NYHEDSBREV Maj 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.

Havmiljø-øvelse den 16.marts
Indsatsleder-øst og bådberedskabet Ebeltoft ved Beredskab & Sikkerhed var torsdag den 16. marts
med i en større forureningsøvelse som foregik i Ebeltoft Vig.
Formålet med øvelsen var alene at træne samarbejdet mellem statslige og lokale myndigheder med
ansvar for beredskabet ved olieforurening, i tilfælde af alvorlig og omfattende forurening af havet
og tilstødende landområder.
Oplægget til øvelsen var, at
et
større
skib
var
grundstødt i Ebeltoft Vig og
havde lækket ca. 1000m³
Heavy Fuel olie.
De statslige miljøskibes
opgave var at koordinere
og styre miljøbekæmpelsesindsatsen til søs, samt at koordinere miljøbekæmpelsen i det kystnære
område sammen med de kommunale myndigheder på land.
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Alt imens vores bådberedskab fra
Ebeltoft, i samarbejde med en
tilsvarende
båd
fra
Beredskabsstyrelsen, var i gang
med at udlægge flydespærringer
fra det større miljøskib Marie, var
vores kommunale indsatsleder i
samarbejde med kommunens
miljøvagt AMS, i fuld gang med at
planlægge, hvordan indsatsen
skulle foregå, når olien ville
ramme kysten.
For at få et bedre overblik over samarbejdsmulighederne valgte indsatsledelsen på land at sejle ud
på det koordinerende skib Gunnar Thorsen og afholde et møde. Mødet på vandet gav et godt indblik
i de konkrete muligheder myndighederne havde for at få løst opgaven.
Øvelsen forløb rigtig godt og der var stor ros til deltagerne fra øvelsesledelsen.

Beredskabsøvelse i Djurs Sommerland
Den 19. april afholdtes øvelse i Djurs Sommerland med deltagelse fra Region Midt, Politi og
Beredskab & Sikkerhed. I alt ca. 160 deltagere.
Scenariet startede med flere børn og voksne der sad fastspændt i vognene på rutsjebanen Thors
Hammer.
Øvelsens oplæg gik på, at vognene blev nød bremset på grund af brand i et elrum. Vognene
stoppede brat. Det gav nakke- og rygskader på flere af figuranterne. Røg steg ud fra elrummet.
Flere af figuranterne havde brug for behandling i over 10 meters højde og flere skulle fires ned.
En figurant havde så alvorlige læsioner i hovedet og var
bevidstløs med stadig svagere vejrtrækning. Han skulle
derfor intuberes og have ilt på fritliggende skinner, 10
meter over jorden. En opgave som vores brandmænd
hjalp med til.
Indsatsleder og skadestedsleder fra Beredskab &
Sikkerhed skulle planlægge indsatsen i samarbejde med
Indsatsleder Sund og Politi. De skulle oprette KST og
sikre de rigtige styrker blev indsat.

Mandskabet skulle slukke branden i elrummet
og hjælpe ambulancebehandlere og læger
med førstehjælp og redning af figuranter.
De frivillige fik oprettet behandlingspladsen.
Alle figuranter skulle registreres og der blev
lavet skadestedskort.
Vi medvirkede også ved sminkning og marko.
Holdledere og indsatsleder har indsendt deres
evalueringer som samles, og efterfølgende
skal der afholdes en evaluering i Djurs
Sommerland i juni måned.
Øvelser i redning er ikke noget vi træner så ofte, men
vi håber i fremtiden at øvelser med redning vil kunne
indgå i større omfang.
Vi har modtaget ros fra vores samarbejdspartnere og
stor tak til sminkører og figuranter for en flot indsats.

Bestået Grunduddannelse Indsats
Stort tillykke med bestået Grunduddannelse Indsats den 30. april 2017
Tony Bo Pedersen
Michael Andreassen
Nikita Kruse
Rune Jul Vindolf Pedersen
Rune Frederiksen
Hans Christian Aagaard
Jan Bruno Jensen
Dennis Larsen
Michael Moeslund

Instruktørmøde
Søndag den 21. maj blev der afholdt instruktørmøde for vores instruktører i Førstehjælp. Formålet
var at få en ensretning af vores undervisning og de materialer vi bruger.
Dagen begyndte med, at Jan Recke informerede om de
regler der er for instruktører og vores ønsker til
undervisningen, da det er vigtigt at vores kunder
oplever den samme gode service.
Herefter var det Anders Arveland, som havde lavet et
rigtig godt program.

De emner der blev arbejdet med var:
- Mål for ensretning af undervisningen på eksterne kurser
- Fremtidig strategi i de fire ejer-kommuner
- Gennemgang af DFR-uddannelsesplaner (2015)
- Work Shop med gode erfaringer og innovative ideer
- Opdeling og udarbejdelse af undervisningsmateriale til tildelte lektioner
- Fremlæggelse/gennemgang af gruppearbejdet
- Undervisningsudstyr (Randers-Grenaa)
Anders er ved at samle alle de gode input, som vi håber kan komme på hjemmesiden eller lignende,
så det er tilgængeligt for alle vores instruktører.
Til evalueringen blev der foreslået temadage med tilbud om forskellige udflugter/foredrag.
Temadagene er frivillige og første tur bliver til Vagtcentralen, hvor Lene Grønnemark vil vise os,
hvordan man behandler et 112 kald.

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.
________________________________________________________________________________

Presseklip
Som noget nyt, vil I her kunne læse et udpluk af hvad der har rørt sig på det seneste.

Traktorfører får ildebefindende: Gyllevogn væltet
Mandag formiddag er 6.000 liter gylle løbet ud efter uheld med gyllevogn
AF RIKKE DANIELSEN

Der er så dejligt ude på landet. Men nogle dage lugter der også lidt.
I dag er stanken særlig slem i Sdr. Kastrup ved Mørke.
En gyllevogn væltede mandag først på formiddagen. Og ud løb 6.000 liter gylle.
- Føreren af en traktor fik formentlig et ildebefindende og kører over i den anden side af vejen.
Traktoren vælter ikke, men det gør gyllevognen, hvoraf cirka halvdelen er løbet ud, siger
pressekoordinator hos Østjyllands Politi, Marianne Morgen.
Den store mængde gylle er løbet rundt om et hus og ned i et grøfte-system. Derfor har Beredskab
og Sikkerhed fra Område Djursland været i gang med slamsuger hele formiddagen.
- Gylle fra en tank er meget koncentreret og slår alt ihjel. Fiskene dør af det. Derfor har vi hældt
noget jord i grøfterne, siger Jan Recke, der er indsatsleder i Beredskab og Sikkerhed, Djursland.
Derudover skal der køres 40.000 liter vand igennem systemet for at fortynde gyllen, før Beredskab
og Sikkerhed tager hjem.
Hvordan lugter der i Sdr. Kastrup?
- Der stinker, siger Jan Recke.
________________________________________________________________________________

Leg med ild og tørt siv endte helt galt
AF: HENRIK ASK
Publiceret 10. april 2017 kl. 11:19
Areal på 300 kvadratmeter ved Bønnerup Strand på Djursland brændte, da 15-årig for sjov satte ild
til et siv. Drengen stak af med en kammerat, men politiet fik senere fingre i ham.
Bønnerup Strand: En leg med ild endte søndag eftermiddag galt.
To drenge på henholdsvis 14 og 15 år var søndag omkring kl. 16.12 ved Bønnerup Strand på
Norddjursland.
Drengene havde fisket og var på vej hjem, da de satte sig ved nogle siv på stranden. Den 15-årige
satte for sjov ild til et siv, som han havde plukket. Da der gik ild i det, kastede han det fra sig. Pludselig
gik der ild i det omkringstående siv.
De to drenge forsøgte at slukke det, men ilden bredte sig.
Drenge stak af
Mennesker, der befandt sig omkring stedet, bemærkede ilden. Det fik de to drenge til at løbe fra
stedet.
Beredskab & Sikkerhed blev tilkaldt, og det lykkedes brandfolkene at bremse ilden. Men et areal på
300 kvadratmeter brændte.
Vidner havde genkendt drengene, og politiet fik kontakt til de to kort efter.
Den 15-årige er nu sigtet for overtrædelse af brandlovgivningen på grund af uforsigtig omgang med
ild samt at have forladt stedet uden at sikre sig, at ilden var slukket.

Brandfolk måtte grave pigens ben fri med skovle. Heldigvis slap hun kun med
forskrækkelsen, melder indsatsleder
Af Anette Helligsø
Det er ikke kun flammer og røgskyer, som kan få brandfolk på mærkerne. Indimellem kommer der
også alarmopkald lidt udover det sædvanlige.
Et af dem modtog Beredskab og Sikkerhed i Randers denne søndag middag omkring klokken 13.

En lille pige på seks år var sammen med sin mor og søster på besøg ved en legeplads på Udbyhøjvej
i Randers, hvor de legede i en sandkasse. En oplevelse, der ikke gik helt efter planen.
- Der var et hul i sandet, hvor der nok tidligere havde været en stolpe. Pigen fik stukket benet ned i
hullet, som viste sig at være rigtig dybt. Måske 60-70 centimeter, fortæller indsatsleder Niels Henrik
Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.
Pigens ben sad urokkeligt fast i hullet, fordi sandet omkring benet begyndte at falde sammen. Ifølge
indsatslederen forsøgte hendes familie at grave hende fri, men det lykkedes ikke, fordi sandet var
meget fast.
De var derfor nødt til at tilkalde brandvæsnet, som måtte komme og assistere dem.
- De gravede hende fri med skovle, Sandet var meget komprimeret, fordi der også var stabilgrus
længere nede. De havde selv forsøgt at få hende fri ved at grave med hænderne, men det var
umuligt, forklarer Niels Henrik Nielsen.
Efter en ihærdig indsats fra brandfolkene kunne pigen igen få sit ben fri.
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To drenge i gummibåd reddet i land af brandmand
Heldigvis slap drengene med skrækken, fortæller indsatsleder hos Beredskab og
Sikkerhed
Af Anette Helligsø

For anden gang i dag måtte brandfolkene fra Beredskab og Sikkerhed på redningsaktion i Østjylland.
Denne gang var det folk fra stationen i Rønde, som blev kaldt ud til Kalø Vig på Djursland, hvor to
yngre drenge var sejlet ud i en gummibåd for at fiske.
Drengene havde dog formentlig ikke været helt opmærksomme og endte med at drive længere ud,
end de kunne bunde.
Derfor kom brandfolkene til stedet med båd for at komme dem til undsætning.
- Vi havde rekvireret båden, men vi brugte den ikke. En af brandmændene kunne gå ud til båden og
få dem i land. Der var heldigvis lavvande, fortæller indsatsleder fra Beredskab og Sikkerhed, Bruno
Alexander, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi havde rekvireret båden, men vi brugte den ikke. En af brandmændene kunne gå ud til båden og
få dem i land udtaler Bruno Alexander, indsatsleder.
Det var pårørende til de to drenge, som tilkaldte brandvæsnet. Med drengene sikkert på land,
ventede en ambulance på at tilse dem. De slap dog begge med skrækken, oplyser indsatslederen.
Tidligere på dagen måtte en seksårig pige graves fri fra et dybt hul ved en sandkasse i Randers, hvor
sandet var skredet. Her lykkedes det brandfolkene at få hendes ben gravet fri.
Det var på strækningen mellem Kalø Vig og Nappedam, at de to drenge drev ud.

Dement mand fundet i sumpområde: Måtte reddes af brandvæsnet
Amtsavisen.dk (Randers Amtsavis), 1. maj 2017, LOUISE BRUUN HØFLER... 322 ord Id:e63c831b

Beredskab og Sikkerhed Randers måtte mandag aften rykke ud til et sumpområde ved Nørbæk, hvor
en mand havde forvildet sig ud.
En lettere dement mand på omkring 60 år forsvandt mandag først på aftenen fra sit hjem på Fårup
Ældrecenter.
- Det er en mand, som er vant til selv at gå ture i området. Blandt andet går han ofte til købmanden,
men så er han altid tilbage i løbet af en halv time. Så da han her til aften ikke var vendt tilbage efter
godt en halv time, blev vi naturligvis bekymrede og begyndte at lede efter ham, fortæller Jens Aage
Kahr, der er leder af Fårup Ældrecenter.
Bekymringen viste sig da også at være berettiget. Manden var nemlig ikke gået til købmanden, som
han plejer, men var i stedet travet den lange vej ad Fårupvej mod Nørbæk, hvor han var kommet ud
på en markvej og videre ud over en mark, for til sidst at ende i et sumpområde ved en å.
Da det kort efter klokken 19 lykkedes to plejere fra ældrecentret at finde manden, var han forvirret,
våd og kold, og befandt sig på den modsatte side af åen end dem, så de ikke kunne få fat i ham. De
måtte derfor ringe 112, og tilkalde Beredskab og Sikkerhed Randers.
- Da vi ankommer til stedet ser vi, at det ikke er muligt at køre over til manden, da jorden er så
sumpet, at bilen synker i. Vi forsøger derfor at finde en løsning, så vi kan fragte manden over åen,
men det lykkes ikke, fortæller indsatsleder Christian Nøddelund og fortsætter:

- Heldigvis får jeg øje på en lille markvej i nærheden, hvor det er muligt at køre bilen tættere på
manden, så han ikke skal gå de mange kilometer udenom åen.
Beredskabet fik derefter reddet manden ud af mudderet og over til bilen, som kunne køre ham
tilbage til de trygge rammer på ældrecentret.
Manden har det efter omstændighederne godt.
_____________________________________________________________________________

Hammelev: Ægtepar uskadt efter nødlanding med privatfly
Et lille privatfly måtte fredag morgen nødlande på en mark ved Hammelev
Et ægtepar på hhv. 74 og 60 år fra Ebeltoft slap uskadt fra en dramatisk situation fredag morgen kl.
ca. 08.30, da de i et lille privatfly måtte nødlande på en mark på Tangen ved Hammelev nord for
Grenaa.
Ifølge flere medier var ægteparret med den 74-årige mand ved roret på vej til Sverige, da de efter
tekniske problemer med olietrykket vendte om for at vende tilbage til Aarhus Lufthavn i Tirstrup.
”Da olietrykket fortsatte med at falde fik de anvist en lille flyveplads nord for Grenaa, som de kunne
lande ved. Men da de nåede tilbage til den danske kyst, var olietrykket faldet så markant, at flyet
gik i stå. Men det lykkedes faktisk for dem at svæve det sidste stykke ind over land og lande på
marken ved Hammelev nord for Grenaa,” siger vagtchef Peter Hunniche, Østjyllands Politi, til
tv2oj.dk
Ifølge politiet kom det dansk/norske ægtepar ikke til skade ved nødlandingen.

