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Frivillige ofre
for sparekniven
Et frygtet scenarium er ved at udspille
sig i en række kommuner. Her er frivilligberedskaberne kommet i politikernes
søgelys grundet kommunernes sparerunder. Her står alle for skud. Og det ser ud
til at ramme en række af de frivillige, der
yder en indsats til gavn for samfundet.
I Sønderjylland er flere brandværn i både
Sønderborg og Aabenraa kommuner truet
af lukning. Det skyldes en kombination
af mangel på frivillige og økonomiske besparelser. I Ringkøbing-Skjern Kommune
har man luftet samme planer om lukning
af frivilligberedskabet samt salg af deres
materiel og bygninger.
Beredskabsforbundet er på flere fronter
bekymret over denne udvikling og vil på
det kraftigste opfordre kommunalpolitikerne til at genoverveje besparelser på
beredskabsområdet, herunder specielt
frivilligområdet.
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at tisse i bukserne på en kold vinterdag.
Det giver en kortvarig varme, men så
bliver det værre end før.
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For det andet er det ikke den rigtige løsning at lade hjemmeværnet overtage de
frivilliges opgaver i redningsberedskabet,
som det har været på tale i RingkøbingSkjern Kommune. Al ære og respekt for
de opgaver, som hjemmeværnet udfører
for blandt andet forsvaret, politiet og til
dels også redningsberedskabet. Men at
lade dem overtage myndighedsopgaver,
som kommunerne har pligt til at løse, og
dermed også pligt til at betale vil kunne
vise sig at være en farlig vej at gå. Det
skal nævnes, at Beredskabsforbundet har
en meget konstruktiv dialog med hjemmeværnet om de frivilliges arbejdsområder.
Men som sagt ser Beredskabsforbundet
det som en forkert vej at gå for kommunerne.
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For det første vil det svække beredskabets robusthed, hvis det frivillige element
fjernes flere og flere steder i landet. Der
vil være færre kræfter at trække på. Det
vil blive sværere at hverve til andre stillinger i det kommunale beredskab. Det vil
gå ud over mange lokale arrangementer,
der nyder godt af de frivilliges arbejde. Det
vil i sidste ende blive en større økonomisk
udskrivning for kommunerne at få udført
det arbejde, som de frivillige i dag løser.
Beslutningerne virker derfor forhastede,
og mest af alt kommer det til at minde om
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Landsrådsmøde

Landsrådsmøde 2010
Traditionen tro blev Beredskabsforbundets landsrådsmøde afholdt i gode
rammer på Hotel Nyborg Strand. Lørdag blev afholdt som temadag og
søndag selve landsrådsmødet.

Af Mads Jakobsen
Præsident Bjarne Laustsen indledte landsrådsmødet med sin beretning for året, der
er gået. Et af temaerne i beretningen var
behovet for at være forandringsparate og
være i stand til at tage udfordringer op.
– Er man bange for forandringer, så stagnerer man og bliver overhalet indenom
af andre. Med dette mener jeg, at vi skal
være proaktive, hvis vi vil skabe forandringer og opnå resultater. Nogen gange skal vi
tænke uden for rammerne. Det skal være
os, der sætter dagsordenen. Det skal være
os, som er talerør for de frivillige. Det skal
være os, der er synonym med forebyggelse og førstehjælp. Vi skal fortsat blive
bedre til at sælge de frivillige og Beredskabsforbundet til beredskabscheferne,
beredskabskommissionerne, medierne,
politikerne og befolkningen, sagde Bjarne
Laustsen fra talerstolen.
Præsidenten kom vidt omkring i sin tale.
Der blev blandt andet nævnt oplægget
til det næste beredskabsforlig, som sker
i samarbejde med Sønderjysk Frivillige
Brandværnsforbund og Landsklubben For
Deltidsansatte Brandfolk. En vigtig alliance,
der har fælles områder, og som tegner sig
for størstedelen af personellet i det danske
redningsberedskab. I løbet af året blev
der desuden afholdt en værdidebat med
det formål at belyse frivilliges værdier og
grundlag for at være i redningsberedskabet. Samtidig var det også en mulighed
for at undersøge, om Beredskabsforbundet som organisation understøtter disse
værdier. Opgaven bliver nu at klarlægge,
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Præsident Bjarne Laustsen holder
sin tale til landsrådet

Kredsleder Helen Høj fra Horsens
bar fanen ind og ud

Kommitteret for hjemmeværnet Jens Hald
hilser på landschef Bent Mortensen

hvordan vi bliver en endnu bedre organisation for de frivillige og om vores virke skal
betyde, at vi søger efter nye opgaver til de
frivillige.
Førstehjælp, der er et vigtigt område for
Beredskabsforbundet, blev naturligvis
også berørt i beretningen. Specielt var der
i løbet af weekenden stor snak blandt alle
frivillige om lukningen af befolkningskurserne i førstehjælp.
– I løbet af de seneste par år er der for
alvor kommet fokus på førstehjælpsområdet herhjemme. Skal pædagogerne lære
førstehjælp? Skal førstehjælp indføres i
folkeskolen? Og Beredskabsforbundet er
naturligvis med helt fremme i både debatten og på det faglige niveau.
Ved udgangen af 2009 rundede Beredskabsforbundet 7.204 medlemmer. Et tal,
der har været støt stigende igennem de
sidste par år. Beredskabsstyrelsen Hedehusene er optaget som ny kreds, og der
har været en intensiv dialog med Københavns Brandvæsen om brug af frivillige.

Der er ligeledes indledt et tæt samarbejde
med Dansk Søredningsselskab.
Ny vicelandschef
Fremtiden for Beredskabsforbundet bliver
med en ny vicelandschef ved roret. På
landsrådsmødet kunne præsidenten løfte
sløret for, hvem der skulle fortsætte på
posten efter Nina Lindhardt.
– Nina Lindhardt, der i perioden 19972003 har været landschef, og som fra
2005 til i dag har været vicelandschef har
besluttet at stoppe. Til dig, Nina, vil jeg
gerne sige tak for det store arbejde, som
du har lagt i Beredskabsforbundet. Du vil
heldigvis fortsætte dit store engagement
i blandt andet Projekt Østbørn. Som ny
vicelandschef har landsledelsen indstillet
Hanne Buchholdt, der tidligere har været
regionsleder i Region VII og viceregionsleder i Region Hovedstaden. En indstilling
jeg med glæde har fulgt, og derfor har jeg
udpeget Hanne Buchholdt. Jeg vil gerne
byde Hanne velkommen som vicelandschef, sagde Bjarne Laustsen.
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Mælkejungen indbragte kr. 5.370
til Barak H1

Slutteligt takkede han samarbejdspartnere og ikke mindst alle frivillige i Beredskabsforbundet, der yder en formidabel og
prisværdig indsats til gavn for samfundet.
Efterfølgende fremlagde vicedirektør
Solveig Andersen det reviderede regnskab
for 2009. Det blev godkendt af landsrådet
uden bemærkninger.
Præsident Bjarne Laustsen blev med
klapsalver fra landsrådet genvalgt som
præsident for en ny to-årig periode.
Forud for landsrådsmødet var der ikke
indkommet forslag til vedtægtsændringer,
så vedtægterne for Beredskabsforbundet
er de samme som tidligere.
Indsamlingen til Beredskabsforbundets
Informations- og Udstillingsbarak H1 i
Frøslevlejren beløb sig til hele kr. 5.370.
På landsrådsmødet lovede Falck desuden
at fordoble beløbet, hvilket helt sikkert vil
komme Barak H1 til stor gavn.
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Ny vicelandschef
Beredskabsforbundet har på landsrådsmødet fået udpeget ny vicelandschef. Efter fem år som vicelandschef har Nina Lindhardt valgt at overlade
posten til Hanne Buchholdt. BEREDSKAB tegner et portræt af de to.
Af Mads Jakobsen
Navn: Nina Lindhardt
Alder: 68 år
Bopæl: Esbjerg
Civil uddannelse: Jurist
Lederposter i Beredskabsforbundet:
Kredsformand i Esbjerg (4 år), DKB-regionsleder i Region III (8 år), BF-regionsleder
for Region III (6 år), landschef (6 år) og
vicelandschef (5 år).
– For tre år siden valgte jeg at gå på pension. Det gav mig mere
tid til bl.a. at passe mit hverv som vicelandschef. Og det er
nødvendigt at have både tid og overskud for at kunne varetage
en ledelsesfunktion i forbundet, uanset om det er på kreds-,
regions- eller landsniveau. Sådan var det ikke, da jeg startede i
1970. Hjemkommet fra ”Grundkursus for politiet” på ”Mirasol”
i Snekkersten, rettede jeg henvendelse til daværende civilforsvarsleder Arne Aarøe, Esbjerg, for at forhøre, om han kunne
bruge mig i civilforsvaret. Det kunne han. Man manglede en
kredsformand i Civilforsvars-Forbundet. Mine indvendinger om,
at jeg ikke vidste nok til at blive leder, blev fejet til side med en
bemærkning om, at det kunne jeg sagtens finde ud af, og at min
primære opgave i øvrigt ville være af repræsentativ karakter, og
det mente han, jeg ville være god til. Det kunne ikke ske i dag.
Som ovenfor antydet er der sket en del i Beredskabsforbundet i
de 40 år, hvor jeg har været frivillig. Kravene til lederne er blevet
betydeligt større, både hvad angår viden og disponibel tid. Organisationen er løbende blevet tilpasset ændringer i redningsberedskabet og samfundet i øvrigt. Det gamle modsætningsforhold
mellem ansatte og frivillige er næsten udvisket, og forbundet har
fået etableret fornuftige samarbejdsrelationer med såvel hjemmeværnet som Falck. Ja, forbundet er i det hele taget blevet
mere udadvendt, fortæller Nina Lindhardt.
Fremtidens frivilligberedskab
– Jeg ønsker og håber, at det frivillige beredskab vil få en endnu
større folkelig forankring til glæde for både redningsberedskabet og for samfundet som helhed. Jeg ønsker og håber også,
at både politikere og andre beslutningstagere med glæde vil
tage imod tilbuddet om at anvende frivillige. De er engagerede,
billige i drift og uddannelsesmæssigt matcher de redningsberedskabets ansatte personel. Min fratræden som vicelandschef
betyder, at jeg kan geare ned, så jeg fremover ”kun” vil være
landskoordinator for Projekt Østbørn og formand for støtteforeningen ”BF - Barakkens Venner”. Til sidst vil jeg ønske alle der
arbejder i, med og for frivilligberedskabet god vind fremover,
slutter Nina Lindhardt.

Navn: Hanne Køhlert Buchholdt
Alder: 55 år
Bopæl: Rønne
Civil uddannelse: Social og sundhedsassistent på Bornholms Hospital, aftenvagt på
kræftafd. MKO
Lederposter i Beredskabsforbundet: Rønne Kredsledelse (4 år), viceregionsleder for
Region VII (4 år), regionsleder for Region
VII (4 år), viceregionsleder for Region Hovedstaden (3 år)
– Jeg startede min karriere inden for beredskabet i 1988 som
ambulancepige, hvor jeg gennemgik den to årige uddannelse.
Derefter i 1990 blev jeg uddannet som gruppefører i ambulancetjenesten i Middelfart, hvor jeg samtidig kom ind i Rønne
kredsledelse. Herefter gik det stærkt. I 1994 blev jeg valgt
som viceregionsleder for Region VII, og jeg blev regionsleder for
samme region i 1998. Det var jeg frem til 2007, hvor jeg blev
viceregionleder for Region Hovedstaden, fortæller Hanne Buchholdt om sine lederposter i Beredskabsforbundet.
Fremtidens frivilligberedskab
– Mit ønske for fremtiden for det frivillige beredskab er, at der
vil komme mere bevågenhed og synlighed over for de frivillige,
både i det politiske og kommunale regi, men ikke mindst i det
kommunale beredskab. Disse mennesker gør en kæmpe indsats
for deres egen kommune, når dens ressourcer ikke slår til, og at
de her bliver set på med en større respekt for deres velvilje. Mit
ønske for Beredskabsforbundet er, at man fra politisk side også
kan se nødvendigheden i at have Beredskabsforbundet, som er
det store talerør for de frivillige. For uden Beredskabsforbundet
er det min overbevisning, der ingen frivillige ville være. Jeg vil
også forsøge at gøre mit til, at de forskellige resultatkrav, vi bliver pålagt ovenfra, også når ned til det sidste led i vores system,
således alle får en fornemmelse af og indflydelse på, at de her
er med til at gøre en forskel. Målet som vicelandschef bliver at
kunne komme ud og besøge rigtigt mange kredse, lytte til deres
vel og virke samt eventuelt at kunne være dem behjælpelig med
deres problemer. Da jeg har stor forståelse for, at der er forskel
på, hvor man opholder sig i landet, hvor forskellig kultur og
følelser kan være, og alt dette skal respekteres, men hvor der er
vilje, er der også vej til forandringer, slutter Hanne Buchholdt.
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Lys fremtid for frivillige
Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech måtte desværre i sidste øjeblik
melde fra som taler på Beredskabsforbundets landsrådsmøde. Kontorchef
ved Forsvarsministeriet Susan Nissen holdt talen på ministerens vegne.

Af Mads Jakobsen
Igennem talen lod kontorchef Susan Nissen det skinne klart
igennem, at forsvarsministeren ser frivillige som en fast og
betydningsfuld del af det fremtidige redningsberedskab. De
frivilliges indsats og store engagement er med til at sikre, at
Danmark har et robust og sammenhængende beredskab. Både
nationalt og internationalt:
– Når vi i Danmark har et robust beredskab, skyldes det med
andre ord blandt andet jeres indsats som frivillige. For mig er der
nemlig ingen tvivl om, at I gør en enorm forskel. Ikke kun i Danmark – nej, jeres engagement rækker helt ud i verden. Senest
har danske frivillige gjort en forskel i Indonesien, på Haiti og i
Chile – bare for at nævne nogle få indsatser, hvor frivillige har
deltaget i den danske hjælpeindsats i udlandet. Det glæder derfor ministeren, at I aktivt er med til at sætte redningsberedskabet på verdenskortet. For netop det internationale samarbejde
og katastrofebistand er emner, der også står højt på forsvarsministerens dagsorden, kunne Susan Nissen sige til Beredskabsforbundets landsråd på vegne af Gitte Lillelund Bech.
Samfundsnyttig ressource
For ministeren er det fantastisk, at Danmark på den måde
kan udmærke sig i verden. Men for Gitte Lillelund Bech er det
vigtigste det arbejde, som alle frivillige til daglig gør herhjemme
i Danmark i de kommunale og statslige redningsberedskaber.
Indstillingerne til Årets Frivilligpris gjorde stort indtryk på hende,
da det gav et klart billede af, hvor stor nytte de frivillig gør.
– Her var der adskillige eksempler på frivilligindsatser ud over
det sædvanlige. Eksemplerne som spænder lige fra operative
indsættelser over ledelsesvirke i Beredskabsforbundet, uddannelsesmæssige initiativer til arbejdet med at nyttiggøre frivillige
i de lokale redningsberedskaber. Ministeren sad efter at have
læst indstillingerne med en følelse af, hvordan kan de frivillige
nå alt det ved siden af de almindelige gøremål i hverdagen. Det
høje aktivitetsniveau kan man kun blive imponeret af, kunne Susan Nissen berette om ministerens syn på de frivilliges indsats
til gavn for samfundet.
Fremtid med nye opgaver
Forsvarsministeren uddelte som nævnt i maj måned Årets Frivilligpriser. For Gitte Lillelund Bech gav det et indtryk af, at for
frivillige handler det om viljen til at hjælpe andre.
– Derfor er ministeren også fortrøstningsfuld, når det gælder

om at motivere jer frivillige til at påtage jer nye opgaver inden for
redningsberedskabet og herigennem forhåbentligt kan inspirere
flere borgere til at yde en frivillig indsats i redningsberedskabet.
Jeg tænker på de opgaver inden for forebyggelsesområdet, der
blev anbefalet af ”Arbejdsgruppen til undersøgelse af frivilligområdet” i daglig tale omtalt som ”AG FRIVUN”, hvori Beredskabsforbundet, sammen med en række af landets beredskabsaktører, deltog aktivt. Disse opgaver har ikke direkte med ”brand og
blå blink” at gøre. Fokus vil i stedet være på kampagneaktiviteter i kommunerne og en ny befolkningsuddannelse, der blandt
andet skal gøre borgerne i stand til at forebygge ulykker i at
opstå og til at handle med omtanke under en ulykke eller krise.
Det er vigtigt for mig at understrege, at der er brug for at få løst
disse opgaver, fordi det vil redde liv, fortalte Susan Nissen fra talerstolen. Hun kunne afslutte talen med en stor hilsen og tak fra
forsvarsministeren til alle de frivillige, som yder en stor indsats i
redningsberedskabet.
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Temadag 2010
Vanen tro var der i forbindelse med landsrådsmødet temadag lørdag.
Temaet var frivillige i redningsberedskabet nu og i fremtiden, og en MF’er
samt to beredskabschefer var indbudt til at give deres syn på dette. Ligeledes talte præsident Bjarne Laustsen om vigtigheden af at være synlig.
Af Line Nielsen
Den første taler på podiet efter Susan
Nissens tale på vegne af forsvarsministeren var Tom Behnke, der er medlem af
Folketinget for Konservative, og desuden
politimand. Han takkede for invitationen
og sagde, at han nok også ville provokere
lidt i håbet om at kunne skabe debat.
Forsørgersamfund
Politikeren lagde ud med at sige, at han
egentlig var imponeret over, at der stadig
er frivillige, og at Beredskabsforbundet
lever og lever stærkt og godt, fordi frivilligbegrebet er under pres på grund af det
forsørgersamfund, der efterhånden er
blevet opbygget i Danmark.
– Der er jo heldigvis stadig rigtig mange
frivillige og mange frivillige foreninger og
organisationer, men det er lige som om,
at det ikke fylder helt så meget i vores
hverdag, som det har gjort, og det har
nogle konsekvenser for den måde, som
vi omgås hinanden på som mennesker
i samfundet. For hvor er medmenneskeligheden blevet af, hvor er ansvaret for
hinanden og ansvaret for os selv blevet
af? Danmark er langsomt, men sikkert
blevet omdannet til et forsørgersamfund.
Et samfund, hvor vi alle går på arbejde,
betaler vores skat, og herefter fralægger
os ansvaret, for vi forventer, at staten og
kommunen klarer alle problemer, for vi har
jo betalt vores skat. Og den dag hvor vi
har brug for hjælp, der behøver vi ikke at
spørge vores nabo om hjælp, vi henvender os bare til kommunen. Det naturlige
ansvar er forsvundet, for der er ikke
længere nogen synlig forbindelse mellem
dem, der har brug for hjælp og dem, som
yder hjælp. Men hvad er så løsningen? Vi
skal finde balancen. Løsningen er blandt
andet langt større påskønnelse af den

frivillige indsats, hvor folk rent faktisk gør
noget for hinanden, ikke fordi de får noget
for det, men fordi de har lyst til det. Og
måske også i erkendelse af, at det kunne
jo godt være, at man selv en dag fik brug
for hjælp. God opførsel, ansvarlighed,
dannelse og pli skal ikke kun være noget,
man kan læse om i historiebøgerne, det
skal igen være naturlige begreber i vores
samfund, mente Tom Behnke.
Frivillige er ikke sig selv nok
Tom Behnke havde også nogle tanker om,
hvordan man bedst kan sikre og styrke
frivilligheden:
– For det første så skal vi vide, hvad det
er, der driver de frivillige, hvorfor melder
man sig som frivillig, og hvorfor bliver man
ved med at være det? Jeg tror, at man
melder sig, fordi man ikke længere kan
holde ud bare at være sig selv nok. Jeg
tror, de frivillige er mennesker, der ikke
bare vil betale deres skat og så overlade
al ansvar til det offentlige. Jeg tror, at frivillige er mennesker, der har overskud og
lyst og vilje til at gøre en forskel. Der hvor
de frivillige melder sig, det er der, hvor de
kan se, at der er et behov. Frivillige er typisk mennesker, der kan se, at det halter
et sted, og som føler et ansvar og en pligt
til at hjælpe til. De tænker, hvis jeg lige
giver en hånd med her, så går det bedre.
Og det betyder altså, at Beredskabsforbundet skal synliggøre det behov, som
man prøver på at dække med frivillige. I
skal nå ud til de rastløse mennesker, der
sidder og leder efter et sted at få lov til at
yde en indsats. Vi har også en pligt til at
give dem lov til at være frivillige.
Det andet spørgsmål er så, hvad fastholder de frivillige? Jeg tror, at det er
fordi, det giver mening, og fordi man som
frivillig føler et ansvar for at blive ved. Det
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betyder, at det er vigtigt, at de rent faktisk
bliver brugt, og at de kan se, at deres
indsats virker og hjælper. Det skal være
tydeligt, at deres indsats skaber glæde og
tilfredshed. Frivillige er forskellige mennesker, frivillige kan ikke yde lige meget alle
sammen, og der er det så vigtigt, at man
ikke driver rovdrift på de frivillige, men det
er også vigtigt, at de bliver brugt. Det er
en meget hårfin balance, hvor den frivillige
dropper ud, hvis det bliver for kedeligt, eller dropper ud, fordi det bliver en for stor
belastning. Og det er så her, at lederne
har en kæmpe stor opgave i at holde de
frivillige til ilden, men ikke så tæt på, at
de brænder ud.
Det tredje spørgsmål er, hvad de frivillige forventer at få ud af deres indsats.
Jeg tror, at de forventer at gøre en synlig
forskel. De forventer, at der produceres
glade mennesker, for det er det, der gør
de frivillige glade. Man skal kunne se et
konkret resultat. Jeg tror også gerne, at
der må være lidt heltestatus i det. Altså,
holdningen om at uden din indsats, så var
det slet ikke gået. Men jeg tror også, at

Temadag
de frivillige vil have et fællesskab med andre frivillige. Det sociale element med de
frivillige, som jo er gjort af samme stof, er
helt afgørende for, at man gider komme
igen. Og her kan uniformering, gradstegn,
medaljer, kors, bånd og stjerner være
elementer, som man ikke helt skal negligere. Det er ikke det hele, men jeg tror,
at mange frivillige er stolte over at kunne
sige: ’Se jeg fik et klap på skulderen’. Og
så skal man som frivillig have mulighed
for at være sammen med andre frivillige,
som også er blevet belønnet, sådan så
man er med i samme klub. Vi er nogen,
der har gjort noget. Sammenholdet er
nemlig vigtigt.
Det fjerde spørgsmål er, hvad forventer
de frivillige af lederne? Lederne er jo
ikke arbejdsgivere, og de må ikke blive
opfattet som sådan, for så er det jo bare
et andet arbejde, og det er ikke det, som
de frivillige søger. De frivillige ser lederne
som spejderledere. Lederne skal vide alt
og skal gå foran med et godt eksempel,
og de skal vise, at de har erfaringen, således at de frivillige kan være helt trygge,
når en opgave skal løses. Ledelsen skal
være der, når der er spørgsmål. De skal
være der døgnet rundt, til gengæld så
er jeg helt sikker på, at de frivillige altid
knokler løs uden brok. Vi skal også være
opmærksomme på, at der ikke lægges
hindringer i vejen for de frivillige. Det må
ikke have store omkostninger at være
frivillig.
Men hvordan ser fremtiden så ud? Der
skal helt klart fokuseres på både rekruttering og fastholdelse. Det at være frivillig
skal indtænkes i de behov, der er i samfundet i dag. Jeg tror, at vi alle skal være
meget bedre til at se, hvor frivillige kan
give en hånd med. Som ministeren har
sagt, så skal vi udvide området, bruge de
frivillige til forebyggelse, lave en ny uddannelse for frivillige og sikre en bedre dialog
med alle kommuner. Behovet for frivillige
er til stede alle steder, og der er frivillige
til stede i hele landet. Det er et spørgsmål om at synliggøre behovene og fortælle de potentielle frivillige, hvor de kan
gøre gavn, og at vi gerne vil have lov til at
bruge dem, sluttede Tom Behnke, som
desværre ikke kunne love flere penge til
de frivillige i redningsberedskabet. Men
han lovede dog, at han ville sætte fokus
på de frivillige og på frivilligbegrebet, for
han mente, at det var der, man måske
kunne gøre en ekstra indsats, uden at det
ville koste for meget.

Gennemtænkt krisestyringscenter
Beredskabschef i Albertslund, Peter
Seloy, lagde ud med at fortælle, at kommunen aldrig havde regnet med, at de
skulle have frivillige, men for nyligt har de
lavet en aftale med Beredskabsforbundet
om at benytte frivillige i deres krisestyringscenter.
– Jeg kommer fra den første kommune i
Danmark, der er 100 % miljøcertificeret,
og det betyder, at alt hvad man laver,
skal man have rimelig godt styr på, også
beredskabsplanen. Derfor har jeg lagt
meget arbejde i, at vi fik en krisestab
op at stå. Vi har arbejdet for, at der er
krisestyring ude på skadestedet, og det
er altså ulykker af et vist omfang. Det er
store bygninger, der bliver futtet af. Det er
lige før, at det er en flyver, der falder ned
i Tivoli. Førhen har indsatslederen ikke
rigtig haft nogen at støtte sig til, men det
har man gjort noget ved, for man har sagt
til kommunerne, at de skulle oprette en
krisestyringsstab. Her kan indsatslederen
henvende sig, hvis han fx har 400 personer, der er våde og kolde, som mangler
et sted at være samt tøj og forplejning.
Kommunen skal også være klar, hvis der
udbryder en pandemi. Frem for alt så skal
kommunen via beredskabsplanen klargøre til at kunne bevare overblikket. Man
skal hele tiden vide, hvad der sker, sagde
Peter Seloy.
Krisestyringsstaben består af borgmesteren, kommunaldirektøren, beredskabschefen og den tekniske direktør, og der
kan udvides med andre. Staben har de
nye SINE-radioer med hjem. Lige så snart
de er tændt, så er krisestyringsstaben
samlet. Der er ligeledes en vagt i kommunen, der sørger for at ringe rundt og give
besked.
– Vi har også fået lavet et krisestyringscenter. Det ligger i et nedlagt sikringsrum
i en kælder, men det er ikke en gammel
kommandocentral, det er helt nyt, og der
er ofret rigtig mange kræfter og penge på
det. Vi har sørget for, at der er nødstrøm
og radioer i store mængder, både gamle
radioer og SINE-radioer, og der er sågar
forplejning. Vi drømmer om, at de frivillige kan sidde ved radioerne, fordi de
har uddannelsen og ved, hvordan man
betjener radioerne. Via radioerne kan folk
kontakte krisestaben, hvis telefonnettet
er nede, og så kan staben ringe direkte til
1-1-2, og de kan rekvirere læger osv. Men
først og fremmest var vi så selviske, at vi
sagde, at det bedste vi kan bruge de frivillige til, det er da ude i køkkenet, så vi kan

Beredskab
11

få noget at spise og få noget kaffe. Så vi
har indrettet et køkken. Da det ligger i en
kælder, er afløbet med en pumpe ført op
på første sals højde. Ud fra det princip,
at er der oversvømmelse i byen, så er det
rigtig smart, at vi sidder i kælderen og har
en vask der, hvor alt vandet kan løbe ud
af. I krisestyringscenteret sidder der også
en jurist. Han/hun skal rådgive krisestaben, om hvad vi kan tillade os. Er det
her noget, som vi har lov til i kommunen,
og hvis vi vælger at gøre det, så skal det
skrives ned, så vi kan holde et møde med
kommunalbestyrelsen, hvor vi kan forklare, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde. Det
er en af erfaringerne fra Seest, at man fik
skrevet det ned og fik tilladelse til nogle
af de ting, man havde gjort. Ved siden af
juristen sidder informationsafdelingen.
Går det kommunale net ned, så er vores
hjemmeside hostet i Jylland, som vi regner med er et fredeligt og godt sted, og så
kan vi opdatere vores hjemmeside derfra.
I rummet sidder også den beredskabsansvarlige for den pågældende forvaltning,
der er ramt, og han/hun har forvaltningens beredskabsplan med. Direktøren
for forvaltningen kommer ned til krisestyringsstaben og bliver briefet, og vi bliver
enige om, hvad han gør. Så går han hjem
og er chef hjemme i sin forvaltning, ud fra
princippet, at det man løser i fredstid, det
løser man også i krisetid. Krisestaben har
deres eget lokale med en masse teknik.
Vi har blandt andet GIS-kort og fjernsyn
med satellit, så vi kan følge med. Vi ved
jo godt, at nogle af de bedste billeder, vi
kan få fra en ulykke, er fra TV2’s helikopter, mente Peter Seloy.
Der er ligeledes blevet oprettet et beredskabsdepot. Her er rullemadrasser,
soveposer, tøj og udstyr.
– Depotet er lavet sådan, at 3 x 34 kan »
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» bringe tingene ud. Der står på, hvor det
skal hen. Alt sammen er lagt ind i et system, så vi kan se nøjagtigt, hvor tingene
er. Der er menstruationsbind, bleer, sutter
og engangsvaskeklude. Vi skifter det ud
efterhånden, som vi har råd til det. Vi har
også nogle pumper, så vi kan pumpe vand
op fra kældre, og der er mange forskellige
brandmaterialer. Det er alt samme noget,
som vi har købt ganske billigt, inden man
nåede at sende det hele til Polen. Derudover skal vi have et nødbrandvæsen, og vi
tror på, at de frivillige kan bemande det.
Intentionen med nødbrandvæsnet er, at vi
kan sprøjte vand på de to huse ved siden
af det, der brænder, så ilden ikke breder
sig, fortalte Peter Seloy.
Det, han nu drømmer om, er, at han kan
få nogle frivillige til krisestyringscenteret.
Han regner med, at han vil få brug for 12
frivillige, så hvervningen er officielt gået i
gang.
Ingenting uden mine beredskabsfolk
Næste taler var beredskabschef på Fanø,
Jan Alber Jepsen. Han mente, at han
kunne lære Peter Seloy en masse om
frivillige.
– Vi har rigtig mange frivillige på Fanø,
og jeg er utrolig glad for dem, og jeg har
brugt dem i rigtig mange år. Hvis ikke
jeg har mine beredskabsfolk, så har jeg
ingenting – det er mit motto. Jeg kommer
fra en lille ø, det er landets næstmindste
kommune. Der er en befolkning på ca.
3.000 om vinteren og ca. 30.000-50.000
om sommeren. Vi har tusind stråtækte
ejendomme, og næsten hele øen er
omfattet af fredning. Vi skal klare os selv.
Hvis der er stormflod og højvande, hvis
der er en tsunami, så skal vi kunne klare
os selv. Det har jeg bygget beredskabet
op på. Jeg er også jyde, så jeg har prøvet

at få tingene mere eller mindre gratis,
og det er også lykkes. På øen har vi et
stort beredskab med tre indsatsledere,
50 frivillige og 90 stormflodsfolk, som er
almindelige folk, der tropper op, og så er
de under ledelse af beredskabsfolkene.
Vi har også digepatruljerne, og så har vi
Fanø Motorcykelklub. Det er ikke sådan
nogle bøller med rygmærker eller noget,
men de er en del af beredskabet. Vi har
et kommunalt brandvæsen, et Falck
brandvæsen og Falck ambulance. Vi har
et redningsvæsen, en landbetjent og et
vejvæsen. Alle disse enheder arbejder
sammen – og vi arbejder meget tæt
sammen. Vi har landets mindste eller
næstmindste kommandocentral. Derfra
driver vi alle indsatser, og det har vi gjort
siden 1989, og det fungerer, fortalte Jan
Alber Jepsen.
Beredskabschefen fortalte herefter om
nogle af de opgaver, som beredskabet
på Fanø varetager. Blandt andet havde
de nogle lidt usædvanlige opgaver ved
orkanen i 1999. På Fanø blæste det 187
km/t, og det medførte, at nogle huse røg
af deres sokler:
– Og så ringede de ind til mig og sagde:
’Der står et hus her midt på vejen, hvad
gør vi med det?’ ’Kør igennem’, sagde
jeg. Så kørte de igennem med gummigeden. De frivillige blev sat til at fælde
træer. Opgaven var rydning af gader og
veje. Vi har nogle folk, der er uddannet i
træfældning, og jeg skal have flere folk
uddannet i det. Hvert år har vi også Ren
Ø-dag. Her gør kommunen alle gaderne
rene sammen med turisterne og befolkningen, og der står vi for forplejning, kommunikation, ruteplanlægning, og vi kører
rundt med maden og står for det festlige
nede på stranden. I det hele taget holder
jeg øje med hvilke kommunale opgaver,
der kunne være relevante, og så tager jeg
fat i dem. Jeg har fået lavet det sådan,
at de frivillige får 10.000 kr. om året af
kommunen. Det er til kaffe og kage, som
de siger. Vi får også tilskud fra forbundet,
men vi tjener også lidt penge hist og pist.
Vi gør ikke tingene 100 % gratis mere,
vi vil have lidt for det. Vi har omkring 40
aktiviteter om året, og det er meget.
Jan Alber Jepsens erfaringer med frivillige
er, at de kræver noget helt andet end fx
fastansatte beredskabsfolk:
– De skal have meget større opmærksomhed og opbakning fra deres leder,
som skal være synlig. Der skal være gode
faciliteter og interessante opgaver. Jeg
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mener, at vi skal have tilpasset uddannelsen til de moderne tider, vi har i dag.
Vi skal ikke kun have de her kedelige, støvede uddannelser – vi skal lære noget. En
beredskabschef skal være opmærksom
på, hvad de frivillige kan bruges til – og de
kan bruges til mange ting. Lederen af beredskabet skal være en ildsjæl. Og som
jeg startede med at sige, så kan man
ikke klare sig uden sine folk, og jeg har
en dygtig kredsleder og kredsledelse, det
er kanon gode folk, sluttede en tilfreds
Jan Alber Jepsen.
Vi skal være bedre til at gøre
opmærksom på os selv
Præsident for Beredskabsforbundet,
Bjarne Laustsen, mente, at der er tre
ord, der er vigtige for forbundet, og det er
synlighed, synlighed og synlighed:
– Vi skal fortælle det omgivende samfund, at her har de en ressource; at de
kan bruge os, når det brænder på. Vi skal
være dygtigere til at fortælle, at vi har
lavet det, det og det, for ellers er der ikke
nogen, der lægger mærke til det. Og så
skal vi fortælle, hvad det er de mister,
hvis de ikke har os. Der har vi jo bortfaldanalysen, som beskriver det helt konkret.
Med hensyn til økonomi så hænger det
sådan sammen, at giver man de frivillige
en krone, så får man fire igen, og det er jo
let at huske. Vi skal også kigge på, hvilke
opgaver vi skal løse. Men vi skal ikke nødvendigvis være i forreste række. Der er
nogen, der er bange for, at vi tager deres
arbejde. Det skal de ikke være, for vi vil
ikke konkurrere med dem. Vi kender hver
især vores roller i systemet, og de frivillige er jo en ekstra ressource, når de, der
har knoklet længe, trænger til en pause.
Nu blev der før talt om, hvor vigtigt et godt
køkken er, og det er jo netop vigtigt at få
noget ’brændstof’ på, når man arbejder
hårdt. Men det er ikke noget, man taler
så meget om, men der skal jo noget
forplejning til, og det er blandt andet her
de frivillige kommer ind i billedet. Og det
skal I huske at fortælle vidt og bredt.
Få gerne fat i den lokale presse, når I er
med til arrangementer, og se også, om
I ikke kan komme i lokaltv. Vi har også
nogle af Danmarks bedste hunde, som
kan lave eftersøgning af forsvundne folk,
men de bliver stort set ikke brugt, for der
er ingen, der ved det. Men de bliver jo
kun bedre af at blive brugt, så brug os,
opfordrede Bjarne Laustsen, og afsluttede
dermed temadagen.
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Hæderstegn

Modtagere af
hæderstegn 2010
13 personer har fået tildelt Beredskabsforbundets Hæderstegn.

Af Mads Jakobsen
På Beredskabsforbundets landsrådsmøde blev 13 hæderstegn
uddelt til en række personer, der har ydet et stort stykke arbejde
for Beredskabsforbundet, frivilligtanken og redningsberedskabet.
På billedet ses modtagerne, som fik overrakt hæderstegnet af
forbundets præsident Bjarne Laustsen.
Modtagerne af Beredskabsforbundets Hæderstegn er
(fra venstre):
•Jan Vestentoft, Kredsleder, Kreds Holstebro
•Bjarne Laustsen, Præsident, Beredskabsforbundet
•Niels Høck Andersen, Korpsmester, Beredskabsstyrelsen
Midtjylland
•Lissa Hansen, Kredsleder, Kreds Tønder
•Stig Hammerhøj, Kolonnechef og chef for Internationalt Beredskab, Beredskabsstyrelsen

•Jan S. Norgaard, Generalmajor, tidl. Chef for hjemmeværnet
•Inger Marie Storm, Kredsleder, Kreds Vejle
•Hans Christian Kjær, Frivillig, Kreds Kolding
•Søren Brandt, Viceregionsleder, Region Hovedstaden
•Lars Christian Corfixen, Vicekredsleder, Kreds Aalborg
•Carsten Iversen, Beredskabschef, Roskilde Kommune
•Flemming Frydendal, Slotschef, Slots- og Ejendomsstyrelsen
Ikke til stede:
•Sven Lindgren, Förbundsordförande, Civilförsvarsförbundet,
Sverige
Yderst til højre står landschef Bent Mortensen og tidl. vicelandschef Nina Lindhardt.
Beredskabsforbundet ønsker alle prismodtagere hjertelig tillykke
med hæderstegnet.
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Tema: Sikkerhed til søs

På arbejde under
overfladen
Man skal kunne klare lidt af hvert, når man er pioner i Københavns Brandvæsen. BEREDSKAB var med, da pionererne skulle redde en person op af
vandet – heldigvis var det bare en øvelse.

Af Line Nielsen
Solen skinner fra en skyfri himmel denne junidag, da BEREDSKAB drager mod staden for at følge i svømmefødderne på
4. rode ved Københavns Brandvæsen. For pionererne starter
vagten kl. 8 med at tjekke alt udstyret, hvorefter der er fælles
morgenmad på stationen. Omkring kl. 10 gør de sig klar til at
tage på en lille øvelse, så jeg kan se, hvordan det foregår, når
de er på eftersøgning i vand. På vej til Svanemøllen i Københavns Havn, hvor holdet vil foretage dykket, passerer vi et skilt,
hvor der står, at vandet i dag er 15 grader og luften 19. Men
det er intet problem for pionererne, der vil blive godt beskyttet
af tørdragten. Mens vi kører, fortæller de lidt om deres rutiner.
De plejer fx altid at klæde om i vognen på vej til en indsats. På
den måde sparer de tid og er klar, når de ankommer til eftersøgningsstedet.

Redning til lands, til vands og i højden
Pionererne løser også en række andre opgaver ud over redningsdykning, bl.a. frigørelse af fastklemte i forbindelse med trafik-,
tog- og flyulykker, forurening på vand, afstivning af bygninger,
højderedning og mange andre ting. Kort sagt laver pionererne
personredning til vands, til lands og i højden. I alt er der fire
hold, også betegnet roder, og i dag er det som nævnt 4. rode,
der har vagten. Holdet består af otte mand, som er fordelt på tre
køretøjer, således at man altid kan klare to samtidige hændelser. Holdet har vagt i 24 timer, hvorefter de har tre dage fri og
så en 24 timers vagt igen og så fremdeles. Under vagten sørger
de selv for det meste, de står bl.a. for at handle ind, lave mad,
rydde og vaske op. At de tilbringer så mange timer sammen,
betyder også, at de får opbygget et stærkt kammeratskab, og at
de altid ved, hvor de har hinanden.
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Tema: Sikkerhed til søs
Mange kompetencer og meget udstyr
Pionererne er uddannede erhvervs- og redningsdykkere ved
Søværnets Dykkerskole på Holmen. Kurset er af minimum seks
ugers varighed. Derudover har de alle krancertifikat; de har træning i højderedning, jording af tog og nødfældning af træer. Flere
pionerer har ligeledes gjort tjeneste ved brandvæsnets ambulancetjeneste eller i sygetransporttjenesten, hvilket betyder, at
de er vant til patientbehandling. At alle pionererne har samme
uddannelse, gør, at de alle kan betjene al udstyret, og at de dermed kan indgå på alle pladser i udrykningen. Pionertjenestens
køretøjer består af I1, som er en kran, hvor der kan påmonteres
kurv og grab, den er bemandet af to mand. I2 er den egentlige
dykkervogn med fire mand, hvoraf to er redningsdykkere. Vognen
kan også klare en separat frigørelsesopgave. Vogn I3 kører til
ildebrande og kan oprettes som dykkervogn samt klare selvstændig frigørelse.
Styr på sikkerheden
Da vi ankommer til kajen, tager pionererne deres dykkerdragter
på. Da det blot er en øvelse, var det ikke nødvendigt at skifte,
mens vi kørte. De sætter sig på hug og presser kroppen helt
sammen, så de kan få luften ud af dragten. Luft de forkerte
steder kan nemlig være farligt:
– Hvis du fx har hulrum i tænderne, kan der komme luft i hul-

FAKTa
• Københavns Brandvæsens Pionertjeneste har eksisteret
siden 1942.
• Svømmedykkertjenesten har eksisteret siden 1967.
Før det kunne dykkerne kun gå på bunden med deres
tungdykkerudstyr.
• Selve dykkertjenesten har omkring 30 udrykninger om
året.

lerne, når du stiger op, og det kan få tænderne til at flække eller
plomberne falde ud, så vi er jævnligt til tandlægetjek. Vi skal
desuden igennem skrappe fysiske test, fx konditionstest hvert år
for at sikre, at vi er i god form og dermed i stand til at varetage
de krævende opgaver, fortæller Simon Nordskov Hansen fra
Pionertjenesten.
På I2, som er den vogn, vi er med i dag, har de fire pionerer hver
deres rolle. Der er en dykker, en standbydykker, en lineholder
samt en dykkerleder. Inden dykkeren hopper i vandet, får han
vedhæftet en line. Linen er typisk på 60 meter, og ved hjælp
af den kan lineholderen hele tiden holde styr på, hvor dykkeren
befinder sig. Heldigvis kan dykkeren og lineholderen også kommunikere mundtligt under dykket via en dykkertelefon. Når man
eftersøger i vand, foregår det i cirkler, så dykkeren hele tiden har
styr på, hvor han har været. Dette styres bl.a. via linen. Dykkeren kan normalt være i vandet i en halv time ad gangen. Ved
alle dykninger er der altid en standbydykker, og hvis en person
ligger i overfladen, så er det standbydykkeren, der får personen
op. Hvis der er en bil i vandet, så hopper begge dykkere i, og
standbydykkeren fra I3 klæder sig på og står klar.
Hårdt job – fysisk og psykisk
Dykkerleder Bent Eriksen er 58 år og har været pioner siden
1980. Før det var han fire år i ambulancetjenesten. Han fortæller, at jobbet som pioner er hårdt og kræver, at man er fysisk og
ikke mindst psykisk stærk.
– Vi kommer jo ud til nogle grimme ulykker, og det værste, jeg
selv har oplevet, er nok, når børn og unge er involveret i ulykker.
Jeg kan huske en sag om et barn, der var omkommet som følge
af vuggedød, og på det tidspunkt havde jeg selv et barn i den
alder – det var ret hårdt, erindrer Bent Eriksen.
Heldigvis gør pionererne brug af debriefing, når der er brug for
det:
– Jeg vurderer fra gang til gang, om der kan være brug for debriefing, men vi bruger også debriefing til at få taget ting op, som vi
kan lære noget af, fortæller Bent Eriksen.
Han mener desuden, at det er vigtigt at stoppe, hvis man ikke
føler, at man kan klare jobbet:
– Der, hvor det tydeligst kommer til udtryk, at en dykker ikke er
egnet til jobbet, er, når han vælger at svømme uden om mudderet. Det kan kun betyde, at han er bange. Og det duer ikke,
for mudderet er jo netop et af de steder, vi skal søge, siger den
erfarne pioner.
Eftersøgningen giver pote
I mellemtiden har dykkeren Martin Adalberth Petersen fundet
’den eftersøgte’, som i dagens anledning er Simon Nordskov
Hansen, i vandet, og han er nu i gang med at bjærge ham ind
mod land. De andre pionerer har placeret en lejder, som er en
form for stige, ned langs kajkanten, og dykkeren får nu kollegaen hen til lejderen, og der kastes et knudetov med en sele for
enden ned til dem. En af pionererne kravler ned ad lejderen og
hjælper dykkeren med at få selen om Simon Nordskov Hansen,
som derefter bliver placeret med ryggen mod lejderen. Han bliver
hejst lidt op, så han kommer til at ligge langs med lejderen, hvorefter lejderen trækkes op på kajen. Martin Adalberth Petersen
kravler selv op ad en anden lejder, som er indbygget i kajen.
Øvelsen er slut, og vi returnerer til stationen. På vejen stopper
vi dog lige ved Netto, for uden mad og drikke duer helten som
bekendt ikke…
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Tema: Sikkerhed til søs

Redning uden vest
VIKING Life-Saving Equipment har samarbejdet med Farvandsvæsenet om
udvikling af ny skræddersyet arbejds- og redningsdragt.
Af Mads Jakobsen
Mens mange danske virksomheder vælger
at lægge produktudvikling og produktion
til udlandet, fortsætter VIKING med at
være en af Danmarks større arbejdspladser. Et varemærke der over hele kloden
er kendt for at skabe sikkerhed til søs.
Virksomheden, der er en af verdens
førende leverandører og serviceudbydere
inden for maritimt og offshore sikkerhedsudstyr, og som sidste år omsatte for over
en mia. danske kroner, er privatejet og
har koncernhovedkontor i Esbjerg. Her
beskæftiger man ca. 350 medarbejdere
med at lave alt fra redningsveste over
evakueringssystemer og redningsflåder til
højteknologiske branddragter.
På forkant med SOLAS ratmærket
BEREDSKAB har talt med VIKING i anledningen af den forestående lancering af
en ny immersion suit, der ifølge product
manager Bettina Kjærgaard, tegner en
helt ny generation af arbejds- og redningstøj. Dragten med det velklingende navn
PS4185 har været godt et år undervejs og
er allerede med sin SOLAS-godkendelse
på forkant med reglerne, som faktisk slet
ikke er trådt i kraft endnu. PS4185 adskiller sig fra markedets øvrige arbejds- og
redningsdragter på to væsentlige områder: Den har integreret opdriftskammer
og ingen lukning i kraven, men lukkes
derimod med det nye U-lyn fra skulder til
skulder.
Opdriftskammeret betyder, at brugeren
ikke behøver redningsvest uden på sit
arbejdstøj. Det giver ifølge Bettina Kjærgaard en sjældent god komfort.
– Vi har haft en del prototyper i omløb, og
vores testpersoner er meget begejstrede.
De har meldt tilbage, at dragten er super
fleksibel, og at U-lynet fungerer perfekt.
U-lynet erstatter den traditionelle halslukke-mekanisme. Den holder vand ude og er

lige så let at tage på og lukke til som en
dragt med en traditionel lynlås i halskraven, fortæller Bettina Kjærgaard.
Brugerdrevet innovation
VIKING har en lang tradition for at samarbejde med deres kunder om produktudvikling. Det er sammen med dem, at man
brainstormer og afprøver nye idéer. Idéen
til PS4185 opstod på et møde, hvor man
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drøftede, hvad nyt der kunne tilføres en
arbejdsdragt, der både skal yde sikkerhed, være totalt vandtæt og usædvanligt
komfortabel på én gang.
VIKING gik herefter til Farvandsvæsenet,
der har været med i hele udviklings- og
afprøvningsprocessen. Bettina Kjærgaard synes selv, at PS4185 er et godt
eksempel på brugerdrevet innovation: At
brugeren er med hele vejen fra idéfasen,

Tema: Sikkerhed til søs
til dragten er klar til lancering. Den tætte
dialog giver brugeren mulighed for at
være med til at bestemme placering af
fx lommer, funktioner og måder at tænke
dragten ind i daglig brug.
– VIKINGs designere ved alt om materialer, om forstærkninger og ja, alt hvad
man skal vide om denne type beklædning.
Men det er nu engang ikke designerne,
der ligger i vandet eller har en hverdag i
omskiftelige temperaturer inde i dragterne. Så når vi laver dragter, der ikke bare
beskytter, men også skal være funktionel
i arbejdsdagen, så taler vi med dem, der
bruger dem til daglig. Og til netop den
her dragt har vi haft rigtig stor glæde af
ekspertisen fra Farvandsvæsenet.
Fleksibilitet i funktionerne
Netop konfigurationsmulighederne er
noget, man har arbejdet meget med i
VIKING – både hvad angår dragter, men
også i udviklingen af flåder, evakueringssystemer og senest redningsveste. Det er
erkendelsen af, at verden ikke længere
er til one-size-fits-all, der leder VIKING til
at lægge øret til jorden og lave produkter,
der kan købes i præcis den version, der
passer til kunden.

Om VIKING Life-Saving Equipment A/S
VIKING Life-Saving Equipment A/S blev grundlagt i 1960 og er i dag en global
markedsleder inden for livsvigtigt sikkerhedsudstyr til passager- og fragtskibe,
offshore installationer, forsvarssektoren, brandværn, lystbåde og fiskefartøjer.
Koncernhovedkontoret ligger i Esbjerg, Danmark, og produkterne fremstilles på
produktionsenheder i Danmark, Norge, USA og Thailand. VIKING har ca. 1250
medarbejdere fordelt på over 50 kontorer og repræsenteret af i alt 270 egne og
eksternt ejede servicestationer verden over.
VIKING tilbyder et udvalg af marine-, offshore- og brandprodukter – standard eller
skræddersyede – som er certificeret efter de seneste krav fra IMO, SOLAS, EU og
USCG. Produkterne omfatter chute- og sliskebaserede evakuerings- og udskibningssystemer til marine- og offshoreindustrien, redningsflåder, redningsveste,
rednings- og arbejdsdragter, pilotdragter, transportdragter, branddragter, MOBbåde, kraner og øvrigt redningsudstyr.

– Uanset om det er offshorearbejderen,
Farvandsvæsenets frivillige redningsmænd eller Søværnets professionelle,
taler vi jo om folk, der kræver det absolut
bedste redningsudstyr skræddersyet til de
udfordringer, de møder på arbejde, siger
Bettina Kjærgaard.
– Det er lidt som at stå i en slikbutik med
uanede valgmuligheder. Hvor nogle foretrækker en dragt med sikkerhedsstøvler,
har andre måske brug for ekstra knæ-

forstærkninger eller særlige lommer. Og
mens nogle ønsker en redningsvest med
harness og brandhæmmende betræk, foretrækker andre et asymmetrisk opdriftskammer, sprayhood og blåt wipe clean cover.
Endelig er der muligheden for at vælge
forskellige typer foring til samme dragt;
et tyndt til de varme temperaturer og et
tykkere til de kolde. Og så kan de tages ud
og vaskes, hvilket er et plus for hygiejnen,
smiler Bettina Kjærgaard.

ISS Damage Control
Døgnvagt tlf. 70 100 888
STORSKADEBEREDSKAB
Tlf. 70 10 08 88

DAMAGE CONTROL
Døgnvagt tlf. 70 100 888
... vi er der inden for 1 time!
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GLOSTRUP
Holbæk
Hillerød

38 10 40 11
59 44 40 11
44 99 40 11

ODENSE

65 93 03 30

VEJLE
Esbjerg - Haderslev

75 72 73 48

VORDINGBORG

55 37 19 83

AALBORG
Frederikshavn/Værft

98 15 64 00
98 42 64 64

ÅRHUS
Aulum - Randers

87 38 81 81

beredskabsdag
Tema:
Sikkerhed til søs

Drukneulykker i Danmark
TrygFonden har netop offentliggjort ny druknestatistik. Alkohol og ingen
redningsvest er fremtrædende årsager ved fritidsulykkerne.
Af Mads Jakobsen. Foto: Colourbox
I alt døde 998 personer som følge af
drukning i Danmark i perioden 20012008. Af disse var 552 ude for en drukneulykke, 347 begik selvmord, fire blev
dræbt, mens dødsmåden bag de resterende 95 tilfælde var ubestemt. Det viser
tal fra TrygFondens druknestatistik.
Fokus på fritidsulykkerne til havs
I alt skete der 117 drukneulykker i
forbindelse med fritidsaktiviteter i båd i
perioden 2001- 2008. Af disse skete 102
på åbent hav eller fjord, syv i havneområde og seks i sø eller å. Alle druknede var
voksne personer, hvoraf hovedparten var
mellem 45-64 år, og 96 % af de druknede
var mænd. Godt en tredjedel skete ved
lystfiskeri/jagt, men langt de fleste var
sejlet ud i små joller for at fiske eller røgte
garn/ruser. Mens over halvdelen af ulykkerne skete i forbindelse med almindelig
fritidssejlads. Endvidere var syv personer sejlet ud i kajak og tre i kano. I syv
ud af de 117 drukneulykker bar afdøde
ifølge dødsattesten en redningsvest, i 10
tilfælde bar afdøde ingen redningsvest.
For de øvrige var det uoplyst, om de bar
redningsveste. Alkohol var indblandet i 20
af disse drukneulykker. De fleste ulykker
skete som følge af, at båden kæntrede
eller ved, at afdøde faldt over bord. De
udløsende årsager til disse hændelser er
dog ofte ukendte.
Ikke kun drukneulykker til havs
I alt druknede 92 personer i forbindelse
med færdsel på havne i Danmark i perioden 2001- 2008. To var børn på 17 år og
resten voksne personer over 18 år. Langt
hovedparten var mænd, og oftest var den
druknede mellem 45 og 74, og i 13 %
af drukneulykkerne faldt vedkommende
angiveligt over bord fra en båd, som lå i
havn. Kun 14 % af ulykkerne blev overværet af andre, og ulykkerne blev ofte først
opdaget ved, at afdøde var savnet dagen

efter af pårørende/arbejdspladsen eller
blev fundet liggende livløs i havnebassinet. Som følge heraf blev genoplivning
kun forsøgt i 19 % af tilfældene. Af dødsattester og redningsrapporter fremgår det,
at 10 personer er faldet i havnen under
på- eller afstigning af båd, otte personer
er faldet i havnebassinet fra bådebro/
havnemole, kaj eller lignende, mens tre er

faldet over bord fra deres båd. Karakteristisk for denne gruppe af ulykker er den
hyppige tilstedeværelse af alkohol. I 63 %
af drukneulykkerne vides afdøde at have
været påvirket på ulykkestidspunktet.
Derudover blev yderligere otte personer
beskrevet som alkoholmisbrugere, men
det vides ikke, om de på ulykkestidspunktet var berusede.

ULYKKESRELATERET DRUKNING 2001-2008
Der er følgende karakteristika for personer druknet som følge af ulykke i Danmark:
• 552 personer døde som følge af drukning i Danmark i perioden 2001-2008.
• Der var langt flere mænd (86 %) end kvinder (14 %).
• Det årlige antal drukneulykker var nogenlunde konstant i perioden 2001-2008.
• Drukneulykkerne skete især for voksne. 67 % var over 45 år, mens kun 8 % var
under 18 år.
• Alkohol var en faktor i hver fjerde drukneulykke blandt voksne (27 %), særligt
udtalt ved havneulykker (53 %).
• Antallet af havneulykker er faldet markant i 2007 og 2008 i forhold til resten af
perioden med hhv. 12 og 11 ulykker i de to år, mod et gennemsnit på 17 ulykker i perioden; og i særdeleshed i forhold til 2005 og 2006, hvor antallet lå højt
med hhv. 22 og 23 havneulykker.
• De tre hyppigste steder for drukneulykker var: Åbent hav eller fjord (25 %), ved
havne (25 %), langs kysten (19 %) eller i sø (8 %).
• De tre hyppigste aktiviteter forbundet med drukneulykker var: Fritidsaktiviteter i båd (21 %), badeulykker (19 %) og drukneulykker, der skete som følge af
færdsel på havn (17 %).
• Ved hver femte drukneulykke mangler der oplysninger om den forudgående
aktivitet før ulykken.
• Omstændighederne bag børns drukneulykker afhang af barnets alder. Spædbørn druknede i badekar, småbørn ofte i havebassiner og større børn især ved
badning.
Kilde: TrygFonden
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The VIKING advantage

Mød os på
Beredskabschefernes
Årsmøde.
Vi er på stand nr. 34

En effektiv indsats
- også fra VIKING
Når ilden buldrer og alt går hurtigt, er det vigtigt, at en brandmand kan stole på sit udstyr - for der er ikke tid
til andet! Med en unik viden om tekstiler og lokale indsatsforhold, har VIKING udviklet en række innovative
og fleksible branddragter, der øger sikkerheden og beskytter, når brandmændene er allermest sårbare.
VIKING er det sikre valg, når det handler om kvalitet, leveringsevne samt hurtig og effektiv service af branddragter. Og med et stærkt lokalt netværk er vi aldrig langt væk.

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S
Saedding Ringvej 13 . DK-6710 Esbjerg V . Denmark
Tel +45 76 11 81 00 . Fax +45 76 11 81 01 . www.VIKING-life.com

Brandsikkerhed/røgalarmer

Røgen skal høres
tydeligere
Nyt projekt sætter tyk streg under, at der er nødt til at komme langt
større fokus på opsætning af røgalarmer i Danmark.
Af Mads Jakobsen. Foto: Colourbox
Brandinspektør ved Horsens Brand &
Redning Anders Jensen har i forbindelse med sin uddannelse til Master i
Brandsikkerhed ved Danmarks Tekniske
Universitet udarbejdet den brandtekniske
projektopgave ”Analyse af røgalarmanlæg i boliger”. Opgaven beskæftiger sig
primært med de nugældende krav til
lovpligtige røgalarmanlæg, som er krævet
i nyopførte boliger i Danmark. Anders Jensen kigger således på, om de nuværende
krav er tilstrækkelige, eller om der bør
ske en skærpelse. Konklusion: Der bør
ske en skærpelse. Antallet af røgalamer
skal efter Anders Jensens vurdering øges,

og der skal være mere specifikke krav til
placeringen.
I Danmark er lovkravet, at der installeres røgalarm tilsluttet el-nettet og med
backup-batteri ved opførelse af ny bebyggelse og tilbygning til bebyggelse, ved
ombygninger af og andre forandringer i
bebyggelse, som er væsentlige i forhold til
bestemmelsen om røgalarmanlæg, samt
ved ændringer i benyttelse af bebyggelse,
som er væsentlige i forhold til bestemmelsen om røgalarmanlæg. Som udgangspunkt er det således nok med én røgalarn
i en 175 m2 lejlighed eller 250 m2 villa.
Og med fokus på æstetik og forbrug af
materialer, så kan elektrikeren vælge at
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placere den nærmest elskabet, som måske er placeret i kælderen. Formålet med
røgalarmanlæg må forhåbentlig være at
redde liv, men når der ikke er deciderede
krav til placeringer og antal som de to
eksempler viser, så opnår man på ingen
måde den ønskede effekt ved brand.
Fokus på lyd og placering
En række fuldskalaforsøg for at måle
røgalarmers virkemåde og effekt har
været medvirkende til Anders Jensens
konklusion. Der har blandt andet været
fokus på detekteringstiden og lydniveauet.
Forsøgene viser, at lukkede døre medfører en betydelig reduktion i lydniveauet i
forhold til, hvis døren står åben. Men selv

Brandsikkerhed/røgalarmer
med døren på klem vil det være svært
for personer med hørenedsættelse eller
personer påvirket af medicin og alkohol at
høre røgalarmen fra det tilstødende rum.
Med brandforsøgene har Anders Jensen
desuden vist, at selv med åben dør er
tiden væsentligt forlænget for detektering
for en røgalarm i et tilstødende lokale til
selve arnestedet. Dette taler bestemt for,
at man ved serieforbundne røgalarmer i
stort set alle rum vil opnå en hurtig og
effektiv alarmering af beboerne, hvor de
end måtte befinde sig i boligen. I projektet gives således et ændringsforslag til
Bygningsreglementet:
Røgalarmanlæg skal udføres med én
røgalarm i hvert opholdsrum samt i gange/
gangarealer. Til ”opholdsrum” regnes ikke
badeværelse/toilet og rum, der udelukkende anvendes som køkken. Røgalarmerne
skal være forbundne, således én alarm
starter lydgivere i alle røgalarmer. Større
opholdsrum, der strækker sig over flere
etager, skal forsynes med en røgalarm pr.
etage. Røgalarmanlæg i et bygningsafsnit
bør alene give alarm i den brandmæssige
enhed, fx en bolig, hvor røg registreres.
Røgalarmanlæg afgiver ikke alarm til redningsberedskabet.
– Det overraskende for mig i løbet af
projektopgaven var at se, hvor lang tid der
egentlig gik, før røgen blev detekteret af
røgalarmen i naborummet. Det viser, at
det er nødvendigt med mere end en røgalarm pr. bolig. I forhold til automatiske
brandalarmanlæg, hvor der er detektorer
i hvert rum og ofte flere i samme rum,
så forholder det sig anderledes med
boligerne, hvor vi finder ca. 80 % af de
branddøde. Jeg indgik i Beredskabsstyrelsens arbejdsgruppe, der sidste år gennemførte en undersøgelse af, hvor mange
røgalarmer danskerne har. Her viste det
sig, at der ud fra min vurdering er opsat
for få enheder pr. bolig, fortæller Anders
Jensen. For ham er der ingen tvivl om,
at røgalarmer kan gøre en forskel. Det
oplevede han for kort tid siden.
– En nat blev vi kaldt ud til en lejlighedsbrand, der var startet i forbindelse med
trappen. Vi fik reddet fem personer ud af
to lejligheder med stiger. Den ene af per-

sonerne var blevet vækket af røgalarmen, der var installeret i lejligheden.
Havde de ikke haft den, så kunne
forløbet have haft en anden og mere
tragisk slutning. For mig er der ingen
tvivl om, at der stadig er et enormt
behov for at informere danskerne
om vigtigheden af at have røgalarmer opsat. Et lovkrav kan være
en mulighed for det eksisterende
byggeri, men vi skal i høj grad satse
på informationskampagnerne, siger
Anders Jensen fra Horsens Brand og
Redning.
Ikke politisk opbakning til lovkrav
Socialdemokraterne har i maj måned
fremsat et beslutningsforslag, der skal
gøre det lovpligtigt at have røgalarmer
i alle boliger. Under 1. behandlingen i
Folketinget sagde en af forslagsstillerne
Bjarne Laustsen blandt andet:
– Vi har i gennemsnit i de sidste 10 år
haft 80 dødsbrande, og der er ofte tale
om, at det er enlige ældre mennesker,
som er meget lidt mobile, der brænder
inde, og så har vi en stribe andre ulykker,
og mange af dem kunne være undgået,
hvis der havde været en brandalarm. Der
er ikke garanti for noget som helst her
i verden, men vi ved fra de specifikke
ulykker, at brandalarmer gør en forskel,
vækker folk, så de kan komme ud, hvis
de er mobile, og det gør selvfølgelig også,
at hele beredskabet bliver sendt af sted,
hvis det er.
Erhvervs- og Økonomiminister Brian Mikkelsen sagde fra Folketingets talerstol, at
han ikke ser behov for at gøre røgalarmer
til et lovkrav i Danmark.
– Der kan naturligvis være mange årsager
til dødsbrande, men jeg kan konstatere,
at der i Norge omkommer flere i brande
end i Danmark set i forhold til indbyggertal. Det understreger, at det er vigtigt,
at folk selv er motiverede til at sikre, at
deres røgalarm virker, da det ellers giver
en falsk tryghed. Det er regeringens
holdning, at borgerne kan og skal tage
ansvar for deres egen sikkerhed og selv
er i stand til at vurdere, om de har behov
for at installere røgalarmer. Da røgalarmer

Udstyr til:

FØRSTEHJÆLP
GENOPLIVNING
BESKYTTELSE
UNDERVISNING
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er ganske billige,
er det næppe prisen, der afholder folk
fra at sætte dem op. Samtidig kan vi
havne i en situation, hvor man ikke kan
få erstatning udbetalt fra sit forsikringsselskab, hvis det viser sig, at der f.eks.
ikke har været et velfungerende batteri
i røgalarmen. I regeringen mener vi, at
man i stedet for at pålægge borgerne
nye påbud skal oplyse igennem målrettede kampagner, så de bliver bevidst om
konsekvenserne af deres valg, forklarede
Brian Mikkelsen.
De seneste 20 års dødsbrandsstatistik
fra Norge underbygger dog, at et lovkrav
kan have en positiv effekt. I Anders
Jensens projektopgave illustrerer en tabel
antallet af branddøde pr. 100.000 indbyggere som et gennemsnit i fem-års perioder. Her er gennemsnittet af branddøde i
Norge faldet efter lovkravets ikrafttræden
i 1991. Fra 1,60 i årene 1989-1993 til
1,33 i 1999-2003. I Danmark er tallet
derimod steget i samme periode fra 1,45
til 1,51. I 2008 var tallet 1,67 for Norge
og 1,64 for Danmark, så er tallene udlignet. Effekten af lovkravet rent statistisk,
som man så for et årti tilbage, er således
forsvundet. Men der er ingen tvivl om, at
det har haft en effekt i Norge, og at der
derfor er al mulig grund til fortsat at kigge
på et lovkrav kombineret med informationskampagner.

Tlf.: 4614 1050 E-mail: info@opti-safe.dk
www.opti-safe.dk

Dronning Ingrid og DKB

Historien bag dronning
Ingrids uniform
I anledningen af 100-året for dronning Ingrids
fødselsdag har Humlemagasinet på Fyn lavet en
udstilling om dronningens liv. Hendes uniform
fra Danske Kvinders Beredskab, som hun var
protektor for i 50 år, er ligeledes udstillet.
BEREDSKAB undersøger historien bag uniformen.
Af Line Nielsen
Den 7. marts 1940 blev Danske Kvinders
Beredskab (DKB) stiftet, kun godt en
måned før besættelsen af Danmark. Det
var truslen om krig, der rykkede nærmere,
og beretninger fra Finland, hvor kvinderne
stod ved mændenes side både i felten og
på hjemmefronten, der gjorde udslaget.
Og så gik det stærkt. I løbet af efteråret
1940 kunne DKB melde om 20.000 kvinder, som var blevet uddannet på landsplan til opgaver som hospitalshjælpere,
sanitetshjælpere, vagter i tilflugtsrum og
telefonvagter. Der blev ligeledes uddannet
kvinder til forplejnings- og indkvarteringstjeneste, barnepleje og hjemmesygepleje.
I de følgende år nåede man op på 42.000
DKB’ere, der stod parat til at hjælpe.
Kvinder i uniformer
Dronning Ingrid blev protektor for Danske
Kvinders Beredskab fra oprettelsen af
organisationen i 1940. Det blev kutyme,
at den nye landschef for DKB fik foretræde
for dronningen, når denne tiltrådte og gik
af:
– Det var en meget fin oplevelse, da dronningen var en interesseret og velforberedt
person, der var inspirerende at tale med,
beretter Inga Christensen, der er tidligere
DKB-chef.
Dronningen kom som bekendt fra Sverige,
og her havde man haft kvindekorps i flere
år. Det samme var tilfældet i Norge og
i Finland. Inga Christensen mødte dronning Ingrid ved flere lejligheder, og ved en
af disse fortalte dronningen, at hun i sin
tid havde undret sig over, at der ikke var
kvindekorps i Danmark:

– Da dronningen kom til Danmark i 1935,
havde hun udtrykt undren over, at der ikke
var uniformerede kvindekorps i Danmark,
sådan som der var i det land, hun kom fra.
Hendes svigerfar Kong Christian X havde
svaret hende, at der aldrig ville komme
kvinder i uniform i Danmark. ’Og i dag’,
sagde dronningen til mig, ’går der kvindelige vagter på Gråsten og passer på mig’,
fortæller Inga Christensen om mødet med
dronningen.
Stor interesse for sagen
Dronning Ingrid viste fra starten stor interesse i Danske Kvinders Beredskab:
– Dronningen var straks parat til at blive
organisationens protektor, hvilket hun
var til sin død. Kronprinsessen, som hun
var dengang, overværede rigtig mange
af møderne, som fandt sted på DKB’s
landskontor, som de havde fælles med
Civilforsvars-Forbundet. Hun lyttede og
var stærkt interesseret, men deltog ikke i
selve arbejdet med at få organisationen op
at stå, beretter Inga Christensen.
Mødte DKB’ere fra hele landet
Lige til det sidste viste dronning Ingrid stor
interesse for DKB, selvom det naturligvis
blev mindre, efterhånden som hun blev
ældre, og organisationen havde fundet sin
rette plads. Dronningen deltog også i DKBjubilæerne til stor glæde for de mange
DKB’ere, der var med.
– Til DKB’s 40 jubilæum var jeg DKB-chef,
og jeg havde den ære at følge dronningen
ind i salen på Frederiksberg Rådhus, der
var fyldt til bristepunktet. Dronningen
sagde til mig, at hun var dybt imponeret
over den flotte fanemarch, som DKB’erne
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præsterede, ligesom hun var imponeret
over det store fremmøde fra kredsene over
hele landet. Jeg gik rundt i salen med dronningen og kunne præsentere de mange
DKB’ere. Der var nogle fra hver eneste by
i Danmark, og det syntes dronningen var
fantastisk. Vi hilste på kvinder fra Tønder,
fra Gråsten, fra Fredensborg osv. Det var
ret sjovt, erindrer den tidligere DKB-chef.
Dronningens DKB-uniform
I Frøslev-lejren ligger Beredskabsforbundets Informationsbarak, Barak H1, som
fortæller historien om det danske redningsberedskab. Det er her dronning Ingrids DKB-uniform hører hjemme til dagligt:
– Da Barak H1 i Frøslev fik muligheden for
at lave et særligt DKB-hjørne, kontaktede
vi hoffet og fik tilladelse til at overtage og
udstille dronning Ingrids DKB-uniformer. De
er i dag udstillet i barakken sammen med
Arveprinsesse Caroline Mathildes DKB-uniformer. Humlemagasinet i Harndrup på Fyn
har lånt den ene af dronningens uniformer
og har den som et led i den udstilling, der
i disse måneder finder sted i anledning af
dronning Ingrids 100 års fødselsdag, slutter Inga Christensen.

Fakta om udstillingen
Slutter søndag den 17. oktober 2010
Entré: 85 kr.
Åbningstider: tirsdag til fredag kl. 1117, lør-, søn- og helligdage kl. 12-17,
mandag lukket
Adresse: Humlemagasinet, Rugårdsvej 51, 5463 Harndrup
www.humlemagasinet.dk

Nyheder

Beredskabsstyrelsen
skal have ny direktør
Efter 14 år går Frederik Schydt på pension.
I 1996 blev Frederik Schydt ansat som
direktør for Beredskabsstyrelsen. Igennem sine 14 år har han været med til at
foretage en række initiativer og forandringer i redningsberedskabet.

bet. Det har været 14 år, hvor redningsberedskabet er blevet tilpasset samfundsudviklingen, og hvor vi har opnået et
strømlinet redningsberedskab på mange
områder.

Beredskabsforbundet vil gerne takke
Frederik Schydt for hans store arbejde til
gavn for de frivillige og redningsberedska-

Frederik Schydt fylder 65 år til august.

VI GØR RØGDYKKERENS
ARBEJDE LETTERE OG SIKRERE
SpiroCom er et nyt kompakt og pålideligt kommunikationssystem,
der hjælper røgdykkeren til at kunne kommunikere lettere på tre
måder:
• Komm
Kommunikation indbyrdes med kollegaerne, der er i indsats,
sker ved ganske enkelt at tale i røgdykkermasken.
• Holdleder
Holdlederen og indsatslederen nås ved ét tryk på en knap, der
aktiverer skadesstedsradioen. Alle røgdykkerholdene kan kommunikere ud af bygningen, bare én røgdykker har en skadsstedsradio med.
• Forulykkede personer inde i branden hører og forstår lettere
røgdykkerne ved, at stemmen bliver forstærket af en ekstern
højtaler på åndedrætsmasken.

Vil du gerne høre mere?
Kontakt Lotek for en uforpligtende
demonstration på 70 13 52 00.

Lotek A/S, Bohrsvej 7, DK-8600 Silkeborg, Tel. +45 70 13 52 00, Fax +45 86 80 32 39, www.lotek.dk, info@lotek.dk

Beredskab
26

Mød os på
FKB’s Årsmøde stand 58
NT puder

ResQtec’s NT løftepuder er den bedste løsning, når
det handler om bjergning eller redningsopgaver.
Pudernes største fordel er, at de kombinerer høj
løftekapacitet (op til 132 ton) med exceptionel højde
(op til 2 meter) samtidigt med, at de bevarer stabiliteten
under hele løftet.
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AirMaxx eXXtreme

Ekstremt varmeresistent trykflaskeapparat til
professionel indsats. Skulderstropper af kraftigt
aramidmateriale med aluminiserede spænder.
Bevægeligt bælte og fleksibelt rygskjold der er
glasfiberforstærket og højdejusterbart i tre niveauer.
SingleLine slangesystem og den nye reduktionsventil med CLICK adapter er alt sammen standard.
Kombineres med helmaske, AutoMaXX lungeautomat samt 1-2 stk 200 eller 300 bar flasker.

Brandmandskonkurrencer

Brandmandskonkurrencer i Tinglev
Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening afviklede i et tæt samarbejde med Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole, Aabenraa Brand og Redning
og Tinglev Frivillige Brandværn de XX. Nationale Brandmandskonkurrencer – DM for brandmænd – lørdag den 12. juni 2010 på Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole.
Af Poul Laustsen
Banerne blev stillet op i løbet af torsdag/fredag. Slukningsangrebet skulle afvikles på et græsareal sydvest for skolens øvelsesområde. Forhindringsstafetløbet skulle afvikles på skolens
interne vejnet (grusvej) i øvelsesområdet. Af hensyn til publikum
var disciplinerne placeret tæt på hinanden. Kammeratskabsaftenen blev holdt på Tinglev Brandstation fredag aften, hvor der
blev nydt grillede ringriderpølser med kartoffelsalat og lokalt
fadøl vist nok Fuglsang. Også i år havde vi den glæde, at Brannidrettsgruppen fra Karmøy Brann- og Redningsvesen, Norge,
deltog med 11 mand (M/K). Karmoy ligger mellem Stavanger og
Haugesund (Vestlandet).
Konkurrencerne
Konkurrencerne blev officielt åbnet af skolechef Henning Jensen
ca. kl. 13.15 i overværelse af et talrigt publikum. I klassen
Brandværn uden alderspoint fik holdene fra Herning Brandvæsen, Billund-Grindsted Brandkorpsforening og Tønder Frivillige
Brandværn henholdsvis Guld-, Sølv- og Bronzemedalje. Den
tilsvarende placering for hold med alderspoint blev Frederiks-

havn Brandvæsen, Viborg Brandvæsen og Falck Hornslet. Viborg
Brandvæsen fik pokalen for det hurtigste slangeudlæg. Herning
Brandvæsen fik pokalen for det hurtigste forhindringsstafetløb.
Fyrkatpokalen for Fair play blev tildelt Brandidrettsgruppen fra
Karmøy med begrundelsen: Stor fightervilje, godt kammeratskab
både i og uden for gruppen og ikke mindst et altid strålende
humør. Udover dette blev seks mand fra Falck Hornslet og en
mand fra Horsens Brandvæsen dekoreret med foreningens
æresemblem med diplom for deltagelse i seks internationale
brandmandskonkurrencer.
Flere deltagere
Fra bestyrelsens side skal vi opfordre både statslige og kommunale beredskaber til at opstille konkurrencegrupper og deltage
i både nationale og internationale brandmandskonkurrencer for
på den måde at styrke fællesskabet og få kendskab til andre
beredskaber uden for det nære område.
Vil du/I vide mere om konkurrencerne, så kontakt formand Poul
Laustsen via e-mail: hplaustsen@stofanet.dk. På gensyn næste
år – 2011.
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Jobportal

Gratis jobportal for
redningsberedskabet
Beredskabsforbundet har lanceret
jobportal for redningsberedskabet
på www.beredskab.dk/job.

Af Mads Jakobsen. Foto: Colourbox
Beredskabsforbundet har på www.beredskab.dk/job lanceret en
jobportal for redningsberedskabets aktører og organisationer.
Siden vil blive opdateret, så snart jobannoncerne indløber.
Brugen af portalen er gratis.
Krav til jobannoncer:
1. Skal fremsendes som PDF-dokument eller kan fremsendes
som link til jobannoncørens egen webannonce
2. Jobannoncen skal indeholde et jobtilbud inden for redningsberedskabets opgaver
3. Jobannoncen fremsendes til mjb@beredskab.dk – annoncen
vil være online i løbet af 2-3 hverdage
4. Der er mulighed for at købe annonceplads på forbundets webside i forbindelse med jobannoncen til reduceret pris (afhænger af størrelse og annonceringsvarighed).

Deltag i årets overrækkelse af
Den Danske Redningsberedskabspris
og
Mindehøjtideligheden for omkomne brand- og redningsfolk
Fredag den 1. oktober 2010, kl. 11.00, i Holmens Kirke

Begrænset antal pladser - tilmelding derfor nødvendig.
Tilmeldingsfrist: Fredag den 17. september.
Tilmelding skal ske til Beredskabsforbundet v/ Ulla Munk på tlf. 35 24 00 03 eller e-mail ulm@beredskab.dk

USAR

Certificering til
redningsindsatser
Sidst i maj var 75 personer fra beredskabet til prøve i Belgien for at blive
certificeret af FN inden for eftersøgnings- og redningsindsats.
Af Line Nielsen
Foto: Beredskabsstyrelsen
En 36 timer lang øvelse var, hvad den
stod på, da det 75 mand store hold
bestående af frivillige fra beredskabscentrene i Hedehusene og Herning kom til
byen Marche-en-Famenne i Belgien. Her
skulle holdet vise deres værd i en række
redningsindsatser i et jordskælvsramt
område med sammenstyrtede bygninger
og mange tilskadekomne.
Heavy USAR Team
USAR står for Urban Search And Rescue.
Holdet gik efter at blive certificeret til et
såkaldt Heavy USAR Team, hvilket betyder, at holdet kan koordinere og bedømme en katastrofesituation samt foretage
eftersøgning og redning af overlevende,
som er begravede under ruinerne efter
fx jordskælv, jordskred, oversvømmelser
eller eksplosioner. Ved øvelsen betød det
konkret, at holdet i 24 af de 36 timer
skulle arbejde to steder uafhængigt af
hinanden. Øvelsen tog udgangspunkt i
et jordskælv, der målte 7,2 på Richterskalaen. De umiddelbare konsekvenser
var 20.000 døde eller sårede, et ukendt
antal hjemløse og en delvist ødelagt infrastruktur. På øvelsen skulle holdet løse
en lang række opgaver for at afhjælpe
situationen.
– Først skulle de oprette et modtagelsescenter, de skulle lave kontorfaciliteter, og
de skulle holde møder med lokalbefolkningen. Derefter skulle de lave områderekonisering for at finde ud af, hvor der
var lønnende mål for redningsholdene. De
skulle tjekke en skolebygning for tilskadekomne, og her kom hundene i arbejde.
Den første hund fandt ikke noget derinde,

men den anden hund lokaliserede en person på første sal. Bygningen skulle derefter afstives, så de kunne hente personen
ud i sikkerhed. Holdet blev også testet
i proceduren ved kemisk udslip samt
forskellige redningsteknikker som fx et
såkaldt dirty down og dirty up, som handler om at bryde igennem bygningsdele,
henholdsvis oppefra og nedefra, fortæller
uddannelseschef Hanne F. Nielsen fra
Beredskabsstyrelsen Hedehusene, som
har været med til at udarbejde øvelsen ud
fra de officielle guidelines.
Undervejs blev holdet udfordret på deres
procedure. De skulle blandt andet håndtere situationer som en ’tilskadekommen’
hund, et krav om at se en liste over al
medicinen og lignende, så der var nok at
se til for holdet, der ikke fik en eneste rød
anmærkning.
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– De fik kun de såkaldte grønne anmærkninger samt et mindre antal gule
anmærkninger med forslag til forbedringer
på nogle småting, fortæller den stolte uddannelseschef.
Hold støtter op om hinanden
– Vi har arbejdet meget med teamet. Lad
mig sige det sådan, vi er ikke jægerkorpset, men på introweekenden pressede vi
dem virkelig. Vi ville fx teste dem og se,
hvad der skete, når folk blev urimelige
over for dem. Vi ville simpelthen se, hvordan deres reaktion var på meningsløse
ting, som det ikke vil være urealistisk at
møde i en virkelig katastrofesituation. Der
har været et langt forløb med psykologiske og fysiske test, men det har blot
resulteret i, at holdet er blevet rystet
enormt godt sammen, oplever Hanne F.

USAR
i verden for at se på USAR-hold, og han
fik overbevist de frivillige i Herning om, at
det var en god idé for Danmark at arbejde
mod at oprette USAR-hold.
– Så han lavede nogle moduler med
afstivning og line/reb og så videre. Og
stille og roligt fik vi arbejdet os op, fortæller Michael Lassen fra Skanderborg, som
var med USAR-holdet i Belgien som EMT
(Emergency Medical Technician).
– Jeg synes, at der er godt, at der var
nogle mennesker, der kunne se et potentiale i der her, og som knoklede for at få
det op at stå. I dag ser vi jo resultatet – vi
er blevet certificeret og kan nu deltage i
redningsopgaver over hele verden, siger
Michael Lassen.
Selve uddannelsen til USAR tager 111
timer, og inden man kan starte på den,
skal man have gennemgået grunduddannelse redning på 37 timer samt funktionsuddannelse redning på 131 timer
samt diverse forudgående uddannelser
i førstehjælp osv. Så det kræver et stort
engagement at blive en del af et USARhold, og holdet har trænet intenst op til
øvelsen i Belgien.
– Det er en imponerende indsats, der
viser, at de ville det her. Holdet er både
fagligt dygtigt og meget engageret og fortjener stor ros og anerkendelse for deres
indsats, siger Hanne F. Nielsen.
På holdet har medlemmerne forskellige
specialer bl.a. redningshund, teknisk søgeudstyr, line/reb, murgennembrydning/
afstivning og EMT. Men de kan samtidig
supplere hinanden, så selvom man fx
har med redningshunde at gøre, så kan
man stadig hjælpe med afstivninger og
lignende.

Nielsen.
Det betød også, at da en redningshund
meldte fra i sidste øjeblik, tog det ikke
lang tid at finde en anden hund, som
straks blev modtaget med åbne arme af
holdet.
– Faktisk blev det bemærket i Belgien, at
holdmedlemmerne støttede godt op om
hinanden. På et tidspunkt fik en af deltagerne løftet forkert, så han måtte udgå
som menig i redningsgruppen. Men han

var ikke helt ukampdygtig, så holdet fandt
en opgave, som han kunne varetage, så
han alligevel var en del af øvelsen, fortæller Hanne F. Nielsen.
Kræver stort engagement
Allerede i sensommeren 2007 startede
viceberedskabsmester Henrik Jørgensen
fra Den Frivillige Indsatsstyrke Vest et
USAR-pilotprojekt op i Herning. Både før
og efter pilotprojektet har han rejst rundt
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Fælles internationale retningslinjer
Certificeringen gælder nu i 5 år, så skal
holdet op til en ny prøve. Grunden til, at
en certificering er vigtig, er, at det betyder
meget at have fælles retningslinjer i en
katastrofe- og nødsituation:
– Det hjælper ikke bare at lave noget i
en god mening, der er nødt til at være en
vis struktur og prioriteringsrækkefølge.
For eksempel kan man ikke bare hive folk
ud af sammenstyrtede bygninger, der er
nødt til at være nogle EMT’er til stede
til at foretage en nødbehandling af de
tilskadekomne, ligesom der er nødt til at
være hospitalskapacitet til at behandle de
tilskadekomne osv. Når et USAR-hold har
en certificering, så ved FN, hvad de får,
når de rekvirerer redningsholdet, slutter
Hanne F. Nielsen.

Dansk Søredningsselskab (DSRS)

Etablerer tættere samarbejde
med Beredskabsforbundet
Af Ole Lyngenbo, Formand DSRS
I novembernummeret af BEREDSKAB
blev bragt en kort præsentation af Dansk
Søredningsselskab. Det var nyt for en del,
at der i Danmark nu er etableret en organisation bestående af frivillige, der efter
modellen fra Det Svenske Søredningsselskab (SSRS) assisterer fritidssejlere, der
har behov for hjælp i situationer på søen,
som ikke er livstruende.
Dansk Søredningsselskab fungerer dog
også gerne som assistance for SOK og
de kommunale beredskaber i livstruende
situationer, når der er behov for det. De
steder i landet, hvor vi indtil nu har etableret lokalafdelinger med hurtiggående
både, er vi typisk ude af havnen inden

for 30 minutter efter et alarmopkald – vi
kender lokalområdet – og samarbejder
meget gerne med det lokale beredskab
om øvelser og operationer.
Du kan læse mere om os på www.dsrs.dk
og til højre se, hvor vi indtil nu har etableret lokalafdelinger. Se eventuelt også
under ”logbog” – så kan du få et indtryk
af de operationer, vi deltager i.
Vi vil i de næste numre af BEREDSKAB
præsentere lokalafdelingerne, og i dette
nummer debuterer vi med en beskrivelse
fra vores lokalafdeling i Rudkøbing.
God fornøjelse

Frivillige organisationer
skal arbejde sammen

Foto: www.minbaad.dk

Af Bent Mortensen, landschef
Dansk Søredningsselskab er en frivillig organisation, der hjælper
til søs, når noget går galt. Beredskabsforbundet er en frivillig
organisation, der hjælper til lands, når noget går galt.
Begge organisationer tænker i sikkerhed, forebyggelse og hjælp,
når uheldet er sket, og begge organisationer arbejder for at
udfylde huller i beredskabet til gavn for vore medborgere. Det er
faktisk kun strandbredden, der skiller.
Det forekommer logisk og nyttigt for begge organisationer at
samarbejde. Sammen vil vi være stærkere og kunne opnå nye
resultater. Derfor er jeg glad for, at Dansk Søredningsselskab er
blevet en tilknyttet organisation til Beredskabsforbundet, og for
at Beredskabsforbundet har fået sæde i Dansk Søredningsselskabs bestyrelse.
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Dansk Søredningsselskab (DSRS)

Dansk Søredningsselskab – Station DSRS Rudkøbing
Af Claus Jensen,
stationsleder DSRS Rudkøbing
I begyndelsen af 2009 startede DSRS
en afdeling op i Rudkøbing på Langeland.
Det var den 3. DSRS station i Danmark
efter Helsingør og Kerteminde. Dækningsområdet for DSRS Rudkøbing blev
det sydfynske øhav dækkende området
fra Lohals-Lundeborg i nord til BagenkopMarstal i syd og Søby-Fåborg i vest. Det
er et forholdsvis stort område med meget
varierende farvande og mange småøer.
Det er på grund af den smukke natur et
yndet sejladsområde for lystsejlere, kajakker og vindsurfere.
Fra starten var der stor tilslutning af
frivillige langelændere, som var villige til
at yde en indsats for at kunne hjælpe lystsejlere i nød. Samtidig viste Langelands
Kommune en stor imødekommenhed og
velvilje, sandsynligvis fordi den hurtigt
kunne se, at initiativet kunne blive et
stort aktiv for den turisme, som Langeland er meget afhængig af. Denne velvilje
udmøntede sig i, at vi fik gratis pladser
til vore både i Rudkøbing Lystbådehavn.
Dette fine samarbejde med kommunen er
fortsat, og i øjeblikket prøver kommunen
at skaffe os værkstedslokaliteter, hvor vi
kan renovere og vedligeholde vore både.
Fra starten var der også et meget fint
samarbejde med Rudkøbing Sejlklub, som
har stillet et mødelokale til rådighed for
os, beliggende centralt i havnen. Så vi
føler os lidt forkælede her i Rudkøbing.
Tilslutningen af frivillige var stor fra
starten, og vi er i dag 15 aktive frivillige
i DSRS Rudkøbing. De frivillige dækker
alle aldersgrupper og omfatter folk med
mange forskellige kompetencer. Det gør,
at vi på alle områder kan yde en kvalificeret og effektiv indsats i redningsarbejdet.
Der foregår løbende efteruddannelse af
de frivillige med kvalificering inden for
f.eks. sejladsduelighed, førstehjælp og
vhf-betjening. Sideløbende hermed har vi
en stor øvelsesaktivitet. Disse tiltag har
medført, at DSRS Rudkøbing procentvis
har det største antal godkendte bådførere
blandt de danske DSRS stationer.
I Rudkøbing opererer vi i øjeblikket med
tre både. Vi har en 6 meter mob-båd lig-

gende fast i Rudkøbing Havn. Det er en
meget sødygtig båd, som er udstyret med
en 60 HK 4-takt Yamaha motor og har
en marchfart på ca. 23 knob. Båden er
udstyret med DSC VHF radio og en Garmin søkortplotter/ekkolod. Besætningen
består af to mand. DSRS Rudkøbing har
også i øjeblikket en 5 meter rib-båd med
tilhørende trailer. Denne båd bruges som
back-up og i forbindelse med øvelsesaktiviteter. Som sidste skud på stammen har
vi fået stationeret en såkaldt Rescuerunner, som er en modificeret vandjet scooter. Båden er udviklet og doneret af vores
svenske søsterforening SSRS. Det er en
meget hurtig båd (ca. 30 knob), som kan
operere på meget lave vanddybder. Det
passer perfekt her i det sydfynske øhav
med mange lavtvandsområder.
Nimbus 1000

Udover disse tre både har vi i øjeblikket
en væsentlig større båd på gæstevisit.
Det er en 10 meter specialbygget Nimbus
powerbåd med to motorer og ikke mindre
end 460 hestekræfter. Det giver båden en
topfart på næsten 40 knob. Denne båd er
også doneret af vore svenske venner og
er i øjeblikket under renovering, hvor den
bl.a. skal have installeret nye brændstoftanke og nyt navigationsudstyr. DSRS
Rudkøbing deltager aktivt i denne renovering. Under renoveringsprocessen bruges
båden også til andre opgaver. F.eks. var
den kamerabåd for optagelserne til den
udsendelse, som TV2 Fyn bragte om
DSRS Rudkøbing den 26. juni 2010.
DSRS Rudkøbing er efterhånden ved at
blive kendt i lokalområdet, bl.a. på grund
af vore mange redningsaktioner. Det
giver en goodwill, som er vigtig for os i
forbindelse med den videre udbygning
af aktiviteterne. Det hjælper også med
til at udbygge vor kontaktflade, og vi har
efterhånden spirende samarbejde med
det lokale beredskabsmiljø, SOK, Falck,
Søværnet, Marinehjemmeværnet, politi og
andre myndigheder.
På grund af Langelands geografiske
udformning har DSRS Rudkøbing på
sigt nogle spændende udfordringer og
muligheder. Når man ser på et Danmarkskort, er det nemt at se, at udover det
sydfynske øhav er Langelandsbæltet også
et naturligt operationsområde for DSRS
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Mob-båd

Rib-båd

Rudkøbing. På østsiden af Langeland er
havnen i Spodsbjerg et godt og naturligt
udgangspunkt for at kunne dække et område strækkende sig fra Storebæltsbroen
i nord til Østersøen i syd. Der er kun 6
km fra Rudkøbing til Spodsbjerg, så det
vil være nemt for DSRS Rudkøbing også
at varetage operationerne fra Spodsbjerg
og på denne måde bidrage til, at DSRS
bliver landsdækkende. De frivillige i DSRS
Rudkøbing har mod på at tage udfordringen op.

Æ’ Sprøjt

Ønsker både frivillige og
aflønnede
Sønderborg Kommune er på vej til at etablere et brandvæsen med
deltidsansatte brandmænd, men der skal fortsat være mulighed for
frivillige i styrken.
Af Leif Christensen/LLN Press
Beredskabskommissionen i Sønderborg
håber fortsat på, at frivillige brandmænd
bliver en del af beredskabet i Sønderborg
by, selvom det frivillige brandværn har
opsagt kontrakten, og at kommunen er
klar til at ansatte brandfolk.
– Vi respekterer brandværnets beslutning
om opsigelse af kontrakten for Sønderborg by, og i konsekvens heraf lægger vi
op til at ansætte 26 deltidsbrandmænd.
De skal sammen med det faste personale
på Brand og Redning sikre, at vi holder
lovkravet og døgnet rundt rykker ud i Sønderborg by med de folk og det udstyr, der
kræves, siger borgmester Aase Nyegaard
(L).
– Vi håber meget, at der er brandmænd
i Sønderborg, som fortsat gerne vil være
en del af beredskabet på frivillig basis.
Derfor går beredskabschefen i dialog
med de frivillige. Vi ser ikke problemer i,
at en udrykning består af både deltidsansatte og frivillige, og jo flere frivillige, som
fortsat vil være med, desto mere robuste
udrykninger har vi, siger borgmesteren
videre efter møderne i Beredskabskommissionen.

møde med de frivillige brandværn blev
forslaget ændret til at reducere med syv
brandværn. Nu berøres kun seks lokalsamfund, og det gælder de frivillige brandfolk i Rinkenæs, Kværs-Tørsbøl, Skelde,
Asserballe, Hundslev og Stevning.
Vester Sottrup, Egernsund og Kegnæs
får status som hjælpestationer og skal
kun stille med fire mand ved udrykninger.
Samme status får Svenstrup og Havnbjerg. De 10 øvrige værn i kommunen
skal stille med mindst seks brandmænd
på første udrykningshold.
Det gør ondt
– Det gør selvfølgelig ondt på et lokalsamfund, når en institution nedlægges.
Men vi håber, at de seks lokalsamfund på
én eller anden måde har lyst og kræfter

til fortsat at bruge den lokale brandstation til fælles glæde. Vi forstår også de
frivillige, som bliver skuffede og stopper.
Alligevel håber jeg da, at nogle melder
sig hos de brandværn, der fortsætter og
har lyst til fortsat at dyrke deres hobby,
bemærker borgmesteren, som også er
formand for beredskabskommissionen.
– Det allervigtigste udbytte af min besøgsrunde hos de frivillige brandværn er, at vi
fremadrettet i langt højere grad kommer
til at udnytte brandværnenes og det faste
personalets kompetencer på tværs. Vi får
involveret de frivillige brandværn i kommunens lokalsamfund stærkere i de tværgående opgaver, siger Aase Nyegaard.
Den endelige beslutning om brandberedskabet træffes af byrådet i Sønderborg
15. september.

Fremover vil beredskabet i
Sønderborg måske bestå af
både frivillige og kommunalt
ansatte. Det er en konsekvens
af, at Sønderborg frivillige
Brandværn har opsagt aftalen
med kommunen

Værn er reddet
Det er også besluttet, at Oksbøl Frivillige Brandværn skulle fortsætte, og det
trækkes ud af forslaget, at Svenstrup og
Havnbjerg skal drøfte fusion. Det er ikke
længere noget krav fra beredskabskommissionens side.
Debatten om antallet af frivillige brandværn først på året omfattede et forslag
om at opsige aftalen med ni stationer,
som gerne ville fortsætte. Efter et debat-
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DFI, Hedehusene
Beredskabsstyrelsen Hedehusene var
igen i år på Roskilde Festival
Godt vejr, udsolgt festival og et hegn, der
blev væltet før tid. Årets Roskilde Festival
var i gang, og igen i år var Beredskabsstyrelsen Hedehusene med på festivalen.
75.000 festdeltagere og 30.000 frivillige
deltager i en hel uges festival, hvor der er
musik og fest i døgndrift.
Når så mange mennesker er samlet i en
Danmarks største teltlejre, skal der selvfølgelig være styr på sikkerheden, og her
spillede frivillige fra Beredskabsstyrelsen
Hedehusene, med ledelsen af servicetårnene, en vigtig og central rolle.
Servicetårnene er, udover at holde øje
med brandsikkerheden, et mindre ”servicecenter”, hvor både festivalen og festivaldeltagerne ofte henvender sig med alt

fra spørgsmål om placeringen af de kolde
bade til ønske om assistance i forbindelse med tyveri fra teltet. Så de frivillige
gør god brug af deres evner til at holde
overblik i en lettere kaotisk situation samt
deres beredskabsfaglige uddannelse til at
vurdere, om en situation kan udvikle sig.
Frivillige fra Beredskabsstyrelsen Hedehusene arbejdede i perioden under festivalen intenst, både i tårnene og på beredskabscenteret, for at festivalen skulle
forløbe bedst muligt for festdeltagere og
frivillige.
De 12 tårne på campingområdet var i
mere end en uge bemandet i døgndrift
af beredskabsuddannede frivillige fra
Beredskabsstyrelsen. Sideløbende med
bemandingen af tårnene, arbejdede
mange frivillige på beredskabscentret for,
at alt det logistiske skulle fungere.

I alt udførte de frivillige fra Beredskabsstyrelsen Hedehusene mere end 4.500
timers arbejde på én uge og var således
medvirkende til at sikre, at årets Roskilde
Festival blev en tryg og brandsikker oplevelse for mere end 100.000 mennesker
dagligt.

NY Mobil Data Terminal
TETRA terminalen som opfylder både
dine nuværende- og fremtidige behov

> Integreret Gateway/Repeater
> 10 Watt udgangseffekt
> WiFi klar
> USB tilslutning
> TEDS kompatibel
> Klar til Bluetooth®

Kom og oplev MTM5400 og vores andre nye TETRAprodukter under Beredskabschefernes Årsmøde i
Brøndbyhallen 25-27 August på stand 28
For mere info send en mail til
customermarketing@motorola.com
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Practice makes perfect – and saves lives

Maritim- & Offshore
bådtræningscenter
Bådtræningscenter
Med vores moderne bådtræningscenter på Sildekaj i Esbjerg
er vi nu i stand til at supplere vores store kursusudvalg med en
lang række bådtræningskurser.
Bådtræningscentret indeholder både teorilokaler, omklædningsfaciliteter og værksted. Desuden er der indkøbt nye MOB-,
FRB- og livbåde, hvilket sætter os i stand til at udbyde grundog opfriskningskurser inden for netop disse fartøjer.
Kurserne
Bådtræningskurserne henvender sig primært til offshorevirksomheder og den maritime sektor. Alle kurser er godkendt
af Søfartsstyrelsen, Energistyrelsen og/eller OLF. Kursernes
instruktører er erfarne undervisere, som er uddannet i sejlads
med de forskellige bådtyper, hvilket giver kursisterne det
optimale udbytte af undervisningen.
Yderligere information
Læs mere på www.falcknutec.dk eller kontakt
Falck Nutec Esbjerg på tlf. +45 7612 1314.

Uglviggårdsvej 3 DK-6705 Esbjerg Ø Tel: (+45) 76 12 13 14 Fax: (+45) 76 12 13 13

falcknutec@falcknutec.dk

www.falcknutec.dk

regioner og kredse

Region Nordjylland

K. Rasmussen og Lene Schade, der overrakte
hæderstegnene.

Mandag den 19. april åbnede vi dørene i Rørdal
for alle de kommunalpolitikere fra Nordjylland,
der var interesserede i at se og høre om beredskabet. Alle kredse havde gjort en kæmpe
indsats for at vise, hvad de kunne, og mange
ville gerne have vist mere, men tiden var knap
på en hverdagsaften. Aalborg viste deres støttepunkt frem med alle de muligheder, det har
for at hjælpe. Her var der også repræsentanter
fra ungdomsbrandkorpset, som viste, at førstehjælp havde de bare styr på.
Frederikshavn viste frigørelse fra bil uden brug
af skæreværktøjer. Bilen fik en gang skum
efterfølgende, selvom der desværre ikke var
nogen ild. Vesthimmerland viste deres dygtige
hunde frem, som både fandt personer i en
garage og én tabt mobiltelefon. Jammerbugt og
Mariagerfjord var sammen om at vise, at mad
kan vi også lave. Her var vores berømte komfur
kørt i stilling, og det simrede lystigt derfra. Thisted og Hjørring var sammen om at vise alle de
ting og kurser, som vi som forbund kan tilbyde.
Dette skete fra den fine nye trailer, som vores
regionale førstehjælpsgruppe har fået.
Efter denne fremvisning udenfor, som var lidt
kold (dog var der en kop varm kaffe undervejs)
forsatte aftenen inden for med spisning af
maden fra komfuret. Herefter var der kaffe og
foredrag.
Under foredraget blev der fortalt om vores
generelle struktur i Beredskabsforbundet og
det positive ved at have frivillige i en kommune.
Dette hjalp beredskabschefen i Aalborg godt
med til samt kredslederen i Mariagerfjord, som
fortalte om alle de opgaver, de bliver brugt til.
Vi fra regionsledelsen siger mange tak for den
hjælp og støtte, vi har fået til at kunne afvikle
denne dag. De fremmødte kommunalpolitikere
var meget begejstrede for arrangementet og vil
gerne deltage i et lignende arrangement en anden gang. De eneste, der svigtede os, og som
var inviteret, var pressen. Det håber vi ikke, de
gør næste gang.

Karin Rasmussen
Viceregionsleder

25 års hæderstegn
Det er en stor ære og et privilegium at få
overrakt hæderstegn for 25 års god tjeneste
i Civilforsvaret. Vi var seks, der den 7. juni fik
denne hæder, fra venstre Morten Rolighed Larsen, Finn Bækkely Rasmussen, Tommy Lyster
Kristensen, Erik Schaltz, Frank Jensen, Karin

Region Syddanmark
Vi har kunnet afholde to regionale kurser med
et pænt deltagerantal på hvert kursus.
Det drejer sig om et økonomikursus og et
kredsledelseskursus for nye medlemmer.
Igen er vi blevet bekræftet i nødvendigheden
af at afholde disse kurser. Nye ledere har i
sagens natur mange spørgsmål. Men det er
også meget vigtigt, at man her kan møde andre
ledere.
På landsrådsmødet kunne vi fejre tre hæderstegnsmodtagere. Endnu en gang et stort
tillykke til jer!
Meget lukkes ned til sommerferien. Dog skal
Langelandsfestivalen bruge mange frivillige og
Projekt Østbørn ligeså. Langelandsfestivalen
er primært Nyborg-kredsens opgave, mens
Østbørnlejren er regionslederens. Igen i år er
vi mødt med meget velvilje, når vi beder om
sponsorstøtte til denne lejr. Det drejer sig om
såvel økonomisk støtte som naturalier, entreer,
oplevelser og gaver til børnene. Aktivitetsplanen er meget lig den fra tidligere år, men noget
nyt sniger sig ind hvert år. Efterfølgende en
artikel i den lokale ugeavis, har bestyrelsen
bag Kolding Miniby inviteret på besøg og et
mindre traktement.
Alle ønskes en rigtig god sommer, hvor vi skal
have ladet batterierne op til eftersommerens
krævende opgaver.
Else Højsager
Regionsleder

Region Sjælland
Her inden sommerferien for alvor er i gang,
må vi konstatere, at der er god aktivitet i de
forskellige kredse. Blandt andet har en stor
del frivillige fra blandt andet Næstved-kredsen
været involveret som vagter i forbindelse med
udstillingen i Frederik d. 8.’s palæ, den nyrenoverede bolig for Kronprinsparret.
Regionens planlagte økonomikursus, hvor en
af vores egne frivillige var underviser, blev en
succes. I alt deltog 31 frivillige fra kredsene,
heriblandt en del revisorer. Stor ros til Jørn Erik
Pedersen fra Lolland-kredsen, som havde lavet
et stort forarbejde. Mon ikke der bliver planlagt
et nyt kursus til efteråret.
Samme kreds modtog her i foråret Årets Frivilligpris 2009, som blev overbragt af forsvarsminister Gitte Lillelund Bech. Et stort tillykke.
Til det just overståede landsrådsmøde på
Nyborg Strand deltog 32 frivillige fra regionen.
Heriblandt var beredskabschef Carsten Iversen
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fra Roskilde, som modtog Beredskabsforbundets Hæderstegn. En hæder han blandt andet
modtager for sin evne til at tænke i alternative
baner, når det gælder de frivillige.
Regionen planlægger en fællesudflugt for de
frivillige i regionen til koldkrigsmuseet ved
Stevnsfortet. Nærmere herom senere.
Kulturnat Slagelse. Traditionen tro er Regionens infogruppe samt Slagelse-kredsen at finde
i dobbeltbunkeren på Fisketorvet i Slagelse
by, hvor vi viser to udstillinger med temaet
beredskabet før og nu. En udstilling som plejer
at trække mange besøgende til. Dato: 24.
september.
Med håb om en dejlig sommer til alle.
Dorthe Larsen
Regional infoassistent

Region Hovedstaden
KREDS FREDERIKSBERG
25 års medalje
Frivillig Preben Sørensen har været frivillig i
Beredskabsforbundet i 25 år. Han har igennem
årene flittigt deltaget i kredsens arrangementer
og opgaver og uddannet sig på mange fronter.
Brandinspektør Brian Eriksson har også været
frivillig i Beredskabsforbundet i 25 år. Han er
ansat ved Frederiksberg Brandvæsen. Han har
siden 2007 været de frivilliges kontaktperson
til brandchefen. Vi frivillige er glade for at have
Brian som kontaktperson, han følger vores
uddannelser og tager initiativ til meget for os,
bl.a. har han foranlediget, at vi kommer på
brandvagtskursus. Ved en højtidelighed den 12.
maj fik de af borgmesteren, på dennes kontor,
overrakt Hæderstegnet for 25 års god tjeneste
i civilforsvaret/beredskabet.
Brandvagtskursus
Frederiksberg Brandvæsen har afholdt et brandvagtskursus for frivillige i kredsen.
Nedennævnte frivillige deltog i kurset: Ib Otte,
Eva Holskov, Benny Larsen, Preben
Sørensen, Stefan Pedersen og Per Nielsen. Ved
afslutningen af kurset blev der udleveret
ID-kort, og disse frivillige kan nu deltage som
brandvagter for Frederiksberg Brandvæsen.
Efter sommerferien bliver der afholdt et tilsvarende kursus. Der bliver også afholdt et kursus
i elementær brandbekæmpelse.
Pinsegudstjeneste
2. pinsedag afholdt de frederiksbergske kirker
pinsegudstjeneste i Frederiksberg Have.
Vi deltog med en førstehjælpspost. Der var
ingen skader.
Frederiksbergdagene
Den 11.-12. juni afholdt kommunen Frederiksbergdagene med forskellig underholdning
og idrætsaktiviteter, også her var vi første-

regioner og kredse
hjælpsvagter, uden nogen skader.
Sankthansfest
Siden 1962 har Foreningen Norden i samarbejde med bl.a. Frederiksberg Kommune
afholdt sankthansfest i Frederiksberg Have.
Der var et stort underholdningsprogram, og
båltalen blev holdt af Kulturminister Per Stig
Møller. Politiet anslog der var 50.000 tilskuere.
Kl. 21.30 blev bålet på søen tændt. Vi deltog
for 18. år i træk. Vi havde to førstehjælpsposter. Der var 12 skader, men det var alle
småskader, der kunne klares med sårrensning
og plaster.
Ib Otte
Kredsleder

Vi har dog også erfaring for, at der vil blive
udvekslet en del faglige tanker undervejs.
Sommermødet finder sted lørdag den 21.
august. Har I ikke allerede tilmeldt jer, kan
det lige nås endnu, selv om fristen formelt er
overskredet. Se mere på hjemmesiden.
En speciel fabrik med stor sikkerhed og
beredskab
Medlemmerne kan glæde sig til efterårets
første medlemsmøde, der denne gang går til
Haldor Topsøe A/S, Katalysatorfabrikken i
Frederikssund. Den særlige produktion sætter
store krav til såvel arbejdsmiljø og sikkerhed
som til det interne beredskab. Mødet finder
sted tirsdag den 14. september, og alle
medlemmer vil få direkte besked, men alle kan
også her følge med på vores hjemmeside
www.virk-bered.dk
Niels Erik Bølling

Landsplan
Tilmeld dig Beredskabsforbundets officielle
side på Facebook – og mød andre frivillige.
Aftale med Fitness World
Beredskabsforbundet har indgået en aftale
med Fitness World, der betyder, at alle medlemmer og deres familier kan oprette medlemskab med 24 % rabat. Læs mere på den
medlemsvendte side på www.beredskab.dk
Adresseændring
Husk at melde din adresseændring til både din
kredsleder OG til landskontoret. Landskontoret
modtager ikke automatisk meddelelser om
ændringer.
Nyhedsbrev
Tilmeld dig Beredskabsforbundets Nyhedsbrev
på forsiden af www.beredskab.dk og få nyhederne direkte i din indbakke.
Musikkorps
Grundpris for booking af musikkorpset:
Tambur: kr. 2.500,Samlet korps: kr. 3.500,Transportudgifter aftales ved booking
Kontaktperson: Allan Hald, mobil 21 62 58 62
www.bf-musikkorps.dk

Virksomhedsberedskab
Sommermøde med ledsagere
Desværre bliver årets sommertur sandsynligvis
uden det sædvanlige ”faglige indslag”.
Vi arbejder dog stadig på at finde et aktuelt
emne, der kan fremlægges på dagen.
I stedet venter der deltagerne en flot oplevelse
i Birkegårdens Haver på Sjælland, som har
alle rammer for en hyggelig dag med masser af
blomster og flotte haveanlæg.

BF-Barakkens Venner
Årsberetning 2009
De seneste år har jeg kunnet indlede med at
fortælle de fremmødte til generalforsamlingen,
hvor mange penge ”Vennerne” har fået i mælkejungen i forbindelse med Landsrådsmødet.
Det kan jeg ikke i år. Fortvivl ikke. Det skyldes,
at Landsrådsmødet i år afholdes senere, end
det plejer. Så den gode nyhed har I til gode.
Heldigvis skorter det ikke på andre gode
nyheder.
Efter Landsrådsmødet sidste år blev vi bevilliget kr. 6.571 af Tips- og Lottomidlerne til hjælp
til indkøb af enten et lærred til fremvisning,
projektor til fremvisning eller en fladskærm til
kursusafdelingen. Valget faldt på en projektor.
Dette års Tips- og Lottomidler skal søges inden
1. juli, og ”Vennerne” vil selvfølgelig igen søge
midler i håbet om endnu en gang at være
blandt de heldige.
Som anført i dette års nyhedsbrev er kontingentindtægter stadig meget vigtige. Så jeg vil
gerne gentage min opfordring til at prøve at
skaffe nye medlemmer. Det vil give os flere
midler at arbejde med og overdrage til Fondsbestyrelsen. Vi har pt. 197 medlemmer, men vi vil
gerne have mange flere.
Takket være kontingentindtægter, frivillige
bidrag – udover de kr. 2.950,50 vi fik i forbindelse med sidste års landsrådsmøde – kunne
”Vennerne” til Fondsbestyrelsens efterårsmøde
overrække formanden H.A.J. Larsen et beløb
på kr. 20.000. Det er det største beløb, som
støtteforeningen nogensinde har kunnet aflevere. Så vi var både glade og stolte. Og H.A.J.
Larsen blev rigtig glad.
Hvad er pengene så blevet brugt til? Udover
hjælp til almindelige driftsudgifter er pengene
blevet brugt til bl.a. indkøb af opvaskemaskine
til køkkenet i kursusafdelingen og til en ny tørretumbler.
Inden jeg forlader den pengemæssige side af
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sagen, kan jeg oplyse, at ”Vennerne” i forbindelse med Barak H1’s 20 års jubilæum som
informations- og udstillingsbarak, som blev
markeret den 24. april, havde indkøbt en ny
læselampe til kustodelejligheden.
Siden sidste år er der kommet en ny informationsfolder og Beredskabsforbundets Informations- og Udstillingsbarak H1 med forbundets
eget logo. Og støtteforeningen har siden sidste
års generelforsamling fået sit eget logo, som
fremover vil pryde vort brevpapir.
For så vidt angår vores opgave med at skaffe
frivillig arbejdskraft, kan jeg oplyse, at der allerede nu næsten er kustoder til resten af denne
sæson, og at der såmænd også allerede nu er
flere uger, der er optaget næste år. Så det er
bare med at melde sig, hvis man har bestemte
ønsker om tidspunkt. Jeg kan i øvrigt stærkt
anbefale, at man melder sig som kustode. Det
er en rigtig god oplevelse.
Til sidst vil jeg gerne sige hjertelig tak til
bestyrelsen for et godt, kreativt og fornøjeligt
samarbejde, og tak til alle der ved medlemskab, frivillige bidrag i øvrigt eller ved personligt arbejde har medvirket til, at vi har en vel
vedligeholdt barak og en meget rost udstilling,
der tiltrækker mange besøgende. Endelig, men
derfor ikke mindst, tak til H.A.J. Larsen for et
rigtig godt samarbejde med fondsbestyrelsen.
Nina Lindhardt
Formand
Efter genereralforsamlingen konstituerede
bestyrelsen sig, og sammensætningen blev
uændret som følger:
Formand: Nina Lindhardt, Esbjerg
Næstformand: Carsten Lind Olsen, Helsingør
Kasserer: Ludvig Hollænder, Augustenborg
Medlem: Lone Merete Handberg, Augustenborg
Indsuppleret af Landsledelsen: Anne Frederiksen, Næstved
Indsuppleret: Karin Bjerke, Frederiksberg
Indsuppleret: Else Højsager, Kolding.
Under det netop afholdte landsrådsmøde
opfordrede præsidenten de fremmødte til at
give et bidrag til Støtteforeningen BF-Barakkens
Venner. Han foreslog, at man lagde kr. 5 i
den medbragte mælkejunge for hvert mål,
Cameroun fik ved aftenens fodboldkamp, og kr.
10 for hvert mål Danmark fik, og at overskuddet ved eventuelle væddemål også blev lagt i
mælkejungen.
Den opfordring blev virkelig fulgt op, for da
landsrådsmødet sluttede var der lagt kr. 5.370
i mælkejungen. Dertil kommer, at Falck havde
givet præsidenten tilsagn om at ville doble det
indsamlede beløb op. Det er jo lige før, man
bliver fodboldentusiast! Som formand for støtteforeningen vil jeg gerne hermed sige tusind
tak for bidraget til drift og vedligeholdelse af
vores dejlige Barak H1.
Nina Lindhardt
Formand
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