Dansk CTIF
Brandmandskonkurrenceforening
Nr. 3 - 2014
33. årgang

Beredskabsstyrelsen Sydjylland

Fir´ sugeslanger
Oktober 2014
CTIF Brandmandskonkurrenceforening

Bestyrelsen 2014
Formand:
Henning Bobsin
Elmelundsvej 16, Ø. Alling
8963 Auning
87 86 47 54 – 20 87 47 54
bobsin@os.dk

Kasserer:
Kristian Müller
Vejle Brandvæsen
Norgesvej 1
7100 Vejle
76 81 28 71 – 23 38 49 42
krimu@vejle.dk

Bestyrelsesmedlem:
Lars Stensbjerg
Brand & Redning Herning
H P Hansens Vej 112
7400 Herning
96 28 11 06
berls@herning.dk
Konkurrencemateriel

Bestyrelsesmedlem:
Ib Steen Nielsen
Beredskabscenter Frederikshavn
H.C. Ørstedsvej 35
9900 Frederikshavn
29 48 62 05
ibne@frederikshavn.dk
Redaktør, fir´ sugeslanger

Formanden har ordet.
Et lettere forsinket blad er nu på gaden. Håber at alle har haft en god sommer.
Beredskaberne rundt i landet oplever i disse tider nogle udmeldinger fra forskellige dele af den
politiske og faglige verden omkring besparelser og nedskæringer. Det er selvsagt altid en
vanskelig øvelse når dette skal foregå. Det som dog undrer mig er, at man vil lave besparelser på
et beredskab, som i forvejen hører til blandt de billigste i Europa. Jeg skal ikke kloge mig på hvad
der er rigtig og forkert, men jeg håber at man finder en god og fornuftig løsning til gavn for
beredskaberne og i sidste ende brugerne.
Konkurrencerne i Haderslev er vel overstået. Et super godt stævne, godt planlagt og gennemført.
Vi oplevede lidt flere tilskuere end vanligt, nok grundet det sideløbende arrangement man havde
på stedet. I år var der to nye ændringer eller tiltag på programmet. Et meget mere overskueligt
resultat tavle samt en rigtig god speak fra Per Teglgaard af konkurrencerne. Dette skulle gøre at
man som publikummer og deltager bedre kunne følge med i og forstå konkurrencen. Vi håber at
gentage succesen til næste år.
I forbindelse med evalueringen er det nævnt, at man savnede en præmie overrækkelse på
konkurrencepladsen af eksempelvis vinder af slangeudlæg og stafetløb. Den del vil bestyrelsen
overveje til fremtidige konkurrencer. Det har jo været praktiseret tidligere, da man havde
konkurrencerne om søndagen.
Baggrunden for det lettere forsinkede blad er at vi har haft nogle udfordringer med stævnet i 2015.
Frederikshavn Brandvæsen har påtaget sig værst skabet og det er vi i bestyrelsen naturligvis
meget taknemmelige for. For at løfte opgaven, således man har flest mulige hænder og
Manpower til rådighed, har datoen for stævnet ligeledes været drøftet en del. Derfor er man
kommet frem til at stævnet i 2015 gennemføres fra den 19. – 21. juni. Stævnet vil blive gennemført
med en kammeratskabsaften på brandstationen samt konkurrencer og overnatning på en
nærliggende skole.
Tidligere har vi været vant til at, stævnerne var lagt i første eller anden weekend i juni måned. Hvis
vi fremadrettet skal have gennemført stævner og det arrangerende beredskab kun kan løfte
opgaven i tredje eller anden weekend i juni, frem for den første weekend, syntes jeg man i den
henseende skal være lidt mere fleksibel. I de forskellige beredskaber rundt i landet er man jo
involveret i mange lokale arrangementer, som kræver at man er til stede med mandskab og
materiel. Derfor håber jeg man bakker op omkring den beslutning, at stævnerne gennemføres så
vidt muligt i starten af juni måned, under hensyntagen til det arrangerende beredskabs muligheder.
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NYT fra redaktøren:
Som også formanden skriver, er det et lettere
forsinket blad denne gang, hvilket skyldes den
pragtfulde sommer som ingen ende vi tage,
arbejdet med sammenlægninger i beredskabet
som har gjort det svært at samle bestyrelsen, og
ikke mindst Frederikshavn som skulle bruge lidt

tid i baglandet for at give GO på konkurrencerne i
2015.
Det er så med glæde at det lykkedes at få
udpeget konkurrence byen for 2015.
Redaktøren

Deadline næste nummer:

uge 48

Udgivelse: uge 50

Haderslev 2014:
Resultater fra Haderslev 2014.
Gruppe A – uden alderspoint:
1.
2.
3.
4.
5.

Herning (385,1 point)
Beredskabsstyrelsen Sydjylland (350,6 point)
Billund-Grindsted (349,2 point)
Ikast-Brande (335,5 point)
Karmøy (294,6 point)

Gruppe B – med alderspoint:
1.
2.
3.

Hornslet (414 point)
Viborg (408,5 point)
Frederikshavn (388,4 point)

”Hurtigste Stafet”:
Herning (62,0 sek.)

”Hurtigste udlægning”:
Viborg (52,6 sek.)

De flerdobbelte norske mestre fra Karmøy

”Gunnar Haurums Fairplay-pokal”
Herning

Herning med præmiehøsten

Kammeratskabsaften

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
Beredskabsstyrelsen
Sydjylland
Viborg
Brandkorpsforening
Beredskabsstyrelsen
Tinglev
Ikast-Brande
Rudersdal Hørsholm
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
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

Ådalsvej 52
2970 Hørsholm

Æresmedlemmer:
Jens Chr. Jørgensen
Gunnar Haurum
Poul Laustsen

Rettelser og opdateringer bedes meddelt bedes meddelt til redaktøren
Venligst – de felter der er fremhævet med GUL skal evt. revideres/udfyldes

CTIF konkurrence 2016:
Der er endnu ingen afklaringer på hvor konkurrencerne skal afholdes i 2016. Vi håber fortsat på
Viborg, men andre interesserede bedes tilkendegive om de byder ind på 2016.

Bestyrelsesmøde 3. oktober i Frederikshavn:
Evaluering af stævnet i Haderslev:
Stor ros til Haderslev som vært for konkurrencerne i 2014. Kort afstand mellem alle lokaliteter.
Også godt tænkt at lægge stævnet sammen med åbent hus arrangement om lørdagen. Det gav
noget liv på stadion
Forplejning ved kammeratskabsaften og festaften helt i top.
Super gennemført uanset om Haderslev samtidig var engageret i andet arrangement med frivillige
og værnepligtige andet sted.

Enkelte læringspunkter kunne være (gode råd til senere arrangementer):
Indgang/adgangskontrol på skolen bør være med vågen vagt da alle ikke kommer hjem på
samme tid
Indkvarteringslokalerne bør placeres så der bliver flere toiletter til rådighed
Det bør overvejes om det er muligt at spise morgenmad på indkvarteringsstedet

CTIFs nye resultattavle sammenholdt med speakning af dommernes vurdering af fejl ved udlæg var
rigtigt godt og fortsætter selvfølgeligt fremover da det giver publikum en chance for at følge med i
regler for fejl. Stor tak til Per Teglgaard for speakning – håber du vil gentage det næste år.

Fremtidige konkurrencer:
Bestyrelsen har flere gange vendt muligheden for at holde konkurrencen i gang lidt længere lørdag
eftermiddag. Én af mulighederne kunne være at holdene fik 2 forsøg til udlæg og stafet, hvoraf det
bedste resultat var gældende. Bestyrelsen overvejer den mulighed hvis der ikke kommer flere hold i
2015. Mere herom i foråret 2015 når forhåndstilmeldingerne er kommet ind.

Pokaloverrækkelse:
Det skal ved fremtidige stævner vurderes om der skal overrækkes præmier direkte efter
konkurrencerne, og hvor mange der skal udleveres. Vil helt afhænge af om der fortsat er publikum
på pladsen efter konkurrencerne.
Den officielle overrækkelse vil selvfølgelig ske på festaftenen som traditionen byder sig.

Nye pokaler:
Der er som bekendt blevet indkøbt nye pokaler ved hjælp af velvillige sponsorere som er beskrevet i
ekstranummer af Fir´ Sugeslanger 2014. Bestemmelser for pokaler side 7

Bestemmelser - pokaler.
1.

Bestyrelsen beslutter pokalernes størrelse og udformning.

2.

Bestyrelsen fastsætter i hvert tilfælde sponsorbeløbet. Bestyrelsen kan beslutte at
sponsoren kan deltage i pokaloverrækkelsen.

3.

Sponsornavn skal påføres alle pokaler.

4.

Alle pokaler vindes til ejendom af det sidst vindende hold, når pokalen har været udsat
10 gange.

5.

Pokalvinderne har pligt til umiddelbart efter konkurrencerne at lade indgravere holdets
navn og vinder år. Udgifterne afholdes af de vindende hold.

6.

I tilfælde af pointlighed (Eksklusiv Nr. 5) gælder ved konkurrencer hvor pokalen ikke
vindes til ejendom, at alle vindernavnene påføres pokalen og den overrækkes til alle
vinderholdene. Efter lodtrækning opbevares pokalen hos vinderen af lodtrækning. I dette
tilfælde afholdes udgifterne til indgravering af foreningen.

7.

I tilfælde af pointlighed (Eksklusiv Nr. 5) gælder ved konkurrencer hvor pokalen vindes til
ejendom, at alle vindernavnene påføres pokalen og den overrækkes til alle
vinderholdene. Foreningen foranlediger efterfølgende supplerende pokaler indkøbt. I
dette tilfælde afholdes udgifterne til supplerende indkøb og indgravering af foreningen.

8.

Bestyrelsen kan beslutte at indstifte yderligere pokaler samt nedlægge eksisterende.
Bestyrelsen fastsætter kriterierne for tildeling af pokaler.

9.

Bestyrelsen kan beslutte at uddelegere ansvar for og arbejdet med pokaler til lederen af
sekretariatet. Sker dette skal fremgå af foreningens blad.
Den der har ansvaret for pokalerne (bestyrelsen eller sekretariatslederen) er pligtig til at
offentliggøre en aktuel pokaloversigt (vinderliste) i første nummer af foreningens blad
efter konkurrencen.
Ethvert medlem kan til stadighed rekvirere en pokaloversigt.

10.

11.

Alle der har erhvervet pokaler der ikke er vundet til ejendom medbringer disse og
afleverer dem til den pokalansvarlige på konkurrencernes første træningsdag. Alternativt
fremsendes pokalerne senest 14 dage forud for konkurrencernes afholdelse.

CTIF Pokaloversigt (2014-2023)
Nr.
1
2
3

4

5

Navn/Inskription
Brandmandskonkurrencerne
Klasse A - SSG
Brandmandskonkurrencerne
Klasse A – IBS
”Gunnar Haurums Fairplaypokal” - Gunnar Haurum

Brandmandskonkurrencerne
slangeudlæg.
Dansk Industri & Skadeservice
Brandmandskonkurrencerne
stafetløb.
LFDB

Kriterium
Vinder af klasse A –
uden alderspoint
Vinder af klasse A – med
alderspoint
Det hold der har udvist
bedst kammeratskab og
god opførsel på og
udenfor banen
Hurtigste slangeudlæg
(medregnet strafpoint)

Årstal/vinder
2014 - Herning

Hurtigste stafetløb
(medregnet strafpoint)

2014 - Herning

2014 - Hornslet
2014 - Herning

2014 – Viborg

CFIF Brandmandskonkurrencer 2015 i Frederikshavn
Frederikshavn Brandvæsen har påtaget sig opgaven med afholdelse af brandmandskonkurrence i
2015.
Der er siden konkurrencerne i Haderslev arbejdet på at skabe opbakning fra
brandmandsforeningen, de frivillige og ca. 20 veteraner ved brandvæsenet til at afholde
konkurrencerne.
Vi håber at der i næste nummer vi kan løfte sløret for hvad vi har tænkt os med næste års
arrangement.
Vi havde allerede i indledende planlægning satset på den 2. uge i juni (12. – 14. juni), men det lader
sig ikke gøre da det falder sammen med andet arrangement i byen. Derfor er der i samarbejde med
bestyrelsen besluttet at rykke til en uge senere, med risiko for at vi kommer meget tæt på at i
begynder at holde sommerferie. Derfor denne tidlige udmelding af dato.
Brandmandskonkurrence i Frederikshavn - 19. – 21. juni 2015

Styregruppen
Frederikshavn Brandvæsen

