år, bør jeg måske nævne
at det ”koster” 2 feriedage. Rejsetiden Farum til Linz og retur med tog er ca. 35 timer.
Undervisningstiden er ca. 12 timer.
Hvis I har nogle spørgsmål, må I endelig give lyd fra jer.
De venligste hilsner

Steen

Artiklen er redigeret og forkortet af redaktøren

