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Beredskabsforbundets ”BF-stævnehåndbog” indgår som 7. bind i Beredskabsforbun-
dets håndbogssamling, der samlet omfatter: 

1. Organisation  
2. Beredskabsbestemmelser (ajourføres ikke)  
3. Kommission  
4. Uddannelse  
5. Information  
6. Navne og adresser (erstattet af navne og adresser på hjemmesiden)  
7. BF-stævne  
8. Fanereglement  
9. Alfabetisk oversigt over emner, som LL har behandlet  
10. Regnskabsinstruks  
11. Personale  

Håndbogsamlingen udgives af Beredskabsforbundets landssekretariat. Samlingen vil, 
for så vidt angår bind 1 -8, være at finde på Beredskabsforbundets hjemmeside for 
medlemmer. Kun undtagelsesvis og kun efter den enkeltes anmodning, udsendes 
håndbøgerne i papirudgave.  

Bind 9 – 11 findes kun i papirudgave, og udleveres kun til en afgrænset personkreds 
på landskontoret og i landsledelsen.   
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RETNINGSLINIER FOR BF-LANDSSTÆVNE  

1.  

Beredskabsforbundets landsstævne har til formål, at frivillige fra hele landet under 
venskabelige former afvikler konkurrencer i redningsberedskabs-discipliner for her-
ved at fremme interessen for og sammenholdet om redningsberedskabet i Danmark.  

Stævnet afholdes hvert andet år i august/september måned i forbindelse med en 
weekend.  

Der konkurreres i redningsberedskabsdiscipliner i henhold til særlige konkurrence-
regler udarbejdet af Beredskabsforbundet i samarbejde med de faglige beredskabs-
myndigheder.  

Deltagerne skal være frivillige i redningsberedskabet, det vil sige have underskrevet 
“Kontrakt om frivillig tjeneste i Redningsberedskabet”. Dette gælder dog ikke for 
deltagerne i konkurrencen femkamp.  

Stævnet skal økonomisk hvile i sig selv. Offentlige midler, som er bevilget til forbun-
dets almindelige arbejde, bør ikke anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med 
stævnet.  

2.  

Beredskabsforbundets landsledelse træffer beslutning om, i hvilken by det kom-
mende stævne skal afholdes. Beslutningen træffes, så meddelelse om kommende 
stævneby kan gives på stævnets sidste dag.  

Stævnet bør afholdes skiftevis i en region øst og vest for Storebælt. 

 3.  

Stævnet arrangeres af et eller flere kredsforbund i samarbejde med regionsforbun-
det.  

Til grund for afgørelsen skal lægges en vurdering af, om kredsforbundet har til-
strækkelige faciliteter til at gennemføre stævnet, samt om der kan opnås den nød-
vendige støtte fra de kommunale myndigheder.  

Regionsforbundet bør være den arrangerende kreds behjælpelig ved planlægningen, 
herunder kontakt til kommunale myndigheder og udarbejdelse af budget.  

4.  

Kredsforbundet retter henvendelse til det kommunale redningsberedskab med hen-
blik på at opnå en aftale om afholdelse af stævnet. Denne aftale bør være skriftlig.  

Kredsforbundet skal sikre sig, at det kommunale redningsberedskab er villigt til at 
yde tilskud i form af f.eks. materiel, dækning af kontorholdsudgifter og lignende. Det 
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kommunale redningsberedskab bør i den forbindelse stille kvalificeret personel til rå-
dighed til tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementet. Der udarbejdes bud-
get for stævnet. Budget samt den aftale, der er indgået med det kommunale red-
ningsberedskab/beredskabskommissionen indsendes til regionsforbundet. Aftalen 
bør indeholde stillingtagen til fordelingen af udgifterne ved arrangementet.  

Kredsforbundet nedsætter en stævneledelse med repræsentanter fra Beredskabsfor-
bundet og Det kommunale Redningsberedskab. Stævneledelsen kan i øvrigt supple-
res. Stævneledelsen udpeger 2 revisorer til at revidere regnskabet.  

Revideret regnskab for stævnet indsendes til forbundets landsledelse senest 3 må-
neder efter stævnets afvikling.  

Eventuelt overskud indsættes på en særlig konto, oprettet af forbundets landssekre-
tariat. 

Midlerne på denne konto anvendes til dækning af særlige udgifter i forbindelse med 
kommende BF-landsstævner efter landsledelsens nærmere bestemmelse.  

5.  

Senest inden udgangen af august måned, året før, meddeler stævneledelsen stæv-
nedato til samtlige regions- og kredsforbund, kommuner, Beredskabscentre, Bered-
skabsstyrelsens Frivilligcenter samt Beredskabsforbundets landssekretariat.  

Samtidig udsendes de af Beredskabsforbundet udarbejdede tilmeldingslister og op-
lysninger om økonomi i forbindelse med deltagelse.  

Endelig tilmelding fra den enkelte kreds skal være stævneledelsen i hænde senest 
den 1. juni, det år hvor stævnet afholdes..  

Alle, der ønsker at deltage i BF-stævnet, skal som minimum betale deltagerafgift. 
Såfremt der ønskes forplejning da tillige betaling for denne. Betalingen for deltagelse 
og eventuel forplejning opkræves efter arrangørens bestemmelser. Tilmelding er 
bindende, og det kan efter udløbet af sidste tilmeldingsfrist ikke påregnes, at indbe-
talte beløb kan tilbagebetales.  

Indkvartering af deltagere kan foregå på skoler, i haller, i telte eller lignende, alt ef-
ter den arrangerende by/kreds bestemmelser.  

Beredskabsstyrelsens takster for forplejning er retningsgivende. De deltagende 
kredse kan eventuelt søge et specielt kommunalt tilskud til dækning af udgifterne 
ved deltagelse i stævnet.  

6.  

Som anført under de enkelte discipliner vil konkurrencerne blive afviklet under be-
dømmelse af dommere. Stævneledelsen træffer selv aftale med overdommer, over-
dommerassistent, dommere og hjælpedommere, herunder reserver og hjælpere.  
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Overdommer, evt. overdommerassistent, udpeges fra det statslige redningsbered-
skab. Disciplindommere udpeges fra det kommunale redningsberedskab eller det 
statslige redningsberedskab og skal i kraft af deres position og viden kunne afgøre 
eventuelle protester over dommerkendelser (kun skriftlige protester bliver behand-
let).  

Overdommerens afgørelser kan ikke appelleres.  

Banedommere skal være fagligt velkvalificerede.  

For hver konkurrence (disciplin) skal der være én disciplindommer samt et antal ba-
nedommere.  

Alle udgifter vedrørende dommervirksomhed (overnatning, forplejning, møder, 
transport med mere) skal være indeholdt i deltagerafgiften.  

7.  

Der er af Beredskabsforbundet udsat en vandrepræmie til det vindende hold i hver 
disciplin, som overrækkes af en repræsentant for forbundet. Præmien vindes til fast 
ejendom, såfremt et hold har vundet disciplinen ved 3 på hinanden følgende stæv-
ner. Vinderen sørger for indgravering af bynavn og årstal. Vinderbyen skal sørge for, 
at vandrepokalen er Beredskabsforbundets landskontor i hænde senest første juni 
det år hvor stævnet afholdes.  

Eventuelle øvrige præmier bestemmes af vedkommende stævneledelse.  

Der udfærdiges diplomer til udlevering, dels for holdet, dels for de enkelte deltagere 
på 1., 2., og 3. pladsen i hver disciplin.  

Diplomerne rekvireres på Beredskabsforbundets landssekretariat. 
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KONKURRENCEBESTEMMELSER  

Indledning  

Såfremt der fra en by/kreds er tilmeldt flere hold inden for samme disciplin, skal 
disse konkurrere samtidig eller umiddelbart efter hinanden.  

Det er tilladt den arrangerende by/kreds at stille hold i alle konkurrencediscipliner.  

Dommeren skal briefe holdlederen før konkurrencen.  

Holdlederens udeblivelse fra briefing medfører tab af retten til afgivelse af protester.  

Det tilstræbes, at holdlederne efter den samlede konkurrence kan få uddybet be-
dømmelsen.  

Alle konkurrencedeltagere skal ved konkurrencens start være iklædt den for discipli-
nen påkrævede sikkerhedsmæssige korrekte påklædning (indsatsdragt – uniform – 
hjelm – handsker – fodtøj).  

Hvor andet ikke er nævnt, henvises til bestemmelserne i “Uniformsreglement for 
personel i civilforsvaret uden for CF-korpset, februar 1991”.  

Såfremt de enkelte deltagere holder sig inden for de anvisninger, der omtales i uni-
formsreglementet (specielt henledes opmærksomheden på bestemmelser for brug af 
indsatsuniform), vil en manglende ensartethed ikke kunne regnes for fejl, men kan 
tværtimod vise, at den enkelte har forståelse for uniformens muligheder.  

Ved klare overtrædelser af sikkerhedsreglementets bestemmelser kan der efter sam-
råd med overdommeren foretages diskvalifikation fra konkurrencen.  

Ved for sent fremmøde eller andre uregelmæssigheder kan dette, efter samråd med 
overdommeren, medføre diskvalifikation eller tillægstid.  

Holdet skal møde 15 minutter før det meddelte starttidspunkt ved det anviste kon-
kurrenceområde og den tildelte bane.  

Efter fremmøde til konkurrenceområdet og den tildelte bane må der ikke tilgå eller 
afgå personel på holdet. 

I forbindelse med måling af tid ved konkurrencerne anvendes følgende 3 definitio-
ner: 

Opgavetid:  

Den tid, der bruges til løsning af opgaven.  

Tillægstid:  

Den tid, der beregnes på grund af strafpoint.  

Konkurrencetid:  

Opgavetid plus tillægstid.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Afsnit: 4.0.0 
Side: 1/14 
Dato: 13-11-2015 
 

BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  Tørke 
  (Brandkonkurrence) 
                           

Generelt  
Konkurrencen omfatter pakning, udlægning af brandmateriel, indtrængning i ”byg-
ning”, personredning, indvendig slukning, trinvis førstehjælp til bevidstløse uden 
vejrtrækning samt flaskeskift inden for et samlet tidsrum af 25 minutter. 

Personel  

Holdet sammensættes af 1 holdleder og 5 personer.  

Alt personel skal være mærket således, at det tydeligt fremgår, hvem der er nr. 1, 
2, 3, 4, motorpasser (MO) og holdleder (HL).  

1´er, 2´er og motorpasser skal, som minimum, have bestået funktionsuddannelse 
indsats, 3´er og 4´er skal, som minimum, have bestået grunduddannelse indsats, 
holdleder skal, som minimum, have bestået holdleder brand. Uddannelserne skal 
være vedligeholdte efter de til enhver tid gældende regler. 

Påklædning  

Konkurrencedeltagerne i brandtjeneste skal bære indsatspåklædning (godkendt til 
indvendig slukning). Der henvises til brancheforeningens bekendtgørelser for hhv. 
påklædning og røgdykning. Se bilag 2.  

Materiel  

Hver konkurrencebane skal råde over følgende:  

 1 stk. autosprøjte. Autosprøjten er oppakket jfr. bilag 1.  
 1 stk. brandhane. 
 1 stk. komplet dukke til basal genoplivning beregnet til trinvis førstehjælp til 

bevidstløse uden vejrtrækning. Fantomet placeres på et tæppe.  
 2 stk. trykluftsapparater, inkl. masker og flasker til indsats samt flasker til 2 

flaskeskift.  
 1 stk. container indeholdende 2 stk. ½ olietønder til oliebrand.  
 1 stk. 25 kg. stendukke til brug for redning af person i brændende ”bygning”.  

Materiellet placeres ved konkurrencens begyndelse i de jf. banetegningen afmær-
kede områder. Materiellet skal stå ens på samtlige baner, der bruges under konkur-
rencen.  

Materiel/autosprøjte kan besigtiges/afprøves fredag eller lørdag inden konkurrencen, 
således at det enkelte hold har mulighed for at gennemgå materiel og pumpe inden 
konkurrencens start. Tidspunkt vil fremgå på stævnets hjemmeside eller på holdle-
dermødet. 

Konkurrencens indhold:  

Konkurrencen er opdelt i 3 hovedopgaver.  

1. opgave er pakning. Der er afsat maks. 10 min. til pakningen.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Afsnit: 4.0.0 
Side: 2/14 
Dato: 13-11-2015 
 

BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  Tørke 
  (Brandkonkurrence) 
                           

2. opgave er indsats. Der er afsat maks. 10 min. til indsats.  

3. opgave er førstehjælp. Der er afsat maks. 5 min. til førstehjælpen.  

Holdet skal foretage B/C udlægning fra autosprøjten til angrebsstedet, hvor 1 og 2 
foretager indtrængen i ”bygning” (container) med offensiv fremrykning med det for-
mål at redde en person i bygningen. 

1 og 2 foretager redning af personen og bringer denne til døråbningen, hvor 3 og 4 
overtager den tilskadekomne. 3 og 4 bringer den tilskadekomne til det afmærkede 
område, hvor der skal foretages trinvis førstehjælp til bevidstløs person uden vejr-
trækning.  

Når personen er overgivet til 3 og 4, foretager 1 og 2 flaskeskift og trænger herefter 
igen ind i bygningen for at foretage den endelige slukning.  

Når slukningen er tilendebragt, og 1 og 2 er uden for bygningen (containeren), 
standses tiden for indsatsen. 

3 og 4 har maks. 5 minutter til at udføre førstehjælpen. Tiden stoppes, når 4’er mel-
der, at opgaven er fuldført.  

Hvis holdet bruger mere end 5 minutter på førstehjælpen tillægges den mere for-
brugte tid med en faktor 3 til den samlede tid. Eksempel: Et hold bruger 5 minutter 
og 10 sekunder på førstehjælpen, de 5 minutter tæller ikke, tilbage er 10 sekunder 
der ganges med en faktor 3, lig med 30 sekunder, der tillægges den samlede tid. 

Den mere forbrugte tid noteres på bedømmelsesskemaet. Herudover gives der straf-
point for fejl, mangler og sjusk i førstehjælpen jf. bedømmelsesskemaet. 

Konkurrencen sluttes når holdet har løst de 3 opgaver, og holdlederen meddeler 
dette til dommeren. 
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Banetegning:  

 
Flasker til flaskeskift er placeret i feltet, hvor flaskeskift er tilladt.  

Opgave 1:  

Pakning:  

Holdet stiller klar til ordremodtagelse ved bagenden af autosprøjten. Holdlederen 
stiller til ordremodtagelse hos dommeren, hvor der meldes klar til ordremodtagelse. 

Dommeren udgiver ordren "pak alt materiellet", og tiden for pakning startes.  

Holdlederen afgiver nu ordren for pakningen, hvorefter hvert hold pakker det (våde) 
materiel, der er på deres respektive bane, og placerer det på autosprøjten jf. auto-
sprøjtens pakkeliste på bilag 1.  

De 10 minutter, der er afsat til pakningen, tæller ikke med i den samlede tid.  

Hvis holdet overskrider de 10 minutter, der er afsat til pakningen, stoppes holdet, og 
holdet tildeles strafpoint for de manglende opgaveløsninger jf. bedømmelsesske-
maet. Holdet skal herefter pakke færdig.  

Opgave 2:  

Udlægning:  

Efter pakning og bedømmelse starter motorpasseren pumpen op, hvorefter holdlede-
ren går til ordreudgivelse.  

Når samtlige holdledere fra de baner der skal starte samtidigt har meldt klar til or-
dremodtagelse, udgiver dommeren ordren til holdlederne. Efter ordreudgivelse og 

10 m.  100 m. 20 m. 

ASP 
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Container 
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Område hvor flaske-
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evt. opklarende spørgsmål, giver dommeren kommandoen ’sæt ind’, og tiden for ud-
lægning startes.  

Holdlederen afgiver indsatsordren til holdet, der herefter påbegynder opgaven.  

Holdlederens ordre bedømmes jf. bedømmelsesskemaet.  

Opgavens løsning må maks. tage 10 minutter ekskl. strafpoint. Overskrides de 10 
minutter, der er afsat til opgavens løsning, stoppes opgaveløsningen og tidtagnin-
gen, og holdet tildeles strafpoint for de manglende opgaveløsninger jf. bedømmel-
sesskemaet.  

Opgave 3:  

Førstehjælp:  

Efter indsatsopgaven yder 3 og 4 førstehjælp til den tilskadekomne person der er 
reddet ud af bygningen. Dette foregår på det dertil indrettede felt på banen.  

Til brug for førstehjælperne er der udlagt en dukke til basal genoplivning på tæppe i 
det dertil indrettede område på banen.  

Dukken skal kunne bruges til basal genoplivning til bevidstløse uden normal vejr-
trækning. Dommeren skal kunne kontrollere førstehjælpernes indsats på dukken. 

Opgavefordeling:  

HL: Forgrener, lygte.  

Giver ordre, anviser slangevej samt placerer og betjener forgrener.  

Nr. 1: SOS, dobbelt oprullet C-slange, Trykluftapparat.  

Udlægger dobbelt oprullet C-slange og betjener 1. angrebsslange og leder røgdyk-
kerholdet. 

Nr. 2: C-slangekurv og Trykluftapparat.  

Udlægger C-slange fra forgrener til 1. angrebshold og fungerer som hjælper på røg-
dykkerholdet.  

Nr. 3: B-slange. SOS og dobbelt oprullet c-slange.  

Udlægger B-slange fra pumpe til forgrener.  

Udlægger dobbelt oprullet C-slange og betjener 2. angrebslange og fungerer som le-
der af 2. angrebshold.  

Nr. 4: Udlægger fødeslange til brandhane.  

Udlægger C-slanger fra forgrener til 2. angrebshold og fungerer som hjælper på 2. 
angrebshold.  

MO: Betjener pumpe, modtager fødeslange.  
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Hvis slangenøgler bruges af et hold, skal de efterlades i startområdet for materiel og 
pumpe. 

Principskitse for udlægningen: 

 
Slukningsopgave:  

Slukningsopgaven er: 1 og 2 foretager indtrængning i ”bygning” (container) med det 
formål at foretage personredning og indvendig slukning. Ved ankomst til containeren 
skal der køles, før dørene åbnes.  

1 og 2 må ikke trænge ind i ”bygningen” før 3 og 4 er på plads.  

1 og 2 trænger ind i bygningen, slukker tønde 1 og foretager eftersøgning. 

1 og 2 bringer den tilskadekomne til døråbningen, hvor 3 og 4 overtager den tilska-
dekomne.  

1 og 2 foretager flaskeskift på den angivne plads.  

1 og 2 fortsætter slukning af brand (2. olietønde) og eftersøger resten af bygningen 
(containeren).  

Containeren placeres således, at dørene vender i retning af ASP.  
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Førstehjælp:  

Opgaven påbegyndes efter, at konkurrencetiden for brandindsatsen er stoppet.  

Førstehjælpsopgaven er: Basal genoplivning til en bevidstløs uden normal vejrtræk-
ning, udført af to personer. Førstehjælpsopgaven løses i overensstemmelse med 
guidelines for udførelse af basal genoplivning, indført 12/2005. Dog skal der ikke 
alarmeres efter konstatering af manglende normal vejrtrækning. Førstehjælpen 
SKAL ydes af 3 og 4 på holdet (se bedømmelsesskema).  

Bedømmelse:  

Dommeren foretager løbende bedømmelser under arbejdets udførelse jf. bedømmel-
sesskemaet.  

Summen af den samlede tid inkl. straftid betegnes konkurrencetiden og er afgørende 
for holdets placering. Det hold med den korteste konkurrencetid har den bedste pla-
cering.  

I tilfælde af pointlighed gælder følgende ved placering:  

1. Færrest strafpoint i førstehjælpen  
2. Færrest strafpoint ved udlægningen  
3. Færrest strafpoint ved flaskeskift  
4. Færrest strafpoint ved pakningen  

 

Container 

Container- 
døre 

Olie 
tønde 

Olie 
tønde 

Stendukke 
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Forberedelse og deltagelse:  

Holdet får tildelt en autosprøjte fra den afholdende kreds/kommune.  

1´er, 2´er og motorpasser skal, som minimum, have bestået funktionsuddannelse 
indsats, 3´er og 4´er skal, som minimum, have bestået grunduddannelse indsats, 
holdleder skal, som minimum, have bestået holdleder brand. Uddannelserne skal 
være vedligeholdte efter de til enhver tid gældende regler. 

Kopi af kursusbeviser skal medbringes og forevises på forlangende.  

Holdet kan før konkurrencerne på et nærmere angivet tidspunkt få en gennemgang 
og selv afprøve de til rådighed værende autosprøjter og røgdykkerudstyr. 
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BEDØMMELSESSKEMA – OPSTART 
 
 

BY: _______________________________ HOLDNR.: _______________ 
 
 
Kontrol af: Der markeres med et kryds, såfremt fejlen er konstateret. 
 
Præcision     Bemærknin-
ger 
 Holdet stiller ikke til tiden   _________________ 
 Antal sekunder holdet stiller for sent  _________________ 
 
Påklædning og afmærkning (se branchevejledninger) 
 Der bæres ikke godkendte støvler  _________________ 
 Der bæres ikke godkendt indsatsdragt  _________________ 
 Der bæres ikke godkendt hjelm  _________________ 
 Der medbringes ikke godkendte handsker  _________________ 
 Holddeltagerne er ikke afmærkede  _________________ 
 Antal sek. der bruges på at få bragt tingene på plads _________________ 
 Kan holdet ikke komme i orden, diskvalificeres dette. _________________ 
 
Strafpoint for opstart 
 Antal af krydser.    _________________ 
 Antal strafpoint for opstart 
(antal krydser x 60 sekunder).  _________________ 
 Antal sekunder holdet kommer for sent 
   samt antal sekunder holdet bruger på at 
   komme i orden.     _________________ 
 
I alt antal strafpoint for opstart  _________________ 
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BEDØMMELSESSKEMA - PAKNING 
 
BY: _______________________________ HOLDNR.: _______________ 
 
 
Kontrol af: Der markeres med et kryds, såfremt fejlen er konstateret. 
 
Materiel behandling    Bemærknin-
ger 
 Materiel slæbes.    _________________ 
 Materiel trædes på.   _________________ 
 Materiel smides.    _________________ 
 Lungeautomat slæbes hen over jorden  _________________ 
 
Pakning og sikkerhed 
 Kurve ikke pakket rigtigt.   _________________ 
 Der er ikke 2 dobbelt oprullede C-slanger  _________________ 
 Trykluftapparat er ikke klargjort til indsats 
 Tæthed 
 Flaskevolumen 
 Manometer/Fløjte 
 Remme 
 Der løbes med trykluftapparater  _________________ 
 
Strafpoint for Pakning 
 Antal af krydser.    _________________ 
I alt antal strafpoint for pakning 
(antal krydser x 30 sekunder).  _________________ 
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DOMMERENS ORDRE TIL HOLDLEDERNE. 
 
Situation: Det brænder i bygningen der, der er en person i bygningen 
Opgave:  Personredning og slukning. 
Udførelse: B/C udlægning  

 1 C-rør indtrængen af hoveddør. 
Vandsted  Der. 
Spørgsmål  ? 
Sæt ind! 
 

BEDØMMELSESSKEMA – HOLDLEDERORDRE 
 

BY: ______________________________ HOLDNR.: _______________ 
 
Kontrol af: Der markeres med et kryds, hvis fejlen er konstateret 
 
Situation     Bemærkninger 
 
 Holdlederen nævner ikke ordet situation  _________________ 
 Holdlederen fortæller ikke, hvad situationen er _________________ 
 
Opgave 
 Holdlederen nævner ikke ordet opgave  _________________ 
 Holdlederen fortæller ikke, hvad opgaven er _________________ 
 
Udførelse 
 Holdlederen nævner ikke ordet udførelse  _________________ 
 Holdlederen fortæller ikke, det er en B/C-udlægning _________________ 
 Holdlederen fortæller ikke, hvor 1. angrebet  _________________ 
    skal være. 
 Holdlederen fortæller ikke, hvad angrebsholdets _________________ 
    opgave er            
 Holdlederen fortæller ikke, hvor vandstedet er _________________ 
 
Spørgsmål 
 Holdlederen spørger ikke til spørgsmål.  _________________ 
 Holdlederen siger ikke ”slange ud”  _________________ 
 
Strafpoint for ordre 
 Antal af krydser.    _________________ 
I alt antal strafpoint for ordre 
(antal krydser x 30 sekunder)   _________________  
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BEDØMMELSESSKEMA – UDLÆGNINGEN 
 
BY: _______________________________ HOLDNR.: _______________ 
 
 
Kontrol af: Der markeres med et kryds, såfremt fejlen er konstateret. 
 
Pumpen     Bemærkninger 
  
Materiel behandling 
 Materiel slæbes    _________________ 
 Materiel trædes på    _________________ 
 Materiel smides    _________________ 
 
Kommandoer 
 Der nævnes ikke ”dette er fødeslangen” 
 Der kaldes ikke vand frem til forgreneren  _________________ 
 Ordren om vand frem til forgreneren gentages ikke _________________ 
 Der kaldes ikke vand frem til 1. angreb  _________________ 
 Ordren om vand frem til 1. angreb gentages ikke _________________ 
 Der kaldes ikke vand frem til 2. angreb  _________________ 
 Ordren om vand frem til 2. angreb gentages ikke _________________ 
 
Arbejdet ved fødeslangen 
 B.B.B. udstyret er medbragt   _________________ 
 Der skyldes inden slangen kobles på 
 
Arbejdet ved angrebene 
 S.O.S. udstyret er ikke anlagt   _________________ 
 Hvis angrebsslangen ikke bliver lagt i bugter  _________________  
 Hvis der løbes med trykluftapparat  _________________ 
 Ved manglende kontrol af strålerør  _________________  
 Ved manglende anlæggelse handsker for røgdykkere _________________  
 Ved manglende brug af røgdykkerhætte  _________________  
 Døren køles ikke før åbning   _________________ 
 1 og 2 trænger ind før sikringsholdet (3 og 4) er klar  _________________ 
 
Strafpoint for udlægningen 
 Antal af krydser    _________________ 
 Antal sekunder der er brugt på at lave udlægningen _________________ 
I alt antal strafpoint for udlægningen 
(antal krydser x 30 sekunder)   _________________ 
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BEDØMMELSESSKEMA – FØRSTEHJÆLP 
 
BY: _______________________________ HOLDNR.: _______________ 
 
 
Kontrol af: Der markeres med et kryds, såfremt fejlen er konstateret. 
 
       
   
1. Manglende kontrol af bevidsthed   ______ 
2. Manglende råb på hjælp   ______ 
3. Mangler at skabe frie luftveje   ______ 
4. Manglende kontrol af normal vejrtrækning  ______ 
5. Anvender ikke korrekt tryksted  ______ 
6. Giver ikke 30 tryk på trykstedet  ______ 
7. Giver ikke 2 effektive indblæsninger  ______ 
8. Giver ikke 30 tryk på trykstedet  ______ 
9. Giver ikke 2 indblæsninger   ______ 
10. Giver ikke 30 tryk på trykstedet  ______ 
11. Giver ikke 2 indblæsninger   ______ 
12. Giver ikke 30 tryk på trykstedet  ______ 
13. Giver ikke 2 indblæsninger   ______ 
14. Giver ikke 30 tryk på trykstedet  ______ 
15. Giver ikke 2 indblæsninger   ______ 
 
Strafpoint for førstehjælpen 
 Antal krydser (max 15)   ______ 
Antal strafpoint for fejl ved førstehjælpen 
(antal krydser x 120 sekunder)  ______ 
Antal strafpoint for langsom og usikker  
førstehjælp (antal sekunder over 5 min. x 30) ______ ______ 
 
Samlet tidsforbrug   
 Opstart     ______ 
 Pakning    ______ 
 Holdlederordre    ______ 
 Udlægning    ______ 
 Førstehjælp    ______ 
Tidsforbrug i alt    ______ 
 
 
_________________________  _________________________ 
Disciplindommer    Banedommer 
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Bilag 1 
 
Oppakning af autosprøjten: 
 
2 sæt røgdykkerudstyr i kabinen, inkl. flasker 
4 sæt ekstra flasker til røgdykkerudstyret 
2 C-slangekurve (hver indeholdende 3 stk. C-slanger.) 
2 dobbeltoprullede C-slanger 
3 B-slangekurve (hver indeholdende 2 stk. B-slanger) 
2 sæt SOS-udstyr 
3 sæt slangenøgler 
1 forgrener 
1 lygte 
1 brandhanenøgle 
1 brandhanestykke 
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Bilag 2 
 
Litteratur: 
 
Branchevejledning for Røgdykning (2002) 
Branchevejledning for Personligt beskyttelsesudstyr til Brand- og Redningsfolk 
(2000) 
 
Lærebog i brandtjeneste, Røg- og Kemikaliedykkere, Bind 1 og 2, Beredskabsstyrel-
sen 
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Generelt 

Opgavetiden er max. 25 minutter inkl. pakning og eksklusiv strafpoint. De 25 minutter 
er fordelt med maks. 10 minutter til pakning, 10 minutter til udlægning og maks. 5 
minutter til førstehjælpen.  

Holdene tildeles strafpoint for mangler, overtrædelser af regler og sjusk jf. bedømmel-
sesskemaerne. 

Stiller hele holdet ikke til tiden diskvalificeres det. 

Er dele af holdets påklædning eller afmærkningen ikke i orden, har holdet 5 minutter 
til at bringe dette i orden. Holdet tildeles strafpoint for den enkelte fejl og tillægges 
straftid for den ekstra brugte tid til at klargøre holdet. Det er holdets opgave, at det 
bliver klar og ikke dommernes. Er holdet ikke klar efter de 5 minutter, diskvalificeres 
det.  

Samtlige strafpoint gives i form af 60 sekunder pr. fejl ved mødetid, påklædning og 
afmærkning. Der gives 30 sekunder pr. fejl i paknings- og udlægningsfasen og 120 se-
kunder i førstehjælpsdelen. Disse sekunder tillægges den samlede tid for holdet efter 
opgaveløsningen.  

Samme fejl begået flere gange kan maksimalt tælles én.  

Tiden mellem pakning, udlægning samt førstehjælp medregnes ikke i opgavetiden. 
Holdet må efter tidtagningens afslutning ikke foretage sig yderligere uden tilladelse fra 
dommeren. Hvis holdet ikke har nået at gøre udlægningen færdig inden for de 10 mi-
nutter, gøres den færdig, efter at dommeren har bedømt og frigivet arbejdet, således 
at der ligger en færdig udlægning til det næste hold.  

Materiel  

Konkurrencetilrettelæggeren udpeger de afmærkede baner og materiel for dommeren.  

Hver konkurrencebane skal råde over følgende:  

 1 stk. autosprøjte. Autosprøjten er oppakket jfr. bilag 1.  
 1 stk. brandhane  
 1 stk. komplet dukke til basal genoplivning beregnet til trinvis første-hjælp til 

bevidstløse uden vejrtrækning. Fantomet placeres på et tæppe.  
 Ekstra masker (ansigter) til skift på fantomet  
 2 stk. trykluftsapparater, inkl. masker og flasker til indsats  
 4 stk. fyldte trykluftflasker pr. konkurrencehold  
 1 stk. container indeholdende 2 stk. ½ olietønder til oliebrand.  
 Optændingsvæske  
 1 stk. 25 kg. stendukke til brug for redning af person i brændende ”bygning”.  

Materiellet placeres ved konkurrencens begyndelse i de jf. banetegningen afmærkede 
områder. Materiellet skal stå ens på samtlige baner, der bruges under konkurrencen.  
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Banen  

Banen er et afmærket areal på 25 x 130 meter, hvor kun holdet og dommerne må op-
holde sig. 

Banetegning: 

 
 

 

Banen markeres med hvid minestrimmel eller anden tydelig afmærkning.  
Der må placeres flere baner ved siden af hinanden, så længe banerne er skarpt adskilt 
med hvid minestrimmel eller anden tydelig afmærkning og så længe terrænet og af-
standene er ens på alle baner.  

Startlinjen markeres med en afstand på ca. 100 meter fra containerindgangen.  

(Containerlinien). Containeren placeres midt for denne linje med indgangen mod an-
grebsretningen.  

Foran containeren laves et felt på 15x3 meter (længst i banens bredde), hvor flaske-
skift skal ske.  

Til højre for dette felt laves et felt på 3x2 meter (længst i banens længde), mindst 1 
meter fra sideafgrænsningen mindst 1 meter fra flaskeskiftefeltet og mindst 1 meter 
fra containerlinien. I dette felt afvikles førstehjælpsopgaven. Hvis der konkurreres på 
flere baner samtidigt, skal det fremlagte materiel på banerne være af samme slags og 
standard.  

Før start:  

Området omkring brandhane og autosprøjte bør være fast underlag (ikke græs), så 
det ikke bliver blødt, efterhånden som konkurrencen skrider frem.  

Ordren til holdlederen er skriftlig og oplæses, så der ikke opstår misforståelser.  

10 m.  100 m. 20 m. 

ASP 

 
Brandhane 

Container 

FØHJ-

Område hvor flaske-
skift er tilladt 

25m 

130 m 
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Før konkurrencens start udlægges slangerne med vand således, at 1. hold pakker og 
udlægger våde slanger.  

Til afvikling af konkurrencen bruges 1 disciplindommer til den samlede bedømmelse af 
alle baner og 2 banedommere pr. bane til bedømmelse af de enkelte hold samt 2 ba-
nedommere til udskiftning. Alle dommere skal udstyres med stopure.  

Holdet sammensættes af 1 holdleder og 5 personer.  

Konkurrencetilrettelæggerne skal sikre, at der er et passende niveau af reservemateri-
ale. 
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Generelt 

Konkurrencen består af en forhindringsbane, bestående af følgende tekniske rednings-
objekter: 

1. Gennembrydning. 
2. Afstivning af etagedæk 
3. Bjærgning 
4. Redning fra etager 
5. Båretransport 

Banen skal gennemføres så hurtigt og korrekt som muligt. 
 

 
 
 
Personel 

Holdet sammensættes af 1 holdleder og 5 personer. 

Holdlederen må gerne deltage i den praktiske løsning af opgaven, hvis det ikke går ud 
over holdlederens overblik og ordrer. 

Redning. 

• Banen  

 

Gennembrydning 

Afstivning af etagedæk, med Paratech 

Hanefod 3, træk af bil 

Start og mål. 
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Påklædning 

Indsatsuniform (eller tilsvarende påklædning), sikkerhedsstøvler, hjelm, arbejdshand-
sker og beskyttelsesbriller: 

Indsatsuniform eller tilsvarende påklædning skal opfylde kravene i DS/EN 469 

Sikkerhedsstøvler skal opfylde DS/EN/ISO 20345: S3CI WR SRB. Sikkerhedsstøvlen 
skal være udstyret med søm- og tåværn. Støvlen skal beskytte anklen mod slag og 
vrid, når man bevæger sig rundt i ujævnt terræn og ruindele. De bør derfor kunne 
snøres, så de sidder tæt ind til foden. Skaftet skal dække anklen og bør ikke være hø-
jere end forholdende kræver. Bruges disse støvler i forbindelse med arbejde med mo-
torkædesav skal støvlen som minimum opfylde DS/EN 15090-10 

Hjelm skal enten opfylde kravene for redningshjelme efter DS/EN 397 eller brand-
hjelme efter DS/EN 443. 

Arbejdshandsker skal opfylde DS/EN 420 

Handsker til brug ved arbejde med motorkædesav skal opfylde DS/EN 381-7 

Beskyttelsesbriller skal som minimum opfylde DS/EN 166F. 

Ved brug af motorskæreskive gælder: 

Fodværn skal være udstyret med sømværn og som minimum i beskyttelsesklasse 2 
eller 3. Stålnæsen skal minimum være beskyttelsesklasse S. 

Beskyttelsesklassen for skærebukser skal minimum svare til saven. Sikkerhedsbuk-
serne skal passe således at der er overlapning mellem buksernes og sikkerhedsstøv-
lernes skærehæmmende indlæg. Bukserne skal være af typen ”overall” og det må ikke 
være muligt at lyne buksebenene. 

Den der skal betjene motorkædesaven, må gerne medbringe egne skærestøvler og 
skærebukser, der opfylder gældende krav. 

Det er ikke tilladt konkurrencedeltagerne at aftage udrustningen eller dele heraf under 
konkurrencen, med undtagelse af gennembrydningsopgaven, hvor den der betjener 
motorkædesaven skal være iført korrekt og godkendt sikkerhedsudrustning til opgave-
løsningen. Tabes udrustningsgenstande, skal sådanne opsamles. 

I forbindelse med opgaveløsning iføres det sikkerhedsudstyr der er påkrævet. 

Materiel 

1 stk. kædesav  
1 par skærebukser.  
1 par skærestøvler (ca. str. 45) 
1 sæt høreværn 
1 stk. sikkerhedshjelm med høreværn samt ansigtsbeskyttelse med trådnet 
1 par sikkerhedsbriller 
2 sæt. Paratech (4 stk. spindler, 2 forlængere, 4 stk. kraver, 2 håndtag/nøgler)  
          eller tilsvarende 
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3 stk. jordspyd 
5 stk. redningsliner. 
1 stk. 1½ tons tirfor patenthåndspil 
1 stk. stålwire, 10 meter for do 
2 stk. ståltovstrop, eller tilsvarende 
Materiale til foring (f.eks. stykker af B-slange, ca. 0,5 m) 
2 stk. sjækkel 
1 stk. mukkert 
1 stk. 9 meter udskydningsstige (aluminium) 
1 stk. Ferno skålebåre inkl. 3 sæt seler og fodstykke 
 
Konkurrencebestemmelser 

Opgavetiden er maksimalt 45 minutter.  

Banen er et afmærket areal på 25 x 100 meter, hvor hele konkurrencen afvikles. 

Konkurrencens indhold 

Hvert hold får udleveret et sæt materiel senest 30 min. før holdet skal starte. Holdet 
klargør og funktionsafprøver materiellet og anbringer det på et af dommeren anvist 
sted, som bør være markeret med minestrimmel. Herefter træder holdet, på domme-
rens anvisning, an på et geled. Derefter modtager holdlederen følgende befaling fra 
dommeren: 

Situation: En person for enden af banen er kommet til skade. 

Opgave: Vedkommende skal transporteres gennem banen hertil. 

Udførelse: Der skal laves gennembrydning ved hjælp af motorkædesav, afstivning, 
bjærgning, redning fra etage (slidskning) samt båretransport af tilskade-
komne tilbage til start. 

Når ordren er afgivet, startes tiden, og holdlederen afgiver reduceret 5 pkt. befaling til 
mandskabet. Det skal af befalingen fremgå, hvem på holdet der løser de enkelte op-
gaver. 

Gennembrydning 

Ved hjælp af kædesav skæres to vandretliggende stammer over, så holdet kan pas-
sere. Opskæringen foretages således at der skæres på midten af stammerne. Der be-
gyndes med nederste stamme. Der startes med tryksnit og herefter træksnit. Der må 
ikke lægges an med spidsen af sværdet.  

Den der starter og anvender motorkædesaven i forbindelse med selve gennembryd-
ningen skal være iklædt det krævede sikkerhedsudstyr, inden saven startes. 

Opgaven løses af to mand. Hjælperen må kun bistå ved i- og afklædning af værktøjs-
betjeneren  

Hele holdet og dets materiel skal have passeret forhindringen før næste forhindring 
påbegyndes. Dog må det til opgaven anvendte materiel efterlades. Sikkerhedsudstyr 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Afsnit: 5.0.0 
Side: 4/9 
Dato: 13-11-2015 
 

BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  Storm 
  (Redningskonkurrence) 
                           

til brug ved arbejde med motorkædesav (Skærebukser, hjelm og lign.) skal efterlades, 
og alle skal være sikkerhedsmæssig korrekt påklædt. 

Afstivning af etagedæk 

Ved hjælp af Paratech eller tilsvarende afstivningsspindler afstives det opstillede eta-
gedæk. Afstivningen foretages således, at der ”arbejdes fremad, dvs. de længste 
spindler opsættes inden de korteste.  

Der må kun arbejde 2 ad gangen under opsætningen. (Der etableres IKKE over- og 
underligger af f.eks. halvtømmer) 

Hele holdet og dets materiel skal have passeret forhindringen, før næste forhindring 
påbegyndes. Dog må det til opgaven anvendte materiel efterlades. 

Bjærgning 

Ved hjælp af jordspyddene etableres der en hanefod 3, hvorfra holdet ved hjælp af 
patenthåndspillet skal trække en personbil 5 m. 

Hanefoden udføres som vist i ”Idébog I Redningstjeneste” afsnit F1. Jordspyddene skal 
slås i til ”kraven” når jorden, redningslinerne bindes UNDER øjet, ikke igennem. Jord-
spyddene vender den flade side mod trækretningen og let bagudhældende. Vinklen 
imellem de 2 bageste jordspyd er 90 grader og afstanden mellem forreste og bageste 
jordspyd svarer til længden på mukkertskaftet. 

Anhugning er foretaget med ståltovsstropper eller lignende. Holdet skal blot fastgøre 
wiren i de klargjorte stropper.  

Når bilen er trukket det anviste stykke, skal patenthåndspillet aflastes (wiren slæk-
kes), inden holdet fortsætter til næste opgave. 

Hele holdet og dets materiel skal have passeret forhindringen, før næste forhindring 
påbegyndes. Dog må det til opgaven anvendte materiel efterlades. 

Redning fra etager (Tårnet) 

Stigen anvendes som adgangsstige, således at holdet kan undsætte den tilskade-
komne i tårnet., dvs. max. 1 person på stigen ad gangen ved adgang til etagen.  

Stigen rejses som beskrevet i Branchevejledning BAR 2011 om ”Sikkerhed ved brug af 
stiger og redningslifte ved brand- og redningsopgaver”, afsnittet om ”Transportable 
stiger – ved brug som adgangsstige”, dvs. stigen lægges vinkelret på bygningen, rej-
ses af 3 personer, udskydes, og lægges til. 

Den tilskadekomne optages på båren, indpakkes i et tæppe og fastgøres. Fastgørelse 
sker med fodstykket og de 3 sæt seler, således at der laves et kryds over dukkens 
bryst og en lige bespænding over dukkens ben. Stigens hældning ændres til slidskning 
(45 grader), og båren nedtages. Stigen rejses efterfølgende som adgangsstige, og 
nedtages. 
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Slidskningen foretages som anvist i lærebog i redningstjeneste side 224, dog med den 
ændring, at der anvendes skålebåre. Der monteres 2 styreliner med pælestik i bårens 
forstærkede øjer i hovedenden af båren. 

Når der arbejdes på stigen (ved nedfiringen) skal rodenden sikres mod udskridning, 
ligesom topenden skal fastgøres. 

Båretransport 

Båren føres tilbage gennem banen og direkte til startområdet, uden at gøre holdt un-
dervejs. Båreholdet kan godt efterfølgende hjælpe med nedtagningen af materiellet, 
men der skal hele tiden være en person ved båren. Efterhånden som forhindringerne 
passeres, ned- og medtages det materiel, som har været anvendt.  Passage af mo-
ment 2 ”afstivning af etagedæk” kan kun ske gennem det opstillede etagedæk. Der til-
deles strafpoint ved passage af ikke afstivet etagedæk. 

Når hele holdet og alt materiel er tilbagebragt til startstedet, melder holdlederen til 
dommeren, at opgaven er løst og tiden stoppes.  

Bedømmelse 

Bedømmelsen sammensættes af en tidtagning og en kvalitetsvurdering. 

Bedømmelsen foretages af disciplindommeren assisteret af banedommeren. 

Til den målte tid lægges en tillægstid for fejl og/eller mangler.  

Summen betegnes konkurrencetiden og er afgørende for placeringen. 

Det hold med den korteste konkurrencetid har den bedste placering. 

I tilfælde af pointlighed gælder følgende fordel ved placeringen: 

1. Kortest opgavetid 
2. Færrest strafpoint ved afstivningen 
3. Færrest strafpoint ved redning fra etager 
4. Færrest strafpoint ved gennembrydning. 

Beregningen af konkurrencetiden bør i videst muligt omfang ske umiddelbart efter 
konkurrencens afvikling. 

Litteraturliste: 

Branchevejledning om brug af skæremaskiner og hydraulisk redningsmaterielinden for 
brand- og redningstjenesten 
Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros, 1. udgave, 1. oplag år 2006. 
ISBN nr. 87-90994-31-0 

Branchevejledning, personligt beskyttelsesudstyr til brug ved brand og redningsindsat-
ser 
Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros, revideret udgave, 1. oplag 2012 
ISBN nr. 978-87-92868-10-7 
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Branchevejledning, sikkerhed ved brug af stiger, redningslifte og springpuder ved 
brand- og redningsopgaver 
Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros, 1. udgave, 1. oplag år 2011. 
ISBN nr. 978-87-90994-84-6 

Lærebog i redningstjeneste 
Civilforsvarsstyrelsen 1965  
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BEDØMMELSESSKEMA 

 

BY:__________________________HOLDNR.:________ 

 
 
Kontrol af Tillægstid = 

Sekunder x antal fejl 
Tillægstid 
Sekunder 

Bemærkninger 

Holdlederens befaling 
 Situation 
 Opgave 
 Udførelse 

 Gennembrydning 
 Afstivning 
 Bjærgning 
 Rednings fra etager 
 Båretransport 

 jeg 

 
30 x  
30 x 
 
30 x 
30 x 
30 x 
30 x 
30 x 
30 x 
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Gennembrydning: 
 Manglende sikkerhedsudstyr 
 Starter ikke saven efter BAR 
 Udfører ikke tryksnit 
 Udfører ikke træksnit 
 Sætter saven fast 
 Flytter arbejdssted uden påvirket kæ-
debremse 

 Afprøver ikke kædebremsen 
 Personer indenfor kædesavens ar-
bejdsområde 

 
120 x 
60 x 
30 x  
30 x 
120 x 
30 x 
 
30 x  
60 x personer 

  

Afstivning af etagedæk: 
 Arbejdet påbegyndes før hele holdet 
har passeret forhindring 1. 

 Mere end 2 under dækket ved op- 
 sætning af spindler 
 Spindler ikke korrekt opsat 
 Mere end 2 under dækket ved passage 
 Etagedæk passeres uden at være afsti-
vet. 

 
60 x antal ikke klar. 
 
60 x 
 
30 x antal spindler. 
60 x  
 
60 x 

  

Bjærgning: 
 Arbejdet påbegyndes før hele holdet 
har passeret forhindring 2 

 Jordspyddenes placering 
 Knob og stik 
 Anlæg og anhugning 
 Overholdelse af sikkerhedsbestemmel-
ser ved brug af patenthåndspil 

 Jordspyd er ikke slået i til kraven 
 Spillet slækkes ikke efter brug 

 
60 x antal ikke klar 
 
30 x 
10 x  
10 x 
30 x  
 
 
30 x 
 

  

Redning fra etager: 
 Arbejdet påbegyndes før hele holdet 
har passeret forhindring 3 

 Opsætning af stigen som adgangsstige 
 Sikring af stigen ved persontransport 
 Optagning på båre 
 Fastsurring af den tilskadekomne 
 Ændring af stige til slidskning 
 Slidskning 
 Styreliner monteret 

 
60 x antal ikke klar 
 
10 x  
 
30 x 
 
10 x 
20 x 
10 x 
10 x 
20 x manglende styreline 

  

Båretransport: 
 Båren tabes 
 Materiel nedtages forkert 
 Der løbes med båren under person-
transport 

 
30 x 
10 x 
30 x 
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Kontrol af Tillægstid = 
Sekunder x antal fejl 

Tillægstid 
Sekunder 

Bemærkninger 

Oprydning    
Båretransport:  

 Materiel i båren ifbm persontransport 
 Styreliner er monteret, og hænger 
udenfor båren ifbm persontransport. 

 Den tilskadekomne forlades 
 Kaster/smider med materiellet 
 Glemt materiel 

 
60 x antal materielgen-

stande 
60 x antal styreliner 
 
 
300 x  
30 x antal tabte genstande 
300 x antal genstande 

  

Redning fra etager:  
 Stigen nedtages forkert 
 Kaster/smider med materiellet 
 Glemt materiel 

 
30 x  
30 x antal tabte genstande 
300 x antal genstande 

  

Bjærgning: 
 Overholdelse af sikkerhedsbestemmel-
ser ved brug af patenthåndspil 

 Kaster/smider med materiellet 
 Glemt materiel 

 
30 x  
 
 
30 x antal tabte genstande 
300 x antal genstande 

  

Afstivning af etagedæk 
 Mere end 2 under dækket ved nedtag-
ning af spindler 

 Mere end 2 under dækket ved passage 
 Etagedæk passeres uden at være afsti-
vet. 

 Momentet passeres uden om etage-
dækket. 

 Kaster/smider med materiellet 
 Glemt materiel 

 
60 x 
 
60 x 
 
60 x 
 
120 x personer  
 
30 x antal tabte genstande 
300 x antal genstande 

  

Gennembrydning: 
 Kaster/smider med materiellet 
 Glemt materiel 
 

 
30 x antal tabte genstande 
300 x antal genstande 

  

    
    
    
Samlet tillægstid: 
Målt tid: 
Samlet konkurrencetid: 

  
 
 

 

 



1Side 1 af 100 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Afsnit: 5.1.0 
Side: 1/4 
Dato: 13-11-2015 
 

BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  Vejledning i tilrettelæggelse af konkurrencer 
  STORM                           

Generelt:  

Indsatsuniform (eller tilsvarende påklædning) sikkerhedsstøvler, hjelm samt ar-
bejdshandsker.  

Holdet består af 1 holdleder og 5 personer.  

Til hvert hold beregnes 45 minutter til løsning af konkurrencen  

Ordren til holdlederen skal være skriftlig og oplæses, så der ikke opstår misforståel-
ser. Punkterne ”Udførelse” og ”Jeg”, udfylder holdlederen selv. 

Banen: 

 
 

Banen er 100 gange 25 meter og bør være et plan og ensartet underlag og samtidig 
være så bred, at en fuld udskudt stige ikke kan ramme publikum, hvis den skulle 
vælte.  

Banen placeres så der er passage for publikum i begge ender af banen. Område for 
reservemateriel lægges i umiddelbar nærhed af startområde, men med hensyntagen 
til muligheden for passage.  

Baneafmærkningen bør foregå med minestrimmel. Der etableres 2 baner, således at 
2 hold kan konkurrere mod hinanden. Mellem momenterne markeres ligeledes med 
minestrimmel.  

Der bør kun deltage 8-10 hold pr. bane.  

Der bruges 4 hjælpere til at styre reservemateriellet, ordne baner osv. 
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Opbygning 

Moment 1, gennembrydning 

Der bygges en bænk med mulighed 
for aflægning af to stammer, place-
ret over hinanden.  

Stammerne skal være ca. 4 meter 
lange og 30 centimeter i diameter. 
Center af nederste stamme placeres 
50 centimeter over jorden og center 
af øverste stamme placeres 120 cm 
over jorden.  
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Moment 2, afstivning 

 

Der opstilles et etagedæk jf. billede.  

De spindler der anvendes skal kunne 
lægges an på skrå flader. Industri-
soldater er derfor ikke anvendelige. 

 

 

 

 

 

Moment 3, bjærgning  

Der skal være hugget an på det havarerede køretøj, og deltagerne skal blot fastgøre 
wire i stropper eller lignende.  

Der skal mærkes op, hvor bilen skal stå fra start, og hvor den skal ende. (Skal træk-
kes 5 meter). Når der trækkes i bilen skal der sidde en hjælper bag rattet. Husk 
hjælperen skal have kørekort til den pågældende type køretøj. 

Moment 4, redning 

Der opstilles et tårn, hvor gulvet er min 3,2 meter 
over terræn og platformens gulv som minimum er 
3x2 meter. Tårnet skal sikres med godkendt værn 
el.lign. for at hindre fald. Tårnet skal sikres med bar-
duner, idet det belastes unormalt på forsiden.  

Rullestillads af aluminium er uegnet som tårn, hvor-
for det skal være facade-stillads, eller anden tilsva-
rende solid konstruktion, idet, dette er kraftigere og 
mere statisk i konstruktionen.  

Den øverste tværlægger på et evt. stillads skal fast-
gøres, så den ikke skrider langs gelænderet, når sti-
gen lægges til. 
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Forslag til holdlederens befaling: 

Situation: 

En person for enden af banen er kommet til skade  

Opgave:  

Vedkommende skal transporteres gennem banen hertil  

Udførelse:  

Gennembrydning:  

- Albert: Du betjener motorkædesaven  

- Britt: Du hjælper med i- og afklædning  

Afstivning af etagedæk:  

- Charlie og Diana: I afstiver etagedækket.  

Bjærgning:  

– Erik: Banker jordspyd i.  
– Charlie og Diana laver besnøringerne  
– Albert og Britt: hugger an og klargør patenthåndspil. Albert 

betjener spillet.  

Redning fra etager:  

- Albert, Britt og Charlie rejser stigen  
- Diana og Erik går på etagen og klargør den tilskadekomne til 

transport og assisterer ved slidskningen.  
- Albert foretager slidskningen  
- Britt understøtter stigen  
- Charlie rodsikrer den.  

Oprydning:  

- Albert og Britt: Fører båren tilbage til start. Albert bliver ved 
båren og observerer den tilskadekomne  

 

Jeg:  

Er med på hvert moment.  

SÆT IND !!!!   
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Generelt 

Konkurrencen omfatter udarbejdelse af forslag til indretning af indkvarteringssted for 
125 evakuenter, opstilling, indretning og reetablering af kogeplads, samt tilberedelse 
af en varm ret til 100 evakuenter. 

Personel  

Holdet sammensættes af 1 holdleder og op til 10 personer.  

Der skal af hensyn til bedømmelsen af fordeling og ledelse af arbejdet foretages en 
afmærkning af holdleder på kogepladsen. Alle deltagere, der er i direkte kontakt 
med fødevarer, skal være i besiddelse af et gyldigt hygiejnekursus og være synligt 
afmærkede (minestrimmel el. lign.).  

Holdlederen må gerne deltage i den praktiske løsning af opgaven.  

Materiel  

1 stk. ”Lærebog Indkvartering-Forplejning”.  

1 stk. Køkkenvognspakning inkl. termometer til kontrolmåling. 

1 stk. Feltkøkken samt ½ til ¾ rummeter bøgebrænde eller brænde med lignende. 

1 el. 2 telt(e) eller pavillon(er) med vægtskiver og stormstropper til ben til fastgø-
relse på fast, hårdt underlag (fliser, asfalt beton og lign.) – til brug for forberedende 
tilberedning samt tilberedning. 

Holdet får udleveret følgende standardblanketter ved start af dommer:  

Indkvartering: 

 Skitse over indkvarteringslokalitet 
 Indkvarteringsoversigt 
 Indkvarteringsliste 
 Logbogsblad 
 Efterlysningsblanket 
 Sagsark 

Forplejning: 

 Produktions/kogeplan 
 Bestillingsliste 
 Mærkesedler til termospande   

Standardblanketterne kan ses på Beredskabsstævnets hjemmeside 
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Holdet møder selv med eget eller lånt materiel, herunder tørt materiel. Der må 
gerne anvendes nyere eller tilrettet materiel, dog ikke elektrisk udstyr. Holdet med-
bringer telt eller pavillon som skal benyttes i forbindelse med overdækning af pro-
duktionsområdet. 

Hovedbeklædning og forklæder af plastik og bomuld skal medbringes og bruges. Ved 
arbejdet på feltkøkken anvendes forklæde af bomuld. Ved arbejde med kranen på 
feltkøkken anvender involverede godkendt sikkerhedshjelm. 

Konkurrencebestemmelser  

Det må ikke meddeles holdene inden konkurrencens start, hvilke opgaver der skal 
løses. Konkurrencetilrettelæggerne afmærker et område til hvert hold, indenfor hvil-
ket holdet skal indrette kogeplads, det afmærkede område til holdet skal være så 
stort, at der er plads til at køre lastbilen ind på det afspærrede område.  

Indenfor området, placeres køkkenvogn, telt(e) eller pavillon(er) og feltkøkken inkl. 
brænde. 

Holdlederne melder, når holdet er klar til at modtage den første ordre.  

Konkurrencens indhold 

Holdlederen får sin befaling af dommer/banedommer samt udleveret opgave og nød-
vendige bilag. 

Denne befalingsudgivelse, skal foregå i en ikke hørbar afstand fra resten af holdet.  

Når holdlederen har modtaget sin befaling, startes tidtagningen.  

Holdlederen går tilbage til sit hold og giver sin befaling til holdet.  

1. Indkvarteringsopgave: 

Holdet udarbejder forslag til indretning af indkvarteringssted til 125 personer på den 
udleverede skitse. Der benyttes tælleapparatsmetoden, de valgte lokaliteter numme-
reres og overføres til indkvarteringsoversigt.    

Der løses 10 registreringsopgaver (figurantkort) indkvarteringsliste, efterlysnings-
blanket, sagsark og logbogsblad udfyldes med anførte informationer.   

Tidtagning stoppes, når banedommeren modtager opgaven retur. 

Fremgår det af holdlederens befaling kan fyrbøderen til feltkomfuret afgives. Fyrbø-
deren kan iværksætte optænding og påbegynde kogning af vand. Gør holdlederen 
brug af fyrbøderen skal feltkøkkenet, forud for konkurrencens start, være opstillet 
på kogepladsen. Holdets øvrige medlemmer deltager i løsning af indkvarteringsopga-
ven. 
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2. Forplejningsopgave: 

Når indkvarteringsopgaven er løst, påbegynder holdet opstillingen og indretningen af 
kogepladsen indenfor det afmærkede område.  

Der udleveres opskrift (med råvareberegning for 4 personer som grundlag for bestil-
lingslisten), på konkurrenceopgaven samt produktions/kogeplan, bestillingsliste og 
mærkesedler. 

Behov for råvarer beregnes og afleveres sammen med kopi af produktions/kogeplan 
til dommer/banedommer. Der foretages vurdering og eventuel korrektion af bereg-
ningen, hvorefter de rette mængder udleveres sammen med rev. bestillingsliste.  

Retten tilberedes.  

Når retten er klar, foretages reetablering af kogepladsen og dommeren tilkaldes for 
bedømmelse af det færdige resultat.  

Bedømmelse  

Bedømmelsen sammensættes af en tidtagning og kvalitetsvurdering af holdlederens 
og holdets arbejde/samarbejde med indkvarteringsopgaven, etablerings-/drifts-/ og 
reetableringsfasen på kogepladsen.   

Under og efter opgavens løsning foretager disciplin- og banedommer en bedøm-
melse af:  

a) Holdets forslag til indretning af indkvarteringssted, udfyldelse af blanketter 

b) Etablering af kogepladsen 

c) Råvareberegning og produktions/kogeplan, herunder om produktions/kogepla-
nen er realistisk med hensyn til opgavens løsning 

d) Arbejdets gennemførelse, herunder hygiejne og orden på kogepladsen 

e) Oprydning og klargøring 

Vurderingen foretages på baggrund af Lærebog for indkvarterings- og forplejnings-
tjeneste.  

Diciplindommeren bør egenhændigt foretage bedømmelsen af det færdige resultat 
for at skabe en ensartet bedømmelse.  

Tidtagningen påbegyndes, når holdlederen har modtaget ordren 

Indkvarteringsopgaven:  

Tiden måles fra ordremodtagelse til holdet har løst og afleveret Indkvarterings opga-
ven til dommeren. 

Forplejningsopgaven: 

Max. 4 timer, ved overskridelse tillægges tillægstid.   
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Til den målte tid lægges en tillægstid for fejl og mangler ved opgavens løsning. 
Summen betegnes som konkurrencetiden, denne er afgørende for placeringen.  

Det hold med færrest point har den bedste placering.  

Bedømmelsen foretages af disciplindommer og banedommere.  

Ved pointlighed gælder følgende som fordel ved placeringen:  

Færrest point ved:  

1. Forslag til indretning af indkvarteringssted.  

2. Indretning af og orden på kogeplads  

3. Hygiejne  

4. Den færdige ret  
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BEDØMMELSESSKEMA   

Hold nr.  By  
 
Holdleder  

  
 

Kontrol af: 
 

Tillægstid = 
Minutter X 
Antal fejl 

 
Tillægstid 

 

 
Bemærkninger 

Indkvarteringsopgave     

Holdlederens ordre  5x    

Oprettelse af indkvarteringssted 5x    

Manglende funktioner 5x    

Fejl/mangler ved udfyldelse af 
blanketter 

5x    

Målt tid for løsning af opgaven     

Forplejningsopgave     

Holdlederens ordre  5x    

Råvareberegning 5x    

Produktions/kogeplan ikke fuldt 5x    

Kogepladsen     

Indretning 5x    

Hygiejne 5x    

Orden på kogepladsen 5x    

Sikkerhed 5x    

Overskridelse af max.tid (4 tim)     
 
Konkurrencetid    

 

______________________________     _________________________________  

                   Disciplindommer                                          Banedommer        
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Side: 6/17 
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  Sne 
  (Indkvartering og forplejning)                           

 
 Indkvarteringsoversigt for evakuenter/nødstedte 

Emne: Indkvarteringssted  

 

 

 LOKALE 

     3 m2 

 

LISTE 

AFLV. 

 

                        BEMÆRKNINGER 

                               Anvendelse 

 

KLAR- 

MELDT  

  Nr. Antal 
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  Sne 
  (Indkvartering og forplejning)                           

 

Indkvarteringsliste evakuenter/nødstedte 

Emne: Lokale nr.:                     Antal: 

 

Navn/adresse/tlf. nr. Dato for afrejse/ny adresse 

Navn:                                        Lokale: DTG: 

Adresse:   Adresse: 

 

Tlf. privat                   Mobil nr.  

Bemærkninger: 

 

 

Navn:                                        Lokale: DTG: 

Adresse:   Adresse: 

 

Tlf. privat                   Mobil nr.  

Bemærkninger: 

 

 

Navn:                                       Lokale: DTG: 

Adresse:   Adresse: 

 

Tlf. privat                   Mobil nr.  

Bemærkninger: 

 

 

Navn:                                       Lokale: DTG: 

Adresse:   Adresse: 

 

Tlf. privat                   Mobil nr.  

Bemærkninger: 
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  Sne 
  (Indkvartering og forplejning)                           

Logbogsblad 
 
Indkvarteringssted:     
 
 Fra DTG    Til DTG  
 
 Ansvarshavende BM  
 

Klokken Hændelse   Handl ing 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Husk når opgaven er afsluttet afleveres logbogsblad til den ansvarlige på området 

 

____________________________________ 
 underskrift af den ansvarlige BM 
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  Sne 
  (Indkvartering og forplejning)                           

Sagsark 
 
Emne: Økonomiforhold 
 
Navn: CPR. Nr. 

Adresse:  

Post nr.: By:   

 
Beskrivelse af sagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Underskrift Evakuent  Underskrift Redningsberedskab 
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  Sne 
  (Indkvartering og forplejning)                           

Efterlysning 

Indkvarteringssted: 

 

Dato:                           Kl.: 

 

Anmelder 

Fulde navn: 

 

Adresse: 

 

CPR-nr.: Evt. tlf.: Tilknytning til efterlyste: 

 

 

Den efterlyste 

Fulde navn: 

 

Adresse: 

 

CPR-nr.: Højde: Vægt: Hårfarve: Øjne: 

 

Påklædning: 

 

 

 

 

 

Øvrige oplysninger (skæg, tatoveringer, frisure, eller andre kendetegn): 

 

 

 

Den efterlyste sidst set (dato, kl., sted) 
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  Sne 
  (Indkvartering og forplejning)                           

Eftersøgning foretaget på 

1: Eget indkvarteringssted Dato og kl.: 

Af: 

2: Andre indkvarteringssteder Dato og kl.: 

Af: 

3: Hospital Dato og kl.: 

Af: 

4: Efterlysning videregivet til Politiet Dato og kl.: 

Af: 
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  Sne 
  (Indkvartering og forplejning)                           

Figurantkort til IKV-opgave 

 

Navn   

 

Fødselsdato   

Navn  

 

Fødselsdato   

 

Adresse   By   

Tlf.nr.  Mobil  

 

1. 
Barn 

Navn  Alder  

2. 
Barn 

Navn  Alder  

3. 
Barn 

Navn  Alder  

 

Religion  

Mangler/behov   

 

Tilskadekomst/sygdom  

 

Efterlysning  
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  Sne 
  (Indkvartering og forplejning)                           

Produktions/kogeplan - Varm forplejning 

Produktions nr.: 

 

 Morgen  Frokost  Forret  Hovedret  Efterret  Natmad  Flex 
 

Menu: 
___________________________________________________________ 

Færdig kl.  ______  Antal voksne  ______   Antal børn ______   Antal i alt  
_____ 

Antal diæt/allergi _____  Antal vegetarer  ______ Andet  
__________________ 

Opgaver Kvanta Produktions tid Begynd Afslut Gryde/Pande 

 

Oprettelse kg/liter timer/min. kl. kl. 1 2 3 4 P 

Oprette kogeplads          

Etablere vand / affald          

Koge vand          

Afvaskning af materiel          

Optælling / kontrol af fødevare          

          

Forberedelse kg/liter timer/min. kl. kl. 1 2 3 4 P 
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  Sne 
  (Indkvartering og forplejning)                           

Produktion kg/liter timer/min. kl. kl. 1 2 3 4 P 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Retablering          
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  Sne 
  (Indkvartering og forplejning)                           

 

Bestillingsliste 

Produktions nr.: 

 

Varens art 

(skriv let læseligt) 

 

Kg. 

 

l. 

 

stk. 

 

g. 

 

rl. 

 

bdt. 

 

ds. 

 

ps. 

 

pk. 

 

 

modtaget 
mængde 

 

retur 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Eksempel: Sukker 5         Υ 1,5 

Pasta skruer  á 250 g         15  14 1 

Sødmælk  10        Υ 0 

 

Udfyldt af: ____________________________________  

� Afleveret     � Sendt til 
_____________________________________________                 

                   _______________________________ den _____ / _____ 
år____ 

Husk: Kopi til dig selv  
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
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 Emne:  Sne 
  (Indkvartering og forplejning)                           

Mærkeseddel - Varm forplejning 

 

Produktions nr.: 

Adresse          

 

 

Udleveres af  

 

 

Udleveres kl.  Leveres kl.  Afhentes kl.  

 

Indhold 

 

                                                  Antal portioner  

Udlevere pr. portion Voksen  Barn  

 

Påfyldt kogeplads  kl.  Temperatur  

Før udlevering kl.  Temperatur  

Efter udlevering kl.  Temperatur  

 

Bemærkninger: 

 

 

 

underskrift 

 

 

Ved returnering afleveres mærkeseddel til holdleder på kogepladsen                                 
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  Sne 
  (Indkvartering og forplejning)                           

 

Eksempel fra Elektronisk kogebog 

 

Ikke konkurrenceopgaven 
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  Vejledning i tilrettelæggelse af konkurrencer 
  SNE (Indkvartering og forplejning)                           

 
 

Indkvarteringsopgaven: 

Konkurrenceholdene skal pr. 2 hold have et rum stillet til rådighed til løsning af op-
gaven. 

Der beregnes ca. 30 min. til løsning af opgaven. 

1 banedommer skal have mulighed for at overvåge 2 hold. 

Der skal være bord og stole til rådighed.  

X antal opgavesæt klargøres og udleveres i plastikomslag. Det aftales med diciplin-
dommeren, hvem der medbringer bygningstegninger m.v. til løsning af opgaven. 

Forplejningstjenesten: 

Der beregnes max. 4 timer til løsning af opgaven. 

Disciplindommer medbringer opskrift med beregning på 4 personer samt nødvendige 
lister i sæt anbragt i plastikomslag til udlevering. 

Det skal tilsikres at alle deltagne hold har mulighed for køl, med en maks. tempera-
tur på +5°C. Afstand til kølemulighed skal være ens for alle hold. De råvarer, der 
skal udleveres, herunder varer fra køl skal være pakket firsvarligt i egnet/godkendt 
kasse og bilagt en fortegnelse over produkterne. Råvarer skal før, under og efter 
konkurrencen være sikret korrekt opbevaringstemperatur. 

Der indrettes et afmærket område til hvert hold, med plads til kogeplads, telt(e)/pa-
villon(er) og køretøj på et fast og tørt område (asfalt, fliser eller lignende). Hvert 
område skal skiltes med holdets navn. Områdets areal bør være 10 x 12 meter, og 
følgende skal være til rådighed på hver enkel bane:  

 Vandaftapning. Endvidere skal der planlægges for spildevand. 

 Affaldsspande til ”store affaldssække”. Evt. affaldssortering aftales med disci-
plin-dommer.  

 Termospande til aflevering af færdig ret. Skal de deltagende hold selv med-
bringe dette, skal det meldes ud tidligt.  

Behov for evt. reservemateriel, herunder vægtklodser eller lignende til telte/pavillo-
ner. 

Ordren til de to opgaver, der skal løses, skal være skriftlig og læses op, så der ikke 
opstår misforståelser. 

Der skal være 1 banedommer til rådighed pr. 2 hold. Banerne skal ligge ved siden af 
hinanden. 
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  Vejledning i tilrettelæggelse af konkurrencer 
  SNE (Indkvartering og forplejning)                           

Disciplindommeren skal egenhændig foretage bedømmelse af det færdige resultat 
for at skabe en ensartet bedømmelse. 

Lokalitet til disciplindommer samt banedommer.   
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  BEREDSKAB 
  (Håndtering af tilskadekomne)                           

Generelt: 

Konkurrencen omfatter korrekt prioritering ud fra princippet om, at standse ulykken 
herunder personlig sikring og sikre skadestedet. Behandlingen af livstruende til-
stande, jf. ABCDE modellen, og ved brug af afhjælpende materiel. Behandling af før-
lighedstruende tilstande, jf. ABCDE modellen, og ved brug af afhjælpende materiel. 

Den tilskadekomne skal vurderes og behandles ud fra symptomer og observationer 
(subjektivt og objektivt): 

 Symptomerne som ses/høres og evt. mærkes hos den tilskadekomne skal 
vurderes 

 Observere (subjektivt og objektivt) den tilskadekomne jf. ABCDE modellen. 
 Den tilskadekomne skal have den korrekte behandling efter de symptomer og 

observationer som holdet har vurderet ud fra. Behandlingen skal udføres jf. 
førstehjælpens 4 hovedpunkter og efter ABCDE modellen. 

 Der skal behandles ved hvert punkt der identificeres ved den tilskadekomne. 
Udelades behandlingen af det identificeret hos den tilskadekomne – skal der 
påregnes forværring af symptomerne. 

 Mistanke om columna traumer (hals/ryg) hvor luftvejene er truet, skal der be-
handles med kæbeløft eller anden tilsvarende måde for at sikre førligheden, 
dog jf. ABCDE modellen. 

Der skal foretages en kort og korrekt båretransport under konkurrencen. 

Personel: 

Holdet sammensættes af 3 personer, hvor af den ene skal fungerer som Team 
Leader/Holdleder. 

Påklædning: 

Hverdagsuniform eller indsatsdragt, inkl. sikkerhedsfodtøj. hjelm, gummihandsker 
og arbejdshandsker skal medbringes. 
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  BEREDSKAB 
  (Håndtering af tilskadekomne)                           

 

Materiel: 

For hver case afgives: 

 1 førstehjælpstaske/kuffert med følgende indhold: 
o 2,5 l. komplet iltflaske med reduktionsventil/flowmeter 
o Suge udstyr 
o Pocket mask med ilt nippel (ventilationsmaske) 
o Ilt maske med reservoirpose til voksne. 

 1 Spineboard: 
o Der stilles et komplet FERNO Spineboard med immobiliseringsudstyr til 

rådighed. 
 1 Scoopbåre: 

o Der stilles en komplet FERNO SCOOPBÅRE uden immobiliseringsudstyr 
til rådighed. 

 1 sæt halskraver: 
o Der stilles et komplet STIFNECK halskravesæt (inkl. 1 stk. Seleck) til 

rådighed. 

For alt materiel gælder det, at eget tilsvarende materiel kan medbringes og benyttes 
under konkurrencen. 

1 figurant med relevante traumer stilles til rådighed for holdet under konkurrencen. 

Konkurrencebestemmelser: 

Konkurrencen gennemføres som en fri konkurrence, dvs. at der ikke stilles krav om 
forhåndstilmelding. Sidste frist for tilmelding er fredagen inden konkurrencedagen. 
Tilmeldingen skal ske til stævnesekretariatet inden kl. 21.00.  

Konkurrencens indhold: 

Holdet får sin befaling af disciplindommer/banedommer. Tidtagningen starter når 
befalingen er givet. Tidtagningen stoppes, når holdet har transporteret den tilskade-
komne tilbage over startlinjen og sat båren ned. 

Ved konkurrencens start vil konkurrencedeltagerne få udleveret den valgte case af 
disciplindommeren eller banedommeren. 
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  BEREDSKAB 
  (Håndtering af tilskadekomne)                           

 

Generelt og gældende for alle cases: 

Korrekt prioritering: 

1. Stands ulykken: 
a. Personlig sikring. 
b. Sikre skadestedet. 

2. Behandling af livstruende tilstand: 
a. Jf. ABCDE modellen og med afhjælpende materiel 

3. Behandling af førlighedstruende tilstand: 
a. Jf. ABCDE modellen og med afhjælpende materiel. 

Der er ingen personer i konkurrencens cases som er eller skal vurderes for fysisk el-
ler teknisk fastklemte. 

Båretransporten: 

Korrekt fiksering på holdets båre. Båretransporten skal foregå med benene først i 
gangretningen. 

Bedømmelse: 

Bedømmelsen sammensættes af en tidtagning og en kvalitetsvurdering af holdets 
arbejde. Bedømmelsen foretages af disciplindommeren og banedommere. Til den 
målte tid lægges der tillægstid for fejl og/eller mangler. Denne er afgørende for pla-
ceringen. Det hold med færrest point har den bedste placering. 

Bedømmelses point som følge af tiden som holdet har brugt på løsning af opgaven: 

 00 - <10 min. 0 point 

 10> - <15 min. 1 point pr. påbegyndt minut 

 15> - <20 min 3 point pr påbegyndt minut 

 > 20 min 20 point (opgaven standses ved påbegyndt 20 minutter) 

Bedømmelsespoint som følge af fejl og mangler, se bedømmelsesskema. 

Ved pointlighed gælder følgende som fordel ved placeringen: 
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  BEREDSKAB 
  (Håndtering af tilskadekomne)                           

Færrest point ved: 

1. A=luftveje 
2. B=åndedræt 
3. C=cirkulation 
4. D=neurologisk status (disability) 
5. E=grundlaget (eksposition) 
6. Immobilisering 
7. Team Leader funktionen 
8. Samarbejde 
9. Båretransporten 

ABCDE modellens overordnede principper: 

1. Primært overblik (sikring), undersøgelse og behandling. 

2. ABCDE modellens behandling er baseret på egen vurdering. 

3. Der påbegyndes behandling ved hvert punkt der identificeres ved den 
tilskadekomne. 

A = Luftveje (Airways) – med samtidig sikring af hals/nakke 

 Immobilisering af hoved/hals i neutral position med hænderne 
 Har personen hjelm på – vurder om den skal af 

Undersøgelse: 
 Kig efter obstruktion af luftveje 

Behandling: 
 Etablering af frie luftveje, f.eks. 
 Fjern evt. fremmedlegeme og foretag evt. kæbeløft (traume kæbeskub) 

B = Åndedræt (Breating) – og ventilation 

Undersøgelse: 
 Hals og bryst samt anlæg halskrave (hvis dette er indlært) 
 Respirationsfrekvens og dybde 
 Kig og føl efter symmetriske bevægelser af brystkassen 

Behandling: 
 Ren ilt (10 l pr min). Brug iltmaske med reservoirpose eller lignende ventilati-

onsudstyr (f.eks. Pocketmask) 
 Tildæk åben brystkasselæsion (pneumothorax) med lufttæt forbinding tapet 

på 3 af 4 sider. 
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  BEREDSKAB 
  (Håndtering af tilskadekomne)                           

C = Cirkulation (med kontrol af blødning) 

Undersøgelse: 
 Find blødningskilden, ved ydre livstruende blødninger. 
 Vurder evt. puls, pulsfylde, frekvens og regelmæssighed (hvis dette er ind-

lært), evt. ved brug af pulsoximetre 
 Hudfarve (f.eks. Cyanose, bleghed mv.) og evt. ydre temperatur 

Behandling: 
 Direkte/indirekte tryk (tryk arterie imod hårdt underlag eller tilsvarende be-

handling). 
 Forebyg afkøling (tildæk evt. personen). 

D = Neurologisk status (Disability) 

Undersøg/konstatere bevidsthedsniveau 
 Vågen og orienteret 
 Omtåget og reagere på tiltale 
 ”Sovende” men reagere på tiltale og behersket rusk 
 Bevidstløs – har inden reaktion på tiltale og behersket rusk. 

E = Grundlaget (Eksposition) 

 Afklæd den tilskadekomne, men undgå afkøling. 
 Undersøgelse for andre skader og psykisk førstehjælp 
 ”Top til tå og for til bag” undersøgelse. 

Den tilskadekomne skal revurderes, og ABC (og kun ABC) gentages, dette forsættes 
indtil den tilskadekomne overtages af f.eks. Sundhedsfagligt personale. 
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BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  BEREDSKAB 
  (Håndtering af tilskadekomne)                           

Bedømmelses- og point skema: 
Hvem/hvad Andet Udført Ikke udført 

/ ukorrekt 
udført 

Straf 
point 

Kreds: 

 

Case nr.:    

Konkurrence tid: 

____ min ____ sek. 

Team Leader (navn)    

Sikkerhed Beskyttelsesudstyr (handsker og hjelm) 
tages på 

  2 

Stands ulykken   5 

Kommentar til sik-
kerhed 

    

A = Luftveje (Air-
ways) 

Immobilisere af hoved/hals i neutral po-
sition med hænderne. 

Skal bibeholdes under hele casen eller 
indtil evt. halskrave er lagt 

(hovedholder/team leader tæller ved be-
vægelse/flytning) 

  3 

Har personen hjelm på – vurder om den 
skal af 

  3 

Undersøgelse: Kig/lyt efter obstruktion af luftvejene   3 

Behandling: Etablere frie luft veje ved obstruktion   3 

Fjern evt. fremmedlegeme ved obstruk-
tion 

  3 

Foretag evt. kæbeløft/kæbeskub/kindløft   3 

Kommentar til A: 
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 Emne:  BEREDSKAB 
  (Håndtering af tilskadekomne)                           

B = Åndedræt (bre-
athing) -  og venti-
lation 

    

Undersøg: Hals og Bryst   2 

Respirationsfrekvens og dybde   2 

Kig og føl efter symmetriske bevægelser 
af brystkassen 

  2 

Behandling: Ilt på maske (10 l pr min) evt. med re-
servoirpose 

  2 

Tildæk åben brystkasselæssion (pneu-
mothorax) med lufttæt forbinding på 3 
ud af 4 sider 

  2 

Kommentar til B: 

 

    

C = Cirkulation 
(med kontrol af 
blødning) 

    

Undersøgelse: Find blødningskilden ved livstruende 
blødning 

  2 

Vurder evt. puls, pulsfylde, frekvens og 
regelmæssighed på halsen (kun hvis 
dette er indlært), evt. ved brug af 
pulsoximeter 

  2 

Hudfarve   2 

Behandling: Direkte/indirekte tryk (arterie blødning 
mod hårdt underlag) 

  2 

Shock forebyggende foranstaltning   2 

Kommentar til C 

 

    

D = Neurologisk 
status (Disability) 

    

Undersøgelse: Bevidsthedstilstand (vågen/omtåget/so-
vende/bevidstløs) 

  3 

Kommentar til D 
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 Emne:  BEREDSKAB 
  (Håndtering af tilskadekomne)                           

E = Grundlaget (Ek-
sposition) 

    

Undersøgelse: Afklæd den tilskadekomne, undgå afkø-
ling 

  2 

Undersøgelse for andre skader og psy-
kisk førstehjælp 

  2 

”Top til tå og for til bag”   2 

Kommentar til E     

 

Team Leader funkti-
onen 

1. giver ordre 

2. fungerer som Team Leader 

3. overordnet vurderinger 

4. i gang sætter initiativer 

5. godt samarbejde med holdet 

  2 

Må ikke modtage ordre fra holdet, delta-
gere eller tilskuere ved f.eks. Fejl og 
mangler 

  2 

Kommentar til 
Team Leader: 

    

Immobilisering Udmåling til halskrave (hvis dette er ind-
lært) 

  2 

Anlæggelse af halskrave (hvis dette er 
indlært) 

  2 

Optagelse på Spineboard/Scoopbåre 
skal/må foretages i længderetningen 

  5 

Spineboard fiksering skal være i række-
følge: 

- (hovedet er fikseret) 

- Første X: hul 1 og 3 

- Andet X: hul 2 og 4 

- Hovedet 

  2 

Anlæggelse af hoved immobilisering   2 

Kommentar til im-
mobiliseringen 

    

Revurdere den til-
skadekomne 

Gentag ABC (kun ABC)   2 

 
Generelt Trædes der hen over den tilskadekomne   2 
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Råb / uenighed på skadestedet   3 

Materiel smides/tabes/trædes på   2 

Bærer båren korrekt/tab af båre   5 

     

TOTAL POINT     

 

Kommentar generelt: 

 

 

 

 

 

 

 

  



1Side 10 af 100 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Afsnit: 7.0.0 
Side: 10/12 
Dato: 13-11-2015 
 

BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 
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  (Håndtering af tilskadekomne)                           

 

Case nr. 1: 

Tidspunkt: 

23.10 

Meteorologiske forhold: 

Vådt, diset og mørkt 

Geografiske forhold: 

Landevej 

En personbil er kørt galt, den tilskadekomne har beskadiget det ene ben, og har ty-
deligvis slået hovedet op i frontruden, men er ved holdets ankomst kommet ud af 
bilen. 

Holdet skal vurdere egen sikkerhed, samt vurdere og behandle den tilskadekomne 
efter de symptomer der ses/høres og evt. mærkes på den tilskadekomne 

 

Case nr. 2: 

Tidspunkt: 

16.20 

Meteorologiske forhold: 

Sol, let vind og fin sigtbar-
hed 

Geografiske forhold: 

Afgrænset racerbane 

Føreren af en rallybil er slynget ud af bilen under et løb. Ved holdets ankomst er fø-
reren iført styrthjelm. 

Holdet skal vurdere egen sikkerhed, samt vurdere og behandle den tilskadekomne 
efter de symptomer der ses/høres og evt. mærkes på den tilskadekomne. 

 

Case nr. 3 

Tidspunkt: 

12.00 

Meteorologiske forhold: 

Sol og fin sigtbarhed 

Geografiske forhold: 

By zone 

En motorcykel er påkørt fra siden, den tilskadekomne sidder i vejsiden ved holdets 
ankomst. 

Holdet skal vurdere egen sikkerhed, samt vurdere og behandle den tilskadekomne 
efter de symptomer der ses/høres og evt. mærkes på den tilskadekomne. 
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  (Håndtering af tilskadekomne)                           

 

Case nr. 4 

Tidspunkt: 

12.00 

Meteorologiske forhold: 

Ingen af betydning 

Geografiske forhold: 

Værksted 

En mekaniker har ligget under en bil (olieskift), hvorefter bilen er faldet ned over 
hans bækken. 

Mekanikeren er trukket fri af bilen. 

Holdet skal vurdere egen sikkerhed, samt vurdere og behandle den tilskadekomne 
efter de symptomer der ses/høres og evt. mærkes på den tilskadekomne. 

 

 

Case nr. 5 

Tidspunkt: 

15.30 

Meteorologiske forhold: 

Vinter, - 10 gr. C. og let 
blæsende og delvist mørkt 

Geografiske forhold: 

Motorvej – i myldretiden 

Større trafikuheld med flere tilskadekomne. 

Holdet får overladt ansvaret for en tilskadekommen. Det tilskadekomne ligger i en 
grøft 100 m. væk fra sin egen bil. Politiet har endnu ikke afspærret skadestedet. 
Der er moderat trafik (myldretidstrafik), og folk er på vej hjem fra arbejde. Der er 
”kigge kø” 

Holdet skal vurdere egen sikkerhed, samt vurdere og behandle den tilskadekomne 
efter de symptomer der ses/høres og evt. mærkes på den tilskadekomne. 
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Case nr. 6 

Tidspunkt: 

15.30 

Meteorologiske forhold: 

Vinter, - 10 gr. C. og let 
blæsende og delvist mørkt 

Geografiske forhold: 

Motorvej – i myldretiden 

Større trafikuheld med flere tilskadekomne. 

Holdet får overladt ansvaret for en tilskadekommen motorcyklist, der ligger midt på 
vejen ca. 50 m. væk fra sin motorcykel. Politiet har endnu ikke afspærret skadeste-
det. Der er moderat trafik (myldretidstrafik), og folk er på vej hjem fra arbejde. Der 
er ”kigge kø” 

Holdet skal vurdere egen sikkerhed, samt vurdere og behandle den tilskadekomne 
efter de symptomer der ses/høres og evt. mærkes på den tilskadekomne. 
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  BEREDSKAB (Håndtering af tilskadekomne)                           

Førstehjælpskonkurrencen (HAT) 

Holdet skal være iført: 

Hverdags- eller indsatsuniform 

Sikkerhedsstøvler 

Samt medbringe hjelm, gummihandsker og arbejdshandsker 

Holdet består af 3 personer, hvor den ene fungerer som Team Leader/ holdleder.                                           
Det forventes at alle på holdet har bestået Håndtering Af Tilskadekomne (HAT) 

Holdet får sin befaling af dommer/hjælpedommer. Tidtagningen starter når befalin-
gen er givet. 

Tidtagningen stoppes, når holdet har transporteret den tilskadekomne tilbage over 
startlinjen og sat båren ned. 

Banen: 

Banen er et afmærket areal på 10 x 10 m, hvor kun dommeren og holdet må op-
holde sig. 

Banen markeres med tydelig afmærkning, minestrimmel eller lignende. 

Startlinjen markeres 1 m fra kanten af banen. Her stiller holdet til ordremodtagelse. 

På banen placeres et telt/havepavillon til førstehjælpsmateriellet. 
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Materiel, pr. bane: 

 1 førstehjælpstaske/kuffert med følgende indhold: 
 2,5 l. komplet iltflaske med reduktionsventil/flowmeter 
 Suge udstyr 
 Pocket mask med ilt nippel (ventilationsmaske) 
 Ilt maske med reservoirpose til voksne. 
 1 Spineboard: 

o Komplet FERNO Spineboard med immobiliseringsudstyr, eller 
 1 Scoopbåre: 

o Komplet FERNO SCOOPBÅRE uden immobiliseringsudstyr til rådighed. 
 1 sæt halskraver: 

o Et komplet STIFNECK halskravesæt (inkl. 1 stk. Seleck) til rådighed 
En figurant med relevante traumer samt en sminkør stilles til rådighed for holdet un-
der konkurrencen. 

Der skal forefindes figuranttøj, sminkemateriel til minimum lungeskade, skinnebens-
brud, samt sminke til blå mærker, og markering af shock. 

Der skal være styrthjelm og en bil til rådighed til øvelsen. 

Materiel placeres ved konkurrencens begyndelse i det jf. banetegningens afmærkede 
materielområde, samt efter aftale med dommeren. 
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Generelt: 

Konkurrencen omfatter opgaver i starteftersyn (find et antal fejl), stands ulykken og 
livreddende førstehjælp, hjulskift på køretøj samt en afsøgningsopgave. 

Opgaverne fordeles på 4 stande.  

Personel: 

Holdet sammensættes af 4 personer, hvor den ene skal fungere som holdleder. Der 
er ingen uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne deltage i denne disciplin.  

Påklædning: 

Hverdagsuniform eller indsatsdragt. 

Materiel: 

 1 stk. køretøj (skal kunne starte) 
 1 stk. køretøj (til trafikuheld) 
 1 stk. fantom placeret på et tæppe 
 1 stk. advarselstrekant 
 1 stk. 2 kg. pulverslukker 
 1 stk. reservehjul 
 1 figurant til stabilt sideleje 
 Et antal brikker – eller noget andet – der samlet giver en figur 

Konkurrencebestemmelser: 

Konkurrencen gennemføres som en fri konkurrence, det vil sige at der ikke er krav 
om forhåndstilmelding til denne. Tilmelding til konkurrence skal være foretaget fre-
dag inden konkurrencedagen senest kl. 21.00. Tilmelding skal ske til stævnesekreta-
riatet. 

Samlet opgavetid er maksimalt 30 minutter. 

Konkurrencens indhold: 

Holdet får sin befaling af dommer/hjælpedommer. Tidtagningen starter, når befalin-
gen er givet. Tidtagning stoppes, når dommer/hjælpedommer modtager klarmel-
ding. Den endelige sluttid tillagt evt. strafminutter vil udgøre konkurrencetiden. 

Holdlederen skal give en indsatsordre til gruppen for den samlede indsats, det vil 
sige for alle fire stande på en gang. Holdlederen må ikke deltage fysisk i opgavernes 
løsning. Dog må holdlederen gerne samle figuren på stand 4. 

Stand nr. 1: Starteftersyn 

Opgaven omfatter starteftersyn på et køretøj. Køretøjet vil være påført et antal fejl, 
som holdet skal finde. Antallet af fejl oplyses ikke! Fejlene vil befinde sig inden for 
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følgende områder: Motor, lygter, styretøj m.v., bremser m.v. samt sikkerhedsud-
styr. 

Stand 2: Stands ulykken og livreddende førstehjælp 

Opgaven omfatter et trafikuheld, hvor skadestedet samt evt. tilskadekomne skal sik-
res. Endvidere skal der foretages livreddende førstehjælp til en tilskadekommen. 

Basal genoplivning ydes til en tilskadekommen uden normal vejrtrækning (fantom). 
Opgaven udføres af to personer. Når der er givet Hjerte-Lunge-Redning 4 gange 
lægges figuranten i stabilt sideleje. 

Stand 3: Hjulskifte (køretøjet fra starteftersyn benyttes) 

Opgaven omfatter: Højre baghjul afmonteres og lægges på jorden. Når ingen rører 
ved hjulet og dommeren siger OK monteres hjulet igen. 

Værktøj m.v. pakkes i køretøjet. 

Stand 4: Afsøgning 

Opgaven omfatter en afsøgningsopgave, hvor brikkerne til figuren skal udlægges.  

Opgaven er løst, når samtlige brikker er fundet og figuren samlet. Der er maximalt 
10 minutter til rådighed til denne opgave.  

Bedømmelse: 

Bedømmelsen sammensættes af en tidtagning og en kvalitetsvurdering af holdets 
arbejde Bedømmelsen foretages af dommer og hjælpedommer. Til den målte tid 
lægges en tillægstid for fejl og/eller mangler. Summen tillægges konkurrencetiden.  

Denne er afgørende for placeringen. Det hold med færrest point har den bedste pla-
cering.  

Ved pointlighed gælder følgende som fordel ved placeringen. Færrest point ved 

1. Kortest opgavetid 
2. Færrest strafpoint ved stands ulykken og livreddende førstehjælp 
3. Færrest strafpoint ved starteftersyn 
4. Færrest strafpoint ved afsøgningsopgaven 

Konkurrencetiden bør i videst muligt omfang ske umiddelbart efter konkurrencens 
afvikling. 
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BEDØMMELSESSKEMA 

 Antal fejl: Tillægstid: Bemærknin-
ger: 

ORDREUDGIVELSE 

Situation 

Opgave 

Udførelse 

 

KØRETØJSEFTERSYN: 

Motor m.v. 

- Olie 

- Vand 

- Kølervæske 

- Sprinklervæske 

- Brændstof 

- Ventilatorrem 

 

Lygter m.v. 

- Nærlys 

- Baglygter 

- Blinklys 

- Baklygter 

- Tågelygte 

 

Styretøj m.v. 

- Dækmønster 

- Ratslør 
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2 min X ____ = ____ 
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Bremser m.v. 

- Bremsepedal 

- Håndbremse 

- Bremsetryk 

- Prøvebremsning 

- Bremsevæske 

 

Sikkerhedsudstyr 

- Sikkerhedssele 

- Horn 

- Pulverslukker 

- Førstehjælpskasse 

- Reservehjul 

- Donkraft 

- Sidespejle 

 

HJULSKIFT 

- Donkraftens placering 

- Underlag 

- Almindelig brug 

- Spænding af møtrik-
ker 

STANDS ULYKKEN: 

Grundprincipperne 

- Udsæt advarselstre-
kant 

- Afspærring 

- Nødflytning af person 
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Basal genoplivning: 

- Bevidsthedstilstand 

- Råbe på hjælp 

- Skabe frie luftveje 

- Kontrol af vejrtræk-
ning 

- Alarmering 

- Finder ikke trykstedet 

- Giver ikke 30 tryk 

- Giver ikke 2 indblæs-
ninger 

- Fejl i stabilt sideleje 

 

AFSØGNING AF TERRÆN 

Afsøgningsmetode 

- Tilfældig afsøgning 

- Afsøgning i kæde 

- Alle dele fundet 

- Figuren ikke samlet 

 

 

 __________  

 __________  

 __________  

 
 __________  

 __________  
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 __________  
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 __________  

 

 
 

 __________  

 __________  

 __________  

5 minutter 

 

2 min X ____ = ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min X ____ = ____ 

 

 

 

5 min X ____ = ____ 

 

SAMLET RESULTAT: 

Målt tid: 

Tillægstid: 

Konkurrencetid: 
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Banen: 

Banen er et afmærket areal på 15 x 30 meter, hvor kun banedommeren og holdet 
må opholde sig. 

Banen markeres med hvid minestrimmel eller anden tydelig afmærkning. Der må 
max. placeres to baner ved siden af hinanden og banerne skal være skarpt adskilt. 

Start linjen markers 1 meter fra kanten af banen. Her stiller holdet til ordremodta-
gelse. 

 

          

          

   STAND 2      

          

          

          

       STAND 4 

 STAND 1 OG 
3 
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 Emne:  Vejledning i tilrettelæggelse af 
  KOMBI – Når hjælp er en æressag 

Materiel og opbygning af de enkelte stande: 

Stand 1 og 3: 

1 stk. køretøj, der skal kunne startes. Bilen SKAL være en almindelig personbil. Be-
nyttes flere baner SKAL køretøjerne være identiske. 

Derudover skal følgende ligge i bilen: 

 Advarselstrekant 
 2 kg. pulverslukker 
 Reservehjul 
 Førstehjælpskasse 
 Donkraft 

For at stabilisere bilen ved hjulskift bør der være passende plader hvor donkraften 
kan placeres på. 

Der skal endvidere være en momentnøgle til rådighed for dommerne, for at sikre, at 
hjulet er spændt ens til alle konkurrencerne. 

Stand 2: 

Her skal bruges: 

1 stk. skadet bil (skal ikke nødvendigvis kunne startes). Bilen skal også her være af 
personbilstørrelse uden lad. 

Herudover skal der på standen være: 

 Sminket figurant 
 Advarselstrekant 
 Pulverslukker 
 Førstehjælpskasse 
 Fantom på tæppe 

Efter bilen skal der laves en afstandsmarkering, der symboliserer 25, 50, 75, 100, 
125, 150, 175 og 200 meter. Den fysiske afstand behøver ikke være mere end 25 
cm mellem de enkelte afstandsmarkeringer. 

Stand 4: 

Afsøgningsområdet skal have en størrelse på 10 x 10 meter. Det må meget gerne 
være et område med højt græs eller lignende.  

Materiel: En figur, som aftales nærmere med disciplindommeren. 
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Generelt 

Konkurrencen består af opgaver inden for følgende områder: 

1. Storm 
2. Skybrud 
3. Beredskab 
4. Sne 
5. Tørke 

jf. beskrivelserne for de enkelte opgaver. 

Personel 

Holdet sammensættes af max. 10 personer. 

Grad og uddannelse er underordnet. 

Påklædning 

Indsatsuniform med hjelm og arbejdshandsker. 

Det er ikke tilladt konkurrencedeltagerne at aftage udrustningen eller dele heraf 
under konkurrencen, dog må arbejdshandsker tages af, når dette påkræves, men 
handskerne skal da placeres i bælte eller lomme. Tabes udrustningsgenstande, skal 
disse samles op. 

Materiel 

Jf. beskrivelserne for de enkelte opgaver. 

Konkurrencebestemmelser 

Banen er et langt opmærket areal, der opbygges således, at flere hold kan konkur-
rere samtidig. Deltagerne placerer sig ved startlinjen.  

Konkurrencestedet for de enkelte opgaver er placeret som vist på nedenstående 
tegning. 

Efter banedommernes anvisning træder holdene an på 2 geledder, og holdlederen 
afgiver en klarmelding. Når banedommeren afgiver signal, starter konkurrencen. 

 
10 m 25-50 m 25-50 m 25-50 m 25-50 m 25-50 m 10 m 

START      MÅL 

 Stand nr. 1 Stand nr. 2 Stand nr. 3 Stand nr. 4 Stand nr. 5  

 Storm Skybrud Beredskab Sne Tørke  

 

Tidtagningen påbegyndes, når dommeren giver startsignal og stoppes, når sidste 
mand er i mål. 
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Kvalitetsvurdering 

Under og efter opgavernes løsning foretager disciplindommer/banedommer en be-
dømmelse af kvaliteten jf. beskrivelserne for de enkelte discipliner. Kvaliteten af de 
enkelte opgaveløsninger lægges til grund for den endelige bedømmelse. Hvis kon-
kurrencen gennemføres fejlfrit opnås yderligere et fratræk på 1 minut i den samlede 
opgavetid. 

Konkurrencens forløb 

1. opgave (STORM - løfteopgave) 

Max. 4 personer; det øvrige hold indtager venteposition. 

Holdet løser 1. opgave 10 meter fra startlinjen. 

Ståltreben med tov samt skraldetalje transporteres frem til 100 kilos byrde. 

Trebenet rejses og sikres med tov. 

Afstanden mellem benene er indbyrdes lige stor. 

Vinklen mellem benene og lodret skal være under 45 grader. 

Byrden løftes 50 centimeter ved hjælp af skraldetaljen. Pakken (indeholder de 2 
sæt waders der skal benyttes i næste del af konkurrencen) under byrden udtages 
og afleveres til de ventende holddeltagere. Pakken åbnes af holddeltagerne så den 
er klar til næste konkurrencedel. Byrden sænkes, materiellet pakkes og placeres på 
det anviste sted. 

Materiel pr. hold: 

 Ståltreben med tov. 
 Skraldetalje. 
 100 kilo tung byrde. 
 Musesnor x 2 
 Pakke med 2 sæt waders 

2. opgave (SKYBRUD - lænseopgave) 

Max. 3 personer, den ene skal fungere som sikkerhedsperson; det øvrige hold ind-
tager venteposition.  

Holdet løser 2. opgave 25 meter fra 1. opgave. 

De 2 deltagere iklæder sig waders. 

Lænsepumpen klargøres med slange og line.  

Generatoren startes, er strømforsyning til lænsepumpen. 

Fra karret/ tønden der er placeret midt i 10 m3 karret lænses vandet ud i karret. 
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Opgaven er løst når pumpen ikke kan suge mere vand og en genstand fra kar-
ret/tønden er bragt til linjen hvor holddeltagerne venter. Genstanden skal benyttes 
i næste konkurrencemoment. Materiellet pakkes og placeres på det anviste sted. 

Materiel pr. hold: 

 1 10m3 kar 
 1 kar/tønde 
 1 Generator (min. 2 KW) 
 1 Dykpumpe (minimum 200 l/min.) 
 1 slangelængde 
 2 sæt waders 
 1 line/tov 
 1 trykforbinding (genstand til tønden) 

3. opgave (BEREDSKAB – Førstehjælp) 

Max. 4 personer; det øvrige hold indtager venteposition. 

Holdet løser 3. opgave 25 meter fra 2. opgave. 

En figurant (ca. 60 kilo, bevidstløs med åndedræt) er placeret 20 meter fremme. 

Denne skal ydes følgende hjælp: 

 Trinvis førstehjælp inkl. stabilt sideleje. 
 Blodstandsning i håndled med trykforbinding. 
 Støtte til lukket brud på skinneben. 
 Optagning på standardbåre. 
 Indpakning i to tæpper. 
 Surring (3 halvstik). 
 Båretransport til anvist sted. 

Materiel pr. hold: 

 A-sanitetstaske. 
 B-sanitetstaske.  
 Standardbåre. 
 2 tæpper. 
 1 redningsline. 

4. opgave (SNE - feltkøkken) 

Max. 3 personer; det øvrige hold indtager venteposition. 

Holdet løser 4. opgave 25 meter fra 3. opgave. 

Opgaven løses i nedenstående rækkefølge: 

1. Feltkøkkenets forreste gryde i køreretningens højre side hejses ved hjælp af 
kran og løftegreb ned på en af træpallerne anbragt til højre for køkkenet  
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2. Bageste gryde i køreretningens venstre side flyttes til forreste højre kogested, 
idet gryden først anbringes på en af træpallerne, medens der skiftes stilling på 
kranens trisse. 

3. Første aftagne gryde på palle anbringes i bageste venstre kogested. 
4. Begge gryder fastspændes ved hjælp af bøjlerne, og kranens krog anbringes i 

beslaget på skorstenen. 

Materiel pr. hold: 

 1 feltkøkken fast opstillet med støtteben og 4 vandfyldte gryder fastspændt 
med bøjler. 

 2 træpaller anbragt umiddelbart til højre for feltkøkkenet. 

5. opgave (Tørke - pumpeopgave) 
Max. 4 personer; det øvrige hold indtager venteposition. 
Holdet løser 5. opgave 25 meter fra 4. opgave. 
Pumpen fremføres 25 meter frem med materiel. 
Der foretages ansugning fra karret. 
1 C-slange rulles ud, C-rør monteres og der sættes vand på. 
Pumpen pakkes og C-slangen enkeltoprulles - pumpen bringes tilbage til udgangs-
stedet. 

C-slange og C-rør anbringes på et anvist sted. 

Materiel pr. hold: 

 VW-pumpe 
 C-slange 
 C-rør 
 B/C koblingsstykke 
 Trillebørshjul 
 Sugeslange 
 Slangenøgler  
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BEDØMMELSESSKEMA (STORM) 

 

 

 BY: ___________________________  HOLDNR.: ______________  

 

 

 

 

KONTROL AF 

TILLÆGSTID= 

SEKUNDER X 

ANTAL FEJL 

TILLÆGSTID 

 

(sekunder) 

 

BEMÆRKNINGER 

LØFTEOPGAVE:    

- BENSAMMENSPÆNDING 30 x _________   

- VINKEL 30 x _________   

- BENAFSTAND 30 x _________   

- TOVETS BRUG 30 x _________   

- MUSNING 30 x _________   

KONKURRENCETID  

 

 

 

      

 BANEDOMMER   BANEDOMMER  
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BEDØMMELSESSKEMA (skybrud) 

 

 

 

 BY: ___________________________  HOLDNR.: ______________  

 

 

 

 

KONTROL AF 

TILLÆGSTID= 

SEKUNDER X 

ANTAL FEJL 

TILLÆGSTID 

 

(sekunder) 

 

BEMÆRKNINGER 

Lænseopgave:    

- BENYTTET KORREKT 

KNOB 

- LEDNING I VANDET 

- BØJNING PÅ SLANGE 

- MODTRYK PÅ SLANGE 

15 x __________ 

15 x __________ 

15 x __________ 

15 x __________ 

  

KONKURRENCETID  

 

 

 

 

      

 BANEDOMMER   BANEDOMMER  
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BEDØMMELSESSKEMA (Beredskab) 

 BY: ___________________________  HOLDNR.: ______________  
  

KONTROL AF ANTAL FEJL TILLÆGSTID BEMÆRKNINGER 

FØRSTEHJÆLP:    
Livreddende førstehjælp  30 sek. x ___ = _____ 
- bevidsthedstilstand ___________  
- åndedræt  __________  
- blodstandsning ___________     
Almindelig førstehjælp  30 sek. x ___ = _____ 
- fastforbinding ___________  
- trykforbinding ___________  
- patientbehandling  
  (f.eks. lejring) 

 
___________ 

 

- fiksering af brud 
  (4 tørklæder) 

 
___________ 

 

Båretjeneste  30 sek. x ___ = _____ 
- klargøring af båre ___________  
- optagelsen på båre ___________  
- indpakning på båre ___________  
- lejring på båre  
  (aflåst sideleje) 

 
___________ 

 

- fastsurring på båre 
  (brystet, lænden,  
   over knæet) 

 
___________ 

 

PATIENTTRANSPORT   
Båretransport  30 sek. x ___ = _____ 
- bæreretning 
  (hovedet bagud) 

 
___________ 

 

- 4 personer til trans- 
   porten 

  

Tab af båre/patient  60 sek. x ___ = _____ 

  SAMLET TILLÆGSTID minutter  sekunder 
  KONKURRENCETID minutter  sekunder 

 
 
      
 BANEDOMMER   BANEDOMMER 
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BEDØMMELSESSKEMA (Sne) 

 

 BY: ___________________________  HOLDNR.: ______________  

 

 

KONTROL AF 

TILLÆGSTID= 

SEKUNDER X 

ANTAL FEJL 

TILLÆGSTID 

 

(sekunder) 

 

BEMÆRKNINGER 

TRISSEN: 

- PLACERING AF TRISSENS  

  POSITION 

 

120 x __________ 

  

LØFTEGRAB: 

- PLACERING AF LØFTEGRAB 

 

  60 x __________ 

  

KRANSPIL: 

- FØRING AF KRANSPIL 

 

  60 x __________ 

  

PALLER: 

- PLACERING AF GRYDER PÅ  

  PALLER 

 

  60 x __________ 

  

KOGESTEDER: 

- PLACERING AF GRYDER I  

  KOGESTEDER 

 

  60 x __________ 

  

KONKURRENCETID  

 

 

 

      

 BANEDOMMER   BANEDOMMER  
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BEDØMMELSESSKEMA (Tørke) 

 

 

 

 BY: ___________________________  HOLDNR.: ______________  

 

 

 

 

KONTROL AF 

TILLÆGSTID= 

SEKUNDER X 

ANTAL FEJL 

TILLÆGSTID 

 

(sekunder) 

 

BEMÆRKNINGER 

KLARGØRING: 

- SUGELINE 

- VENTILLINE 

 

60 x __________ 

60 x __________ 

  

PAKNING: 

- SUGESLANGE 

- C-SLANGE 

 

30 x __________ 

30 x __________ 

  

KONKURRENCETID  

 

 

 

 

      

 BANEDOMMER   BANEDOMMER  
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SAMMENTÆLLINGSSKEMA  

 

 BY: ___________________________  HOLDNR.: ______________  

 

 

SAMLET RESULTAT (SEKUNDER) 

KONKURRENCETID OPGAVE NR. 1 – STORM  

KONKURRENCETID OPGAVE NR. 2 – SKYBRUD  

KONKURRENCETID OPGAVE NR. 3 - BEREDSKAB  

KONKURRENCETID OPGAVE NR. 4 - SNE  

KONKURRENCETID OPGAVE NR. 5 - TØRKE  

FEJLFRI GENNEMFØRELSE (- 60 SEKUNDER)  

  MÅLT TID  

KONKURRENCETID  

 

 

 

 

     

 DISCIPLINDOMMER   
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Beredskab (5-kamp) 

Til hvert hold beregnes 45 minutter inkl. klargøringstid. 

Banen opmærkes med plaststrimmel, og de enkelte konkurrenceelementer mar-
keres med nr. således, at holdene benytter det rigtige materiel. 

Der foretages ligeledes en tilskuerafmærkning. 

Sørg for, at materiellet er ensartet for alle hold og funktionsdueligt. 

Sørg ligeledes for at have reservemateriel klar til samtlige konkurrencer, hvis 
uheldet skulle være ude. 

Inden konkurrencen, gennemføres et prøve-gennemløb af konkurrencen således, 
at banedommerne får mulighed for at kalibrere bedømmelserne. 

Der skal være en banedommer ved hver stand plus 1- 2 hjælpere. 

Det bør tilstræbes, at banerne lægges ved siden af hinanden. 

Materielliste: 

Hver bane skal have følgende materiel til rådighed: 

 Ståltreben med kæde/tov 
 Skraldetalje med tilbehør 
 100 kg byrde med krog 
 2 musesnore 
 2 sæt waders 
 1 10 m3 kar 
 1 generator min. 2 KW 
 1 lænsepumpe (200l/min)  
 1 slange til lænsepumpe 
 1 line/tov, 1 trykforbinding  
 1 figurant (vægt 60-70 kg, bevidstløs med åndedræt) 
 1 A-taske 
 1 B-taske  
 1 båre 
 2 tæpper  
 1 redningsline  
 1 feltkøkken komplet med vand i 2 gryder (min 60 ltr. i hver gryde) 
 2 træpaller 
 1 VW-pumpe  
 1 trillebørshjul 
 1 C-slange 
 1 C-rør 
 1 B/C-kobling 
 1 Sugeslange 
 1 stk. 200 liters tønde med vand. 
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Reservemateriel: 

 1 ståltreben med kæde/tov  
 5 skraldetaljer med tilbehør 
 1 generator 
 1 lænsepumpe 
 Ekstra figuranter 
 10 tæpper 
 1 feltkøkkener komplet 
 4 træpaller 
 1 VW-pumper komplet 
 2 C-slanger 
 2 C-rør 
 2 B/C-koblinger 
 1 sæt slangenøgler 
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   S T A R T- 

L I N I E 

 

reserve-   venteområde  

materiel     

REDNING     

reserve-   venteområde  

materiel     

LÆSNING     

reserve-   Venteområde  

materiel     

FØHJ     

reserve-   Venteområde  

materiel     

FPL     

reserve-   venteområde  

materiel     

BRAND     

   M Å L- 

L I N I E 
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Baggrund  

Ved landsstævnet i 2012 deltog 2 ungdomsbrandkorps i konkurrencerne. Holdene 
deltog i en tilpasset version, på den i forvejen etablerede fem-kampbane, hvor to ud 
af de 5 discipliner blev gennemført. Opgaverne på fem-kampbanen viste sig dog 
som mindre egnet til denne særlige målgruppe, hvorfor det ved landsstævnet i 2014 
foreslås, at der etablerede en særlig konkurrencebane specielt rettet mod ungdoms-
brandkorps. 

Formålet med ungdomsbrandkorps er ifølge Landsforening for ungdomsbrandkorps, 
at ”give unge mellem 10 og 18 år (piger og drenge) en anderledes fritid, hvor ind-
holdet er brand og redning, disciplin og en sund samfundsholdning, men ungdoms-
brandkorpsene er også et gode for brandvæsenerne, idet flere af de unge ungdoms-
brandmænd har taget en rigtig brandmandsuddannelse og er blevet ansat ved 
brandvæsner rundt om i landet.”  

Konkurrencerne tager udgangspunkt i dette formål og dækker det opgavesæt bredt, 
som findes i brandvæsener. Endvidere er opgaverne tilrettelagt, så de realistisk kan 
løses, men samtidig udfordrer deltagerne, uanset om disse er 10 eller 18 år gamle.  

Der er lagt vægt på, at denne i denne disciplin sker en bedømmelse af deltagerne 
med udgangspunkt i det for ungdomsbrandkorps definerede formål. Konkurrencerne 
bedømmes således ud fra følgende punkter:  

 Opgaveløsning  

 Samarbejde, udnyttelse af gruppen ressourcer  

 Sikkerhed, pas godt på dig selv og hinanden  

 ”Disciplin” og korpsånd  
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Generelt   

Konkurrencen består af opgaver inden for følgende områder:  

1. Førstehjælp  

2. Kommunikation  

3. Redning  

4. Knob og stik  
5. Slangeudlægning  

jf. beskrivelserne for de enkelte opgaver.  

Personel 

Holdet sammensættes af max. 10 personer. Grad og uddannelse er underordnet.  

Påklædning 

Indsatsuniform: Deltagerne skal bære indsatsdragt. Denne skal leve op til kravene i 
DS/EN 469.  

Hjelm: Da der ikke er risiko for brand og varme, kan der anvendes en almindelig 
godkendt industrihjelm efter DS/EN 397.  

Støvler: Da denne opgave ikke kræver beskyttelse mod brand og høj temperatur, 
kan anvendes andre støvler end brandstøvler eller rednings- og sikkerhedsstøvler, 
der beskytter brugeren imod gennemtrængning af spidse genstande fra undersiden 
samt beskyttelse af forfoden ved hjælp af tå værn.  

Det er ikke tilladt konkurrencedeltagerne at aftage udrustningen eller dele heraf un-
der konkurrencen, dog må arbejdshandsker tages af, når dette påkræves, men 
handskerne skal da placeres i bælte eller lomme. Tabes udrustningsgenstande, skal 
disse samles op.  

Materiel 

Jf. beskrivelserne for de enkelte opgaver.  

Konkurrencebestemmelser 

Banen er et langt opmærket areal (15 x 120 meter), der opbygges således, at flere 
hold kan konkurrere samtidig. Deltagerne placerer sig ved startlinjen. Konkurrence-
stedet for de enkelte opgaver er placeret som vist på nedenstående tegning. 
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Tidtagningen påbegyndes, når dommeren giver startsignal og stoppes, når sidste 
mand er i mål.  

Kvalitetsvurdering  

Under og efter opgavernes løsning foretager disciplindommer/banedommer en be-
dømmelse af kvaliteten jf. beskrivelserne for de enkelte discipliner. Kvaliteten af de 
enkelte opgaveløsninger lægges til grund for den endelige bedømmelse. 
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Konkurrencens forløb  

1. opgave: Førstehjælp HLR 

Førstehjælpsopgaven er basal genoplivning til en bevidstløs uden normal vejrtræk-
ning, udført af to personer. Førstehjælpsopgaven løses i overensstemmelse med 
guidelines for udførelse af basal genoplivning 2010.  

2 Mand. 

Materiel: 

 1 genoplivnings dukke  

2. opgave Kommunikation 

Radiokommunikation med SINE terminaler, hvor der skal samles en lille LEGO bil el-
ler lignende. Den ene har en tegning over opgaven og skal vejlede den anden til løs-
ningen. 

3 Mand. 

Materiel: 

 2 SINE terminaler 

 1 LEGO bil eller lignende 

 2 bokse  

3. Redningsopgave 

Holdet skal forbinde et sår på dukkens venstre skinneben. Der anlægges fastforbin-
ding. Herefter skal dukken flyttes, vha. mangeløft, så skånsomt som muligt op på 
båren og fastspændes. Herefter skal båren transporteres 30 meter på jævnt terræn. 
Herefter skal dukken skånsomt tages ud af båren og materiellet lægges i materielde-
pot. Holdet kan fortsætte, når materiellet er lagt i depot.  

4 Mand. 

Materiel: 

 Båre (Ferno redningsbåre eller lignende) 

 Stopper og fodplade til fastgørelse 

 Tæppe 

 Førstehjælpstaske 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afsnit: 10.1.0 

Side: 4/10 

Dato: 13-11-2015 

BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  Ungdomsbrandkorps 5-kamp 
               

4. Knob og stik  

Opgaven foregår som stafet. En deltager af gangen løber 15 meter frem til bane-
dommer og binder et af dommeren udpeget knob. Når knobet er godkendt, returne-
res til holdet og næste deltager løber frem. Tiden stoppes når sidste mand når til-
bage til holdet.  

Dommeren kan vælge i mellem råbåndsknob, tømmerstik, flagknob, pælestik og 
dobbelt halvstik. Dommeren kan kun vælge et knob to gange. Dvs. når alle 10 mand 
har været igennem har alle knob været bundet 2 gange.  

10 mand.  

Materiel: 

 1 stigeled 

 1 knobtov  

5. opgave slange udlægning/pakning 

Udlægning af 1. og 3. angrebsslange fra forgrener til branden (Tønde med mindre væske-
brand). 
Når branden er slukket, lukkes der ned og slangerne pakkes igen. 
5 Mand (OBS: Forgrener er lagt ud og betjenes af holdet) 
Materiel: 
 2 sæt indeholdende: 

o SOS 
o dobbeltoprullet c-slange 
o 1 kurv med 3 c-slanger. 
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BEDØMMELSESSKEMA - FØRSTEHJÆLP 

 

 

 BY: ___________________________  HOLDNR.: ______________  

 

DER MARKERES MED ET KRYDS, SÅFREMT DER KONSTATERES FEJL 

1. Manglende kontrol af bevidsthed  

2. Manglende råb på hjælp  

3. Mangler at skabe frie luftveje   

4. Manglende kontrol af normal vejrtrækning  

5. Anvender ikke korrekt tryksted  

6. Trykker ikke dybt nok   

7. Trykker for langsomt   

8. Trykker for hurtigt  

9. Giver ikke 30 tryk på trykstedet   

10. Giver ikke 2 effektive indblæsninger   

11. Giver ikke 30 tryk på trykstedet   

12. Giver ikke 2 effektive indblæsninger   

13. Giver ikke 30 tryk på trykstedet   

14. Giver ikke 2 effektive indblæsninger   

15. Giver ikke 30 tryk på trykstedet  

16. Giver ikke 2 effektive indblæsninger   

17. Giver ikke 30 tryk på trykstedet  

18. Giver ikke 2 effektive indblæsninger   

 

Antal krydser (max. 18)      
  

Antal strafsekunder (antal krydser x 60 sekunder)    
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BEDØMMELSESSKEMA - KOMMUNIKATION 

 

 

 BY: ___________________________  HOLDNR.: ______________  

 

DER MARKERES MED ET KRYDS, SÅFREMT DER KONSTATERES FEJL 

1. Budskaberne råbes til hinanden  

2. Manglende brug af ekspeditionsord (skift, slut)  

3. Figuren er ikke samlet korrekt   

 

Antal krydser (max. 3):      
   

Antal strafsekunder (antal krydser x 60 sekunder)                      
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BEDØMMELSESSKEMA - REDNING 

 

 

 BY: ___________________________  HOLDNR.: ______________  

 

DER MARKERES MED ET KRYDS, SÅFREMT DER KONSTATERES FEJL 

1. Manglende forbinding af sår  

2. Dukken flyttes ikke skånsomt fra findested til båre  

3. Dukken fastsurres ikke  

4. Dukken pakkes ikke ind i tæppe  

5. Båren løftes ikke under fælles kommando  

6. Båren tabes  

7. Der løbes med båren  

8. Båren sættes ikke under fælles kommando  

9. Dukken flyttes ikke skånsomt fra båre til samlested  

 

Antal krydser (max. 9):      
   

Antal strafsekunder (antal krydser x 60 sekunder)     
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BEDØMMELSESSKEMA – KNOB OG STIK 

 

 

 BY: ___________________________  HOLDNR.: ______________  

 

DER MARKERES MED ET KRYDS, SÅFREMT DER KONSTATERES FEJL 

1. Råbåndsknob  

2. Flagknob  

3. Tømmerstik  

4. Dobbelt halvstik  

5. Pælestik  

 

Antal krydser (max. 10):      
  

Antal strafsekunder (antal krydser x 60 sekunder)    
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BEDØMMELSESSKEMA - SLANGEUDLÆGNING 

 

 

 BY: ___________________________  HOLDNR.: ______________  

 

DER MARKERES MED ET KRYDS, SÅFREMT DER KONSTATERES FEJL 

1. Materiel slæbes  

2. Materiel trædes på  

3. Materiel smides  

4. Der kaldes ikke vand frem til 1. angreb  

5. Vandordren gentages ikke  

6. Der kaldes ikke vand frem til 3. angreb  

7. Vandordren gentages ikke  

8. 1. angrebsslange er ikke lagt i bugter  

9. 3. angrebsslange er ikke lagt i bugter  

10. Manglende kontrol af strålebilledet på 1. angreb  

11. Manglende kontrol af strålebilledet på 3. angreb  

 Pakning  

12. Materiel slæbes   

13. Materiel trædes på  

14. Materiel smides  

15. Ruller vandfyldte slanger sammen  

16. Kurve ikke pakket korrekt jf. INDSATS, slanger 
og tilbehør (1 kryds pr. fejl) 

 

 

Antal krydser:       
  

Antal strafsekunder (antal krydser x 60 sekunder)    
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afsnit: 10.1.0 

Side: 10/10 

Dato: 13-11-2015 

BEREDSKABSFORBUNDETS 
LANDSSTÆVNE 

 

 Emne:  Ungdomsbrandkorps 5-kamp 
               

BEDØMMELSESSKEMA - SAMMENTÆLLING 

 

 

 BY: ___________________________  HOLDNR.: ______________  

 

Mellemregninger (antal strafsekunder) fra del-disciplinerne skrives ind 

1. Førstehjælp  

2. Kommunikation  

3. Redning  

4. Knob og stik  

5. Slangeudlægning  

 

Straftid i alt (sekunder):      
  

Tid for gennemførelse (sekunder)      
 
Samlet pointtal (Straftid + tid)     
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