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Formanden har ordet.
Den første forårsmåned har meldt sin ankomst, vi går mod de lyse timer og varme dage. Træningen til dette
års konkurrencer kan så småt tage sin begyndelse. Et forår med mange og store udfordringer kan starte.
Beredskaberne står lige nu overfor de største udfordringer længe set. Der skal ske sammenlægninger på
tværs af kommunegrænser, der skal laves stordrift og dermed besparelser på en lang række områder, som
uden undtagelser, vil påvirke den enkelte i dagligdagen. De gode gamle dyder som engagement,
entusiasme og loyalitet, kan gå hen og blive sat lidt på et sidespor, fordi man skal tænke i økonomiske
forandringer og omstillinger, som måske vil påvirke den enkeltes indsats i dagligdagen. Under alle
omstændigheder kommer det til at koste besparelser og måske arbejdspladser, som kan påvirke den kvalitet
man leverer i dag. I sidste ende kan det måske påvirke deltagelse i CTIF.
Dermed er jeg kommet til nogle af mine tanker om situationen lige nu og fremtiden for
konkurrenceforeningen. Til de kommende konkurrencer i Frederikshavn er der foreløbig tilmeldt 5 hold og en
håndfuld dommere. Der kommer ikke noget hold fra Vejle, Ikast-Brande har jeg ikke hørt fra, men fra
pålidelig kilde skulle de komme. Beredskabscenter Sydjylland tvivler jeg lidt på og vore norske venner er jeg
i tvivl om. I bedste fald stiller der 8 hold i Frederikshavn, men realistisk kun 6!!!!!!!!!!!
Det er jo i længden ikke holdbart. På østfronten(læs Øst Danmark) er der lige så koldt og stille som i Januar.
Det er jo ikke det eneste. I 2016 kan jeg pt. ikke finde en arrangør af konkurrencerne. Viljen er der til at gøre
det, men man har ikke modet til at sige ja, da man ikke ved hvad en ny chef siger til CTIF konkurrencer. Vi
kan vælge at have is i maven, og så markere os efter sommerferien på årsmødet i Frederikshavn, samt hos
de beredskaber som har fået strukturen på plads, for derefter at forhøre om afvikling af stævnet i 2016. En
mulighed er at forlægge konkurrencerne til Norge hos Karmøy. Jeg ved man er positiv overfor denne
mulighed, men det skal naturligvis planlægges og logistikken skal være i orden. En anden mulighed er at
afvikle konkurrencerne hos et af de nye beredskaber, som endnu ikke har et konkurrencehold, men har
kapaciteten til at afvikle stævnet.
Jeg er bare bekymret for, at man ikke kan forholde sig til sådan en størrelse, da man har travlt med diverse
mere beredskabsrelevante udfordringer end CTIF konkurrencer. Jeg håber ikke jeg har ret i mine
bekymringer.
Såfremt situationen opstår med manglende arrangør af stævnet i 2016, har vi jo en ny og måske mere
alvorlig udfordring. Så tror jeg nemlig at konkurrenceforeningen går i stå. Så jeg kan kun opfordre til at man
derude tænker positivt og kommer til den logiske konklusion, at denne forening skal fastholdes og udbygges,
således vi fremadrettet kan styrke den faglige ballast og det sociale engagement hos den enkelte.
Henning Bobsin
Formand
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NYT fra redaktøren:
Håber alle er kommet godt ind i det nye år og er
klar til at gi´ den en ordentlig ”skalle”
Jeg kunne da rigtigt godt tænke mig at alle jer
derude ville tage formandens ord alvorlige og se
jer om i egne rækker, om den mindste mulighed
for at støtte op om konkurrenceforeningen.

Deadline næste nummer:

uge 18

Det vil være en kæmpe bet at skulle udsende 35.
årgang næste år med ene og alene det budskab
at det er sidste nummer.
Der er lukket og slukket – tak for den tid som er
gået.
Redaktøren

Udgivelse: uge 21

Velkommen til brandmandskonkurrencerne 2015 i Frederikshavn

Af Beredskabschef Tommy Rise
Ved beredskabscenter Frederikshavn gælder vi os rigtig meget til at byde jer velkommen til
Frederikshavn, når de årlige brandmandskonkurrencer skal løbe af stablen i år.
Det er ikke uden udfordringer at skulle være vært for jer alle, der er rigtig mange traditioner
forbundet med de årlige konkurrencer i CTIF og vi vil gøre alt for at rammerne er på plads og rigtig
gode for alle deltagerne.
Frederikshavn har jo deres eget hold som deltaget i konkurrencerne gennem mange år og flere
gange også udmærket sig i medaljeklassen og jeg vil ikke lægge skjul på at vi er lidt stolte af dem
heroppe. Også de er ekstra udfordret i år, de skal jo træne og være klar til konkurrencerne men
samtidig arbejder de også på højtryk, sammen med mange flere om at skabe de perfekte rammer
for arrangementet.
Jeg håber alle får et fagligt og ikke mindst et rigtigt godt socialt udbytte af besøget i Frederikshavn,
vi glæder os stil at se jer.
På gensyn i Frederikshavn.
Tommy Rise
Beredskabschef.

Medlemslisten 2015:
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

41 67 28 41
nilas_bh@hotmail.com

X

Johannes Holm
Iversen
Christian Linsmann

97 11 36 61
joive@mariagerfjord.dk
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

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

Svend Nielsen
Blindekildevej 158
4200 Slagelse
Ulrik Mosekjær

Jesper Bjørnholt

På
vej

X
X

29 85 20 12
lemo@kabelmail.dk

X

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

Vagn Erik Jensen
Thomas Rasmussen

Aktivt
hold

X

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

Nyt fra bestyrelsen – bestyrelsesmøde 20. februar:
2016:
Fortsat ingen der har tilkendegivet at være vært for konkurrencerne i 2016. Der er et par byer som
ikke er afvisende. Hvis alt går galt med at finde en vært i 2016 i DK er der planer om at finde en
økonomisk rimelig løsning ved hjælp af sponsorer, og spørge Karmøy om værtsskabet i 2016.
Formanden arbejder videre med 2016.
Frederikshavn 2015:
Bestyrelsen har vedtaget et uændret gebyr på kr. 6.500 pr. hold for deltagelsen i 2015
Konkurrencerne i Frederikshavn:
Bestyrelsen har tidligere aflagt besøg i Frederikshavn for at gennemgå hvilke planer der var. Status
pr. 20. februar gennemgået på bestyrelsesmødet. Det ser godt ud.
Største udfordring er antal deltagere som pt. kun er 5 hold som er forhåndstilmeldt. Regner dog
fortsat med 8 hold til konkurrencen.
Med det lille antal hold er det besluttet at alle holdene får lov til at lave 2 udlæg i konkurrencen,
således at det bedste resultat er tællende. Udlæggene bliver ikke som tidligere parallelt men enkelt
af hensyn til publikum.
Stafetten løbes frem og tilbage. Her skal der aftales konditioner for hvorledes skiftet skal foregå.
Orientering herom på holdledermøde og under træning. Der løbes kun én stafet i konkurrencen.
Der vil umiddelbart efter konkurrencerne blive opstilling til præmieoverrækkelse så publikum også
får den del med. Den officielle del sker som tidligere ved festaftenen
Frederikshavn påtænker at lave et ID kort eller armbånd i stedet for biletter til de enkelte måltider.
Fremtiden for konkurrenceforeningen:
Det er fortsat et mål at der skal tilgå netto mindst 1 nyt hold pr. år. Største udfordring er at få ØST
med igen.
Der er tanker om at indgå et samarbejde med brandkadetterne om fælles konkurrencedage hvor det
sociale holdes adskilt.
Strukturreformen vil også få indflydelse på fremtiden. Der bliver færre men større beredskaber. Kan
man forestille sig at der bliver et hold i de 20 nye beredskaber. Det vil bestyrelsen slå et slag for på
FKBs årsmøde 2015 i Frederikshavn. Der bliver lavet en NY video, og der skal være en udvendig
stand med udlæg 2-3 gange jfr. program.
Og hvordan får vi alle statslige centre med – måske en intern konkurrence mellem dem, og præmie
til bedste center kan være en gulerod.
Endelig og bindende tilmelding:
Sammen med dette nummer af bladet fremsendes blanketter til endelig tilmelding for hold og
dommere.
Tilmeldinger skal være retur til formanden senest 11. Maj 2015

Regnskab 2014:
Indtægter
Kontingenter
Brandmandskonkurrence
Salg af effekter
Renter
Sponsorater/gaver

7.200,00
42.500,00
720,00
0,00
26.000,00

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

43.300,00
1.500,00
0,00
0,00
26.193,44
0,00
386,75
76.420,00

Årets overskud
Balance

5.039,81
76.420,00

Foreningens kassebeholdning pr. 31. december 2014 er kr. 153.752,20

Vejle den, 12. januar 2015
Kristian Müller

71.380,19

76.420,00

Status i Frederikshavn:
Styregruppen som arbejder med at arrangere brandmandskonkurrence i 2015 har været etableret
siden oktober 2014.
Alle bevillinger fra offentlige myndigheder er på plads
Alle lokaliteter er booket og gennemgået, og der er en detaljeret plan for opstillinger og indretning.
Al underholdning er bestilt – glæd jer til en blanding mellem Monty Pyton, Tysk tyrolermusik, Kim
Larsen Jam og blide toner. Måske kan vi regne med et par gæstesolister fra Djursland. Hvem ved.
Festmiddagen er bestilt. Der er lavet plan for udlæg, stafet og udstilling.
Det der herefter mangler er aftaler med lokale leverandører og forhandling om rabatter som skal
finansiere weekenden.
Vagtplaner for alt hvad der sker på skolen og ”på plænen” er næsten på plads. Fuld opbakning fra
kommunen, beredskabet, brandmandsforeningen, veteraner og frivillige.
Detaljeret program og info i næste nummer
Styregruppen
CTIF Frederikshavn 2015

