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Formanden har ordet.
En lidt tynd udgave af bladet er på gaden nu. Sammen med denne er der en endelig
tilmelding til konkurrencerne i Haderslev. Foråret er godt på vej så jeg håber man er ved at
komme godt i gang med træningen til konkurrencerne. Så det er med at komme frem på
tasterne og lave den endelige tilmelding, således vor detail planlægning kan udføres. Fra
bestyrelsens og arrangørens side gør vi alt hvad vi formår, således stævnet bliver godt.
Den grove tidsplan er fastlagt som beskrevet et andet sted.
Da denne bestyrelse trådte sammen i 2012 blev pokallisten gennemgået og i den
forbindelse blev det klart for os, at der skulle nye pokaler til. Vi har i tidligere numre
efterlyst sponsorer til disse og jeg kan med glæde fortælle at det er lykkedes at finde
sponsorer til de fem pokaler som er på spil. Vi er naturligvis meget taknemmelige over at
det er lykkedes, så der skal lyde en stor til sponsorerne. Mere om dette andet steds i
bladet.
Materiellet står som vanligt opmagasineret i Haderslev. Lars Stensbjerg samt Benno
Brigsted har været på kontrolbesøg for at efterse materiellet. I den forbindelse kan jeg
nævne at foreningen kun har et tæppe til opstilling af materiel, men vi anskaffer et mere.
I næste nummer af bladet vil der være lidt mere ”kød” på.
God træning derude.

Henning Bobsin.
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NYT fra redaktøren:
Bestyrelsen har besluttet at udsende ekstra
nummer med program og endelige tilmeldinger til
Haderslev i stedet for som tidligere kun at
fremsende til hold og dommere.
Denne form er valgt fordi bladet samtidig bliver
distribueret via FKBs medlemsliste

Går ud fra at træningen er startet ude hos de
enkelte hold. Det er også et betydeligt bedre vejr i
dette forår end sidste år.
Jeg skal fortsat appellere til at holdene indsender
materiale til bladet. Gerne med billeder og
resultater fra forårets træning m.m.

Venligst – gennemgå medlemslisten og fremsend
rettelser

Redaktøren

Deadline næste nummer:

Udgivelse: uge 21

9. maj

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Statens redningsberedskab i Region Syddanmark.
Program
Træning og konkurrencer foregår på Beredskabsstyrelsen Sydjyllands idrætsplads

Fredag den 13. juni
Kl. 13.00

Opstilling af materiel m.v. Stadion

Kl. 15.00

Indkvartering på Sønder Otting ungeuniversitet, Hjortebrovej.

Kl. 17.00

Dommermøde

Kl. 18.00

Kammeratskabsaften på
Brandstationen, Solsikkevej 2

Lørdag den 14. juni
Kl. 06.30 – 08.30

Morgenmad

Kl. 08.00 – 11.15

Træning

Kl. 11.30

Holdledermøde

Kl. 12.00 – 13.00

Frokost

Kl. 13.30

Opstilling til indmarch på p-pladsen ved skolen

Kl. 13.45

Konkurrencerne åbnes

Kl. 14.00 – 16.00

Konkurrencer

Kl. 16.15

Pakning af materiel/oprydning

Kl. 18.30 - ????

Festaften i Sportshallen på centeret.

Søndag den 15. juni
Kl. 07.00 – 09.00

Morgenmad

Kl. 09.00 – 11.00

Oprydning og rømning af klasseværelserne

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

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

Æresmedlemmer:
Jens Chr. Jørgensen
Gunnar Haurum
Poul Laustsen

Rettelser og opdateringer bedes meddelt bedes meddelt til redaktøren

Sponsorer på konkurrenceforeningens pokaler:
Liste over pokalerne:
Vinder gruppe A:
Vinder gruppe B:
Hurtigste udlægning:
Hurtigste Stafet:
”Gunnar Haurum’s Fairplay-pokal”:

SSG A/S
Innovative Business Software A/S (IBS)
Dansk Industri & Skadeservice
Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (LFDB)
Gunnar Haurum

Nyt fra bestyrelsen og holdene.

Dommertræning 2014
Der er i skrivende stund kun tilsagn fra Steen Jørgensen om deltagelse til dommertræning som er
planlagt til 3. eller 10. maj.
Fristen udløb 1. april og der er ikke kommet yderligere tilmeldinger.
Dommertræningen er hermed aflyst

Pokaler.
Bestyrelsen besluttede på et tidligere møde at udskifte alle 5 pokaler idet flere af dem allerede var
vundet til ejendom.
Der skal fra foreningen lyde en stor tak til vores 5 nye sponsorer som har gjort det muligt at uddele
samme antal pokaler som tidligere. Se oversigten på side 5
Bestyrelsen har besluttet at inviterer repræsentanter for sponsorerne til at deltage ved lørdagens
konkurrencer inkl. festaftenen i Haderslev, til at overrække pokalen første gang.

Næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen mødes den 12. maj i Haderslev og kombinerer bestyrelsesmødet med at få løst de
sidste detaljer omkring konkurrencen i 2014.
Materiale med praktisk information udsendes i næste nummer af fir´ sugeslanger som udkommer
uge 21. Sidste frist for materiale fra holdene m.fl. skal være redaktøren i hænde senest fredag den
9. maj

NY resultattavle.
Der arbejdes hårdt på at der er en ny resultattavle ved konkurrencen i Haderslev. Det nye tiltag
bliver at det fremgår af tavlen, hvad start point hvert enkelt hold har (alderspoint), hvilke fejl holdet
har fået straf for, samt tiden for udlæg og stafet. Altså – efter konkurrencen kan vinderen ses for de
4 kategorier. Også en mere publikumsvenlig og informativ resultattavle.
Dommerne vil forsøge under evalueringen af udlæg og stafet, at informere om, hvilke strafpoint der
er givet.
Haderslev 2014 – hvad er forventningerne.
Der er fortsat usikkerhed om hvor mange hold der kan forventes at deltage i Haderslev. Men i
skrivende stund menes at 8 hold er sikre, og mulighed for yderligere 1-2 hold som ikke er helt klar
endnu. Og så er det jo super flot at vores norske venner kommer med eget heppekor.
Der er endvidere positive tilbagemeldinger fra brandkadetter om at overværer konkurrencerne.
Sponsorer og fremtidige konkurrencer:
Bestyrelse arbejder fortsat på at få sponsorsiden fyldt op i bladet. Herudover arbejdes der på at
skaffe sponsorer til de enkelte konkurrencer i form af bannere på rør, plankeværk, bom m.m. og
derigennem sikre de enkelte arrangører økonomisk
HUSK: Støt vores sponsorer – de støtter os

DELTAGERLISTE – Haderslev 2014.
Stævne 2014 i Haderslev fra den 13. til den 15. juni 2014.
Brandvæsen:__________________________________________________
Adresse:______________________________________________________
Telefon nr.:____________________________________________________
Deltagerklasse:_________________________________________________

Deltager Plads på
nummer holdet

Navn

Født
dato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Res.

md

######

Alder
år

########

Samlede antal år for konkurrenceholdet (- reserven)
Konkurrenceholdet medfører FANE:

JA______

Konkurrenceholdet ønsker at træne:

1 gang ____

NEJ_______ (sæt X)
2 gange_____ (sæt X)

____________________den__________________2014

_____________________________________________
underskrift holdleder

Prisen for deltagelse er kr. 600 pr. mand og kr. 500 pr. hold. Regning vil snarest blive tilsendt af
kasserer.
Tilmeldingen er bindende og indsendes senest d. 12. maj 2014 til Henning Bobsin
e.mail: bobsin@os.dk

Endelig tilmelding dommer.
Tilmelding som dommer til CTIF stævne i Haderslev fra d. 13/6-2014 – 15/6-2014.

Navn:………………………………..

Underskrift……………………………………..

Udgifter i forbindelse med forplejning og overnatning afholdes af foreningen.

Tilmeldingen sendes til Henning Bobsin senest d. 12/5-2014 på
Mail: bobsin@os.dk

