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Formanden har ordet.
Sommeren har forladt det danske vejr og det lidt mere omskiftelige efterårsvejr har allerede vist
sig. Et lettere forsinket medlemsblad er nu klar til dig.
Først skal der lyde et stort tillykke til beredskabet i Frederikshavn for et godt planlagt og
velgennemført arrangement i forbindelse med de årlige brandmandskonkurrencer. Et arrangement
som ikke går i glemmebogen foreløbig. Jeg har fået flere meget positive tilbagemeldinger fra både
hold og dommere.
Konkurrencerne i år var jo lidt specielle i forhold tidligere. Det ene lidt specielle var stafetløbsbanen
som foregik på en lige strækning, normalt vil det være på en oval atletikbane, men forholdene tillod
ikke dette. Det andet specielle var den mulighed det enkelte hold kunne gøre brug af. Nemlig en
ekstra slangeudlægning i forbindelse med konkurrencen, således man kunne vælge den bedste af
to. Det var der flere hold som var glade for, så måske man skal prøve det igen til næste år.
Resultaterne fra konkurrencen kan læses senere i bladet.
Foreningen er jo til stadighed udfordret med hensyn til antal aktive konkurrencehold og dommere,
samt hvor de næste konkurrencer skal foregå. Der har været talt om flere muligheder blandt andet
Norge, som jo ville være en kæmpe udfordring, men også en økonomisk udfordring. Det har
naturligvis skabt nogle frustrationer og ærgrelser, at der ikke lige var et hold som tog udfordringen
op. Men ved at påvirke vor nyeste hold fra Ikast-Brande i positiv retning, er det lykkedes at komme
i mål med næste års konkurrencer som skal holdes i Ikast. Så snart vi kender datoen vil den blive
oplyst.
Næste års konkurrence er jo ”udtagelse” til de internationale konkurrencer i Østrig i 2017. Så med
mindre der kommer flere end ti deltagende hold til næste år, vil alle hold være kvalificeret til de
internationale konkurrencer. Men derfor skal man jo ikke slappe af med hensyn til træning og
forberedelse. Vi skal som konkurrencemennesker altid holde os fit-for-fight.
Henning Bobsin
Formand
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NYT fra redaktøren:
Ja – det var så den sommer der gik, men pyt
vejret er jo OK endnu.
En stor tak til Frederikshavn som med et noget
reduceret deltagerantal holdt fanen højt og gav
deltagerne en god weekend hvor selv vejret viste
sig fra den bedre side.

Deadline næste nummer:

uge 47

Der er fra ”konkurrence-fotografen” modtaget
mange rigtigt fine fotos som efter en svær
sortering kan ses andet sted i bladet.
Redaktøren

Udgivelse: uge 50

CTIF 2015 i Frederikshavn – resultat:
Gruppe A – uden alderspoint:
Hold

Stampoint

Herning
Ikast-Brande
Billund-Grinsted

500
500
500

Udlæg
Tid
53,2
67,5
58,0

Fejl
0
0
10

Stafet
Tid
Fejl
69,5
0
73,5
0
80,3
0

Fradrag
i alt

Samlet
point

Placering

122,7
141,0
148,3

377,3
359,0
351,7

1
2
3

Fradrag
i alt

Samlet
point

Placering

126,8
123,1
136,3

406,2
403,9
394,7

1
2
3

Gruppe B – med alderspoint
Hold

Stampoint

Hornslet
Viborg
Frederikshavn

533
527
531

Udlæg
Tid
55,2
51,4
54,4

Fejl
0
0
5

Stafet
Tid
Fejl
71,6
0
71,7
0
77,2
0

Hurtigste slangeudlæg:

Viborg

Hurtigste stafet:

Herning

Fair Play – Gunnar Haurum:

Frederikshavn

Næste bestyrelsesmøde i CTIF-konkurrenceforeningen:
Bestyrelsen afholder inden efterårsferien bestyrelsesmøde i Ikast, hvor der samtidig laves
indledende aftaler med Ikast-Brande om konkurrencerne i 2016.
Der vil derfor i næste nummer af Fir´ Sugeslanger være mere om næste års konkurrencer i Ikast
Bestyrelsen arbejder fortsat på at få flere hold med i fremtiden, og der har været positive og
velvillige tilbagemeldinger fra flere af de gamle hold. Skal vi ikke love hinanden at gøre en indsats
for at bevare CTIF konkurrenceforening og igen se om det er muligt at få så mange aktive hold at
der skal kæmpes for at komme med internationalt.
Har I derude noget der skal drøftes m.m. vil bestyrelsen gerne hører fra jer. Send en mail til
formanden

Mindeord.
Leif Bang er efter længere tids sygdom stille sovet ind, omgivet af sin nærmeste familie. I flere år var
han en del af konkurrenceforeningen både som bestyrelsesmedlem og dommer.
Leif vil blive husket for sit positive sind samt humør og som sjældent gik glip af en god fest.
Vore tanker går til de efterladte.
Æret være hans minde.

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

X

40 94 60 72
j.rahbek@tdcadsl.dk

X

29 85 20 12
lemo@kabelmail.dk

X

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

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
Vagn Erik Jensen
Thomas Rasmussen
Jesper Bjørnholt

Aktivt
hold

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

73 52 74 77 – 21 64 47 41
umm@brs.dk
87 87 50 52
vej@viborg.dk
45 90 69 61 – 42 43 63 87
tra@brs.dk
40 18 82 78
bjoernholt@os.dk

På
vej

X

X
X
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

Brandmandskonkurrencer i Frederikshavn 2015
Tak til alle der deltog ved stævnet i Frederikshavn
den 19. – 21. juni 2015
Det var det laveste deltagerantal nogen sinde –
kun 6 hold/60 deltagere og ca. 10 dommere
Også en stor tak til CTIF Bestyrelsen og dommere
for godt samarbejde før og under stævnet
Men uanset det begrænsede deltagerantal
lykkedes det at afvikle et rigtigt flot arrangement i
Frederikshavn
Frederikshavn havde opbakning af ca. 50 frivillige,
veteraner og brandfolk til at forestå alt det
praktiske omkring stævnet.

Super aften med rigtig god mad fra grillen.
Det så også ud til at det sociale fungerede til alles
tilfredshed

En rigtig stor tak til de frivillige hjælpere som med
engagement og højt humør ”deltog” i at alt
klappede fra ankomst til afrejse. Ja – selv vejret
var der styr på.

Kammeratskabsaftenen blev som traditionen tro
afholdt på brandstationen som kun lå nogle få
hundrede meter fra skolen, men der var tænkt på
transport retur til skolen.

Underholdningen blev leveret af Lars Samuelsen
som til daglig er guitarist i bandet Østre Gasværk.

Selv om Allan og Leif af flere gange forsøgte sig
som solister kunne det ikke ændre på, at det var
en rigtig god aften
Efter en god nats søvn og morgenmad var der klar
til træning og konkurrencer på skolen

Med de ny regler om at alle holdene får 2 forsøg
på slangeudlægget blev det en seværdig
konkurrence som igen i år blev speaket af Per
Teglgaard så alle fik en ide om hvad konkurrencen
går ud på

Ud over konkurrenceforeningens pokaler og
medaljer havde Beredskabschef Tommy Rise valgt
at hylde Palle, Hans og Leif som har været på
Frederikshavns hold helt fra starten

Sammen med konkurrencerne var der udstilling af
køretøjer fra beredskabet og Falck Skadeservice,
mulighed for at komme op i stigen og prøve at
være røgdykker. Der var faktisk rigtigt godt besøg
til konkurrencerne

Efter en solid og rigtig god 3 retters menu gik
Drunken Brothers Brass Band på scenen og gav
en utrolig varieret underholdning med Tyrolermusik
over klassiske fortolkninger til nutidens populære
musik.
Også under den del af arrangementet var der stor
opbakning fra frivillige hjælpere

Resultater og pokaloversigt findes andet sted i
bladet
Efter dagens konkurrencer og oprydning blev der
så gjort klar til festaften og den egentlige uddeling
af præmier.

Frederikshavn siger tak til deltagere, dommere og
hjælpere, og glæder sig til 2016 – vi ses
Konkurrenceholdet

