NYHEDSBREV august 2017
Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer via intranettet så
ofte, der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet, så er du meget
velkommen til at kontakte Anja og Majken på post@bsik.dk

Mindeord for Sten Ydemann Jensen
Det gør os ondt at måtte meddele, at vores flex-medarbejder Sten Ydemann
Jensen, station Grenå er afgået ved døden. Som I tidligere er orienteret om,
så fik Sten en meget kraftig hjerneblødning og gennemgik efterfølgende en
stor operation på Aarhus Universitetshospital. Sten blev den sidste uge holdt
i kunstigt koma for at forhindre yderligere trykstigninger i hjernen.
Stens familie var hos ham, da lægerne slukkede for respiratoren. Sten blev 46
år.
Sten var ansat hos beredskabet i flexjob, men der var ikke noget ”flex” over
Stens engagement. Han gav alt, hvad han havde i sig hver eneste dag. Han
mødte op til aftalt tid. Han havde minimalt sygefravær. Og han knoklede på
for at hjælpe alle de steder, hvor der var brug for ham.
Læs dette i stille eftertænksomhed og husk på, hvor skrøbeligt livet er.
De varmeste tanker går til Stens familie.
Sten blev bisat i Kolind fredag den 25. august. Æret være Stens minde.

Ændring af dato for holdleder-vedligeholdelses-kursus og nyt kursus for ”Holdleder som
teknisk leder” til de ny-uddannede holdledere
Det er med stor beklagelse, at vi bliver nødt til at flytte vores planlagte vedligeholdelsesuddannelse for
holdledere d. 9. og 10. september 2017. Vi har ikke været gode nok til at få gjort opmærksom på, at
uddannelsen ville blive afholdt den pågældende weekend. Vi har derfor valgt at flytte uddannelsen til foråret
2018.
Der vil blive afholdt et vedligeholdelseskursus for holdledere lørdag d. 14. april 2018 på Gl. Estrup, hvor der
vil være 12 pladser. Vi opfordrer Stationskoordinatorerne til, i samarbejde med deres holdledere, at finde
de holdledere, der gerne vil have et kompetenceløft. Vi vil efter kurset evaluere indholdet sammen med de
holdledere, der har deltaget, og derefter udbyde flere kurser. Målet er, at alle holdledere skal igennem
vedligeholdelsesuddannelse.
Der vil også i foråret bliver afholdt obligatorisk kursus i ”Holdleder som teknisk leder” for vores nyuddannede
holdledere. Kurset bliver afholdt på Langvang i Randers, i weekenden d. 3. og 4. marts 2018, og der vil også
her være 12 pladser på kurset. Så kære nye holdledere: Stort tillykke med jeres veloverståede uddannelse.
Skynd jer, at får booket weekenden i kalenderen og få tilmeldt jer til kurset på vores hjemmeside, så vi kan
få jer helt færdiguddannet.
RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND

Info fra staben
Hvis du skifter kontonummer eller flytter bank er det ikke nødvendigt at give at give os besked. Lønnen går
altid til din nem-konto, og er den flyttet til et andet kontonummer eller en anden bank, så går lønnen
automatisk til den nye nem-konto.

Konkurrenceholdet og deres tur til Østrig - 16. internationale brandmandskonkurrence
Af Jens Rasmussen, Hornslet.
Hermed et lille indslag om vores brandmandskonkurrencehold, som i år deltog i de 16. internationale
Brandmandskonkurrencer.
Konkurrencerne blev holdt Villach i det sydlige Østrig, i perioden 9.-16. juli 2017
Det er Dansk CTIFs Brandmandskonkurrenceforening som står for Danmarks deltagelse i de
internationale brandmands-olympiader hvert 4. år.
Vi mødtes på brandstationen i Hornslet søndag den 9. juli kl. 10.00 for at køre til lufthavnen i Billund, hvor vi
skulle flyve til Frankfurt, og derfra videre til Graz. Efter ankomsten, hentede vi de biler vi havde lejet, for
derefter at køre de 175 km. til Villach. Og kl. 21 ankom vi til skolen, hvor vi fik tildelt det klasselokale vi skulle
være i resten af perioden.
(Vi nåede dog lige at proviantere lidt til aftenen)
Om mandagen skulle vi møde på Stadion Lind kl. 07.40
hvor vi skulle tilmeldes før vores første træning
Vi havde så ca. en ½ time til at træne udlægget,
hvorefter der var træning i stafetten.
(Både træning og konkurrencen forgår ved parallelstart)
Om tirsdagen var der igen træning samme tid.
Tirsdag aften var der ”Danskeraften”, hvor Dansk CTIFs
Brandmandskonkurrenceforening var vært for alle de
danske hold.
Onsdag aften var der officielt åbning af konkurrencerne,
med fælles indmarch for alle nationer. Efter
åbningstalerne, blev den olympiske ild tændt.

Torsdag og fredag havde vi fri, og fik derfor lejlighed til at se på de andre
konkurrencer, og ellers køre lidt ud i området. Vi var bl.a. inde og se en
bunkermuserum fra den kolde krig, og en tur i svævebane.
Lørdag kl. 8.00 skulle vi så i konkurrence, så det var tidligt i seng om fredagen.

Konkurrencen forløb fint, det var dog ikke den bedste tid vi har haft, men den
var fejlfri, og det var det vigtige, stafetten gik også godt, den var også fejlfri.
Da vi var mellem de første hold i konkurrence, blev vi for at se de andre
danske hold, og så var det ellers bare at vente til om aftenen, til afslutningen
hvor resultaterne blev offentliggjort.
Og til vores glæde, og overraskelse så fik vi tildelt en sølvmedalje.
Kort om vores hold
Vi har deltaget i CTIF Brandmandskonkurrencerne siden 1987, og har deltaget
hvert år siden i de nationale Brandmandskonkurrencer.
I starten var vi 26 hold i Danmark, og vi skulle så konkurrere om at deltage i de internationale brandmands
konkurrence som blive holdt hvert 4 år. Det er kun de 10 bedste hold for hvert land der må deltage.
De internationale brandmands konkurrencer vi har deltaget i er:
1989 Warszawa, Polen - 1993 Berlin, Tyskland - 1997 Herning, Danmark - 2001 Kuopio, Finland - 2005
Varazdin, Kroatien - 2009 Ostrava, Tjekkiet - 2013 Mulhouse, Frankrig - 2017 Villach, Østrig.
Det er umuligt at beskrive reglerne for konkurrencerne her, men det drejer sig om at være hurtig og fejlfri,
der er utrolig mange muligheder for at få fejl, og én fejl giver mellem 5 og 20 fejl, som er det samme som
tillægssekunder. Holdet består af 9 mand plus evt. en reserve, stafetten skal løbes af 8 mand, og der er 3
forhindringer, en 6 meter lang bum, et 1,5 meter højt plankeværk og et 8 meter langt rør.
Hvis der skulle være nogle stationer der ønsker at høre nærmere omkring brandmands konkurrencerne er i
velkommen til at kontakte os, vi vil også gerne være behjælpelig med evt. opstart, træning m.v.

Planspilsøvelse Anholt
Tirsdag den 15. august 2017
Den lille brand der vokser sig for stor til, at det lokale beredskab selv kan håndtere opgaven uden assistance
fra både brand, politi og sundhedsberedskabet. Et scenarie vi hidtil har været rimeligt forskånet for – men
er vi klar til at klare opgaven, hvis den opstår? Det er et ubesvaret spørgsmål, der har hængt i luften den
sidste tid.
Derfor satte vi os for at undersøge sagen. Repræsentanter fra det
lokale beredskab, indsatsledere fra B&S, politi, sund, HEMS og
JOC blev sat sammen og spillede et sådant scenarie igennem for
at teste beredskabernes samarbejde og løsningsmodeller. Som
forventet viste der sig flere udfordringer igennem hele forløbet især i forhold til transport både til og fra øen samt på øen.

Planspilsøvelsen var næste skridt i kvalitetssikringen af beredskabet
på øen. Vi står overfor yderligere uddannelse af mandskab,
udarbejdelse af nye procedurer samt en fuldskala øvelse i 2018.
Vi havde en særdeles lærerig dag med udveksling af viden om alt
relevant og ideer til løsningsforslag på de mange forskellige
problematikker. Alt sammen noget der tages med i det
efterfølgende arbejde med udarbejdelse af procedurer for indsats
på Anholt.

Sommeren hos de frivillige
Rap om kap
Når ænderne slippes løs og svømmer om kap på Grenåen i det
årlige race om at blive en af de udtrukne, er det med de
frivilliges hjælp. De arrangerer flydespærrer, opsamling af
ænderne og til tider et lille skub, hvis ænderne ikke vil afsted.
Dette gøres i samarbejde med Scleroseforeningen til deres
lotteri til indsamling af penge.

Forplejning i Fjellerup
600 liter mælk
15 kg havregryn
120 kg kartofler
20 l madlavnings fløde
40 agurker
Er bare nogle af tingene på indkøbslisten til to hyggelige
dage med madlavning over feltkomfuret. Vi nærmer os
hastigt et jubilæum! De frivillige har i snart 25 år lavet,
leveret og serveret mad til arrangementet Ordet og Israel
i Fjellerup. Det er med højt humør at de mange kilo
kartofler bliver skrællet og salaten snittes.

Vandsjov
Trods det usikre sommervejr var brandmænd fra deltidsstyrken, såvel som de
frivillige igen i år at finde på campingpladser til vandsjov og andre
småarrangementer. Et samarbejde mellem deltidsstyrken, de frivillige og
juniorbrandkorpset har ført til stor succes flere steder, da der herved var noget for
enhver; vandkamp, en køretur i brandbilerne, en tur i højden med liften, sminkning
af sår og rifter eller en tur i røgdykkercontaineren.

Pasning af vagt
De frivillige har ved flere lejligheder hjulpet stationerne med
pasning af vagten i forbindelse med diverse arrangementer.
Stationerne har stået for maden og andre praktiske ting og så er
hyggen kommet af sig selv. Der har været stor tilfredshed fra de
frivillige af stationernes servicering. Det er værdsat så meget, at
der ved sidste tilfælde af vagtpasning både blev vasket biler og
garagegulv, imens maden blev klargjort.

Pensionist kaffebord
14 frivillige fra vores frivilligenheder i Grenå og Randers mødte mandag morgen kl 06 på Langvang og tændte
op i de store feltkomfurer og fik kogt de første 800 liter vand, samt brygget 300 liter kaffe inden afgangen til
det årlige pensionistkaffebord for byens pensionister.
Kaffebordet har deltagelse af 1600 pensionister og der bliver i løbet af formiddagen brygget ca. 4800 liter
kaffe til de glade og forventningsfulde pensionister.
En rigtig hyggelig formiddag, hvor alle de frivillige ydede en fantastisk indsats og virkelig hyggede sig sammen
om opgaven.

DHL-Stafetten i Mindeparken i Århus
Den 15. august var der DHL-stafet i Mindeparken i Århus og Beredskab & Sikkerhed stillede med 5 løbehold
og 3 gå-hold. Trods regnbyger var det et rigtig godt arrangement, hvor vi blev belønnet med mad fra grillen,
og vi håber der er opbakning til at
gentage succesen næste år. Måske
endda med et hold fra hver station?
Det er alletiders grund til at
begynde at træne nu, så man er klar
til DHL-stafet 2018, hvor Kasper har
lovet os teltplads, så vi kan nyde
maden i tørvejr i tilfælde af regn. Og
der er plads til alle, hvad enten man
er bedst til at dyrke det sociale,
helst vil heppe på løberne, vandre i
skoven eller udfordre sig selv på løberuten.
Herunder er tiderne for holdene, dog gik noget galt med depechen for løbeholdet ”Kørsel 1”, så deres tid er
desværre ikke blevet registreret.
Løbeholdenes tider:

Gåholdenes tider:

Presseklip
Beredskab & Sikkerhed – på pletten
Den 1. august brød et fly i brand på flyvepladsen på
Langagervej overfor Brandskolen Moselund. Tilfældigvis var
Per Ballegård på stedet. Han og Sten var ved at køre skrotbiler
fra Moselund til Stena Recycling og ved anden kørsel, da Per vil
køre ud fra Moselund og ad Langagervej, kan han i det
fjerneste af flyvepladsen se at der er ild og der kommer en
slags eksplosion, der dør ud igen. Han kan ikke se mennesker
dernede, men en bondemand i traktor med gyllevogn kører
utrolig stærkt imod ham. Bonden ”smider” traktoren og løber
over til Per, der stadig holder i lastbilen. Bonden råber, at en
flyver er faldet ned og at Per må gøre noget. Og det gjorde han
ved at kalde vagtcentralen over radioen.
Hvad politi.dk skrev om hændelsen:

Fly brød i brand ved Grenaa
1. august 2017
En 65-årig kvinde fra Grenaa blev kørt på sygehuset med lettere forbrændinger, da et mindre fly brød i brand
i dag ved en flyveplads på Langagervej i Hammelev ved Grenaa.
Kvinden skulle til Ærø med piloten, en 66-årig mand fra København. Det er politiets formodning, at flyet fik
problemer under letningen og ramte ind i nogle nærliggende træer. Herefter brød flyet i brand.
De to personer nåede ud af flyet, som nu er totalt udbrændt. En indsatsleder fra Beredskab og Sikkerhed var
på stedet og kunne hjælpe de to personer.
Begge var lettere tilskadekommet, men kun kvinden blev kørt
på sygehuset. Politiet har afspærret området og
Havarikommissionen skal nu undersøge de nærmere
omstændigheder ved ulykken.

Familie må genhuses efter voldsom lejlighedsbrand
Publiceret 02. august 2017 kl. 07:02 Randers Amtsavis
Randers: Tirsdag kl. 23.36 blev brandvæsenet kaldt ud til en lejlighedsbrand på Skelvangsvej, hvor der af
ukendte årsager var gået ild i en stol i lejlighedens stue.
Indsatsleder hos Beredskab og Sikkerhed Randers, Christian Nøddelund, fortæller, at stuen er særdeles
medtaget og at branden også har skabt røg og sodskader flere andre steder i lejligheden.
- Stuen er totalt splittet ad, og branden har skabt kraftig røgudvikling, siger han.
I lejligheden befandt sig en kvindelig beboer og hendes to børn, og de slap ud med kun det allermest
nødtørftige.
- De stod i dyner og dét, de nu lige havde nået at få omkring sig, så det har været en rigtig træls oplevelse
for dem. Der er ikke noget at sige til, at de var noget chokerede, fortæller indsatslederen.
Kvinden og de to børn blev tirsdag aften kørt på hospitalet til observation for eventuelle røgskader.
Lejligheden er ikke længere beboelig, og derfor vil de tre nu blive genhuset.

Kontaktoplysninger
Hvis du har noget på hjerte, så skriv til Kasper på: kaso@bsik.dk
eller ring mellem 07-17 på 5116 7709.
Ansatte i Beredskab & Sikkerhed med spørgsmål til driften skal primært trække på stationskoordinatorerne.
Kan du ikke få svar på dit spørgsmål her, så er du velkommen til at trække på områdekoordinatoren:
Område Vest: Niels Freudendahl: omrvest@bsik.dk
Område Nord: Kirsten Dyrvig: omrnord@bsik.dk
Område Syd: Niels Henrik Nielsen: omrsyd@bsik.dk
Falck-ansatte kontakter Bjarne Jørgensen på bjj@falck.dk hvis der er spørgsmål til driften.

