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Formanden har ordet.
Dette års konkurrencer er lagt i hænderne på Beredskabsstyrelsen i Haderslev, som vil
gøre alt hvad de kan for, at weekenden bliver vellykket.
Der er kommet forhåndstilmeldinger fra 9 hold og ca. 15 dommere. Vi har jo tidligere
afholdt konkurrencerne i Haderslev, så det burde ikke være den helt store udfordring at
starte et set-up til dette.
Vi har fået tilsagn fra 2 nye dommere (Benny Petersen og Flemming Bo Lauridsen, begge
fra Billund-Grindsted), og vil som i 2013 forsøge med en træningsdag for dommere og hold
i maj. Se indlæg herom på side 6
Det er planen at kammeratskabsaftenen fredag skal foregå på den lokale brandstation.
Alle øvrige arrangementer, måltider og konkurrencer skal foregå på centeret. Overnatning
på den lokale Hjortebroskolen, ca. 5 minutters gang fra Beredskabsstyrelsen.
I forbindelse med konkurrencerne vil der blive afviklet et åbent hus arrangement på
centeret sammen med en del af det øvrige beredskab.
Desuden kan jeg orientere om, at vore norske venner ser ud til at deltage med et hold i år,
samt komme med en fanklub på op mod 30 medlemmer.
Deltagerprisen vil være 600 kr. pr. person og 500 kr. pr. hold.
Endelig tilmelding og betalings oplysninger vil komme med næste nummer til april.
Henning Bobsin
formand
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NYT fra redaktøren:
Så kom vi over jul og nytår, og der er et helt nyt
kalenderår foran os.

Skriv også lidt om hvad der er sket med holdet
efter Frankrig.

Snart skal vi alle begynde træningen igen, og det
bliver forhåbentligt tidligere end i 2013 hvor
frosten drillede til langt hen i april.

Jeg mangler fortsat lidt data til medlemslisten, så
gå den lige igennem og fremsend ændringer og
tilføjelser (Viborg, Djursland og Mariagerfjord)

Jeg vil gerne om holdene vil lave lidt PR omkring
træningen, og gerne med billeder.

Redaktøren

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Statens redningsberedskab i Region Syddanmark.
Beredskabsstyrelsen Sydjylland er fysisk placeret på Vilstrupvej 55 i Haderslev.
Der har ligget et statsligt beredskab i Haderslev siden 24. oktober 1941. På den
nuværende adresse dog kun siden 17. oktober 1955.
Der er knap 60 ansatte (eksklusiv de værnepligtige) som til hverdag løser de mange
forskellige opgaver der knytter sig til centerets drift.

Beredskabsstyrelsen Sydjylland løser følgende opgaver:
Ydelse af assistance til statslige og kommunale myndigheder med
beredskabsansvar.
Uddannelse af ca. 85 værnepligtige om året.
Uddannelse af ca. 24 - 30 mellemlederelever pr. år i samarbejde med
Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole.
Uddannelse af ca. 40 værnepligtige talsmænd og ca. 20 værnepligtige
arbejdsmiljørepræsentanter pr. år.
Drift af Logistikcenter Mundering og Sikkerhedsudrustning.
Koordinering af den statslige operative indsats bl.a. via de lokale beredskabsstabe.
Rådgivning og støtte til kommunale redningsberedskaber.
Stiller personale til rådighed for Beredskabsstyrelsen i forbindelse med
internationale opgaver.

Medlemslisten 2014:
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
Nicklas Hornehøj

75 33 17 72
hplaustsen@stofanet.dk

Brand- og Redning
Djursland
Frederikshavn
Brandvæsen
Vejle Brandvæsen

Herning Brandvæsen

Mariagerfjord
Beredskab
Horsens
Brandvæsen
Slagelse
Brandvæsen

Aktivt
hold

På
vej

X
X

29 85 20 12
lemo@kabelmail.dk

X

23 38 49 42 – 76 81 28 71
krimu@vejle.dk

X

41 67 28 41
nilas_bh@hotmail.com

X

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

X

Frede Mortensen
Christian Linsmann

Beredskabsstyrelsen
Sydjylland
Viborg
Brandkorpsforening
Beredskabsstyrelsen
Tinglev
Ikast-Brande

Svend Nielsen
Blindekildevej 158
4200 Slagelse
Ulrik Mosekjær
Vagn Erik Jensen
Thomas Rasmussen
Jesper Bjørnholt

X
45 90 69 61 – 42 43 63 87
tra@brs.dk
40 18 82 78
bjoernholt@os.dk

X
X

Æresmedlemmer:
Jens Chr. Jørgensen
Gunnar Haurum
Poul Laustsen

Rettelser og opdateringer bedes meddelt bedes meddelt til redaktøren

Æresmedlem Gunnar Haurum blev 85 år den 29. januar 2014
Stort tillykke til Gunnar

Nyt fra bestyrelsen og holdene.

Nyheder fra CTIF.
Der har været en evaluering internationalt af stævnet i Mulhouse. Selve arrangementet var man
enige forløb godt med undtagelse af en detalje fra afslutningen, som omhandler oplæsning af
samtlige resultater for juniorbrandkorps. Desuden har man set på økonomien i arrangementet og
fremtidige arrangementer, så her vil der nok ske ændringer for deltagerbetaling. Enkelte nationer
har fremført nogle kommentarer i forbindelse med vore konkurrencer og tidtagningen på
slangeudlægningen. CTIF sekretariatet som i mange år har haft kontor i Berlin er nu flyttet til
Stockholm. I marts måned 2014 vil man yderligere evaluere stævnet i Mulhouse og formentlig
komme med forslag til ændringer.

Pokaler.
Som tidligere skrevet skal der udsættes nye pokaler 5 i alt. I skrivende stund har vi fået sponsorat til
4 ud af de 5 pokaler. Et sponsorat koster 5000 kr. og for dette får man sit navn/logo på pokalen og
nævnt ved konkurrencer og overrækkelse samt i bladet. Pokalen er i spil for en 10-årig periode. Har
man et emne eller er man interesseret i et sponsorat kan man henvende sig til formanden eller
kassereren.
(Gunnar Haurum, Dansk Industri & Skadeservice, IBS og SSG)

Horsens.
Det er med stor fornøjelse at jeg kan oplyse at jeg har snakket med Christian Linsmann fra Horsens
som ønsker at forhåndstilmelde et hold til Haderslev.
Han kan dog først sige endeligt ja om 1 - 2 uger, da der lige er nogle ting der skal på plads.

Dommertræning.
Da der er en del nye dommere i foreningen vil vi gerne tilbyde lidt træning for jer inden stævnet i
Haderslev. Træningen vil foregå sammen med et par rutinerede dommere og et af de gamle hold. Vi
vil foreslå lørdag den 3. maj eller lørdag den 10. maj. Sted og klokkeslæt vil blive meldt ud til dem
som melder sig. Tilbagemelding til formanden på mail bobsin@os.dk inden den 1. april.

Haderslev 2014.
Der er aftalt et fast deltagergebyr på kr. 600,00 pr. deltager til dækning af alt forplejning og
indkvartering under stævnet. Dvs. at det ikke er muligt at framelde/tilmelde sig enkelte måltider
Herudover opkræves som tidligere et holdgebyr på kr. 500,00
9 hold forhåndstilmeldt i 2014:
Viborg, Hornslet, Herning, Billund-Grinsted, BRS Sydjylland, Ikast-Brande, Horsens, Frederikshavn,
Karmoy.
Fortsat spørgsmålstegn ved: Tinglev og Vejle. Ingen hold fra Øst

Regnskab 2013:
Indtægter
Kontingenter
Brandmandskonkurrence
Salg af effekter
Renter
Sponsorater/gaver

7.200,00
100.300,00
0,00
37,60
10.000,00

Udgifter:
Brandmandskonkurrence
Kontingent Dansk CTIF
Transport/rejser
Mødeaktiviteter
Materielle anskaffelser
Repræsentation/gaver
Gebyr/administration

115.692,12
1.500,00
0,00
680,00
120,00
0,00
859,14
117.537,60

Årets underskud

118.851,26

1.313,66

Foreningens kassebeholdning pr. 31. december 2013 er kr. 148.712,32

Et vemodigt farvel til CTIF.
Jeg har meddelt formanden, at jeg udtræder af CTIF dommerkorps, det er ikke med min gode vilje,
men da jeg ikke kan deltage mere, synes jeg det er rigtigst, at jeg udtræder af dommerkorpset.
Grunden til at jeg udtræder, er at jeg har fået en aggressiv prostatakræft, og lægerne har givet mig
2-3 år at leve i. Den medicin jeg får, gør mig meget træt, så jeg kan ikke deltage som jeg plejer, og
derfor vil jeg hellere melde fra end at deltage på halv kraft.
Prostatakræft er jo en af de kræftformer, der er under mistanke for at være arbejdsrelateret fordi
nogle undersøgelser viser, at brandmænd er overrepræsenteret i forhold til andre grupper. Jeg har
selvfølgelig bedt min læge om at melde det til Arbejdsskadestyrelsen, og de har sendt mig videre til
Arbejdsmedicinsk Institut. Undersøgelserne er overstået, men jeg har ikke fået noget resultat og det
får jeg måske heller ikke, men det er vigtigt, at vi alle der får en af de kræftformer der er under
mistanke sørger for, at få det meldt til Arbejdsskadestyrelsen, så resultatet kan gavne de unge de
kolleger der kommer efter os.
Jeg har bedt formanden om at sende mig fir’ sugeslanger, da jeg jo stadig interesserer mig for CTIF.
Jeg vil gerne sige tak til jer alle, for mange gode oplevelser i de 13 år jeg har deltaget.
Med venlig hilsen
Leif Bang

Brandkadetter og konkurrenceforeningen.
I den seneste tid er der via kommunale tiltag åbnet mulighed for at have unge mennesker i
beredskabet, som kan uddanne sig på nogenlunde samme vilkår som brandmænd. Her i foreningen
hilser vi naturligvis dette initiativ velkomment. Det vil være rigtig godt at få flere unge mennesker i de
forskellige beredskaber, som får et indblik i det samfundsnyttige arbejde og som på sigt selv kan
blive en del af beredskabet. Jeg kan også se en kobling til konkurrenceforeningen, da man som
minimum skal være 16 år, for at kunne deltage på et hold til vore konkurrencer. Måske det kan være
motivation for de unge mennesker, at de kan komme til at konkurrere sammen med og mod
brandmænd.
Jeg kan se det som en mulighed for nogle beredskaber som måske lige mangler de sidste par
medlemmer på holdet, således man kan komme i gang.
Der skal herfra lyde en opfordring og en invitation til de beredskaber som har brandkadetter, om at
overveje denne mulighed og om muligt komme og se på vore konkurrencer i Haderslev lørdag d. 14.
juni mellem kl. 13.30 og 16.00.
Såfremt man gerne vil komme og se på kan man kontakte formanden på mail: bobsin@os.dk

