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RETNINGSLINIER FOR BF-LANDSSTÆVNE
1.

IN
G

Emne:

Afsnit:

E

R

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

ID

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

E

V

Der konkurreres i redningsberedskabsdiscipliner i henhold til særlige
konkurrenceregler udarbejdet af Beredskabsforbundet i samarbejde med de faglige
beredskabsmyndigheder.

R

Deltagerne skal være frivillige i redningsberedskabet, det vil sige have underskrevet

R

deltagerne i konkurrencen femkamp.

N

2.

D
E

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

U

Beredskabsforbundets landsledelse træffer beslutning om, i hvilken by det
kommende 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.
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3.
Stævnet arrangeres af et eller flere kredsforbund i samarbejde med
regionsforbundet.

E

R

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

ID

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

V

4.

R

E

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

N

D
E

R

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 kommunale redningsberedskab bør i den forbindelse stille kvalificeret personel
til rådighed til tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementet. Der udarbejdes
budget for stævnet. Budget samt den aftale, der er indgået med det kommunale
redningsberedskab/beredskabskommissionen indsendes til regionsforbundet.
Aftalen bør indeholde stillingtagen til fordelingen af udgifterne ved arrangementet.

U

Kredsforbundet nedsætter en stævneledelse med repræsentanter fra
Beredskabsforbundet og Det kommunale Redningsberedskab. Stævneledelsen kan i
øvrigt suppleres. Stævneledelsen udpeger 2 revisorer til at revidere regnskabet.
Revideret regnskab for stævnet indsendes til forbundets landsledelse senest 3
måneder efter stævnets afvikling.
Eventuelt overskud indsættes på en særlig konto, oprettet af forbundets
landssekretariat.
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Midlerne på denne konto anvendes til dækning af særlige udgifter i forbindelse med
kommende BF-landsstævner efter landsledelsens nærmere bestemmelse.
5.

E

R

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

ID

Samtidig udsendes de af Beredskabsforbundet udarbejdede tilmeldingslister og
oplysninger om økonomi i forbindelse med deltagelse.

V

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

R

R

E

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 indbetalte beløb kan tilbagebetales.

D
E

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

U

N

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
bedømmelse af dommere. Stævneledelsen træffer selv aftale med overdommer,
overdommerassistent, dommere og hjælpedommere, herunder reserver og hjælpere.
Overdommer, evt. overdommerassistent, udpeges fra det statslige
redningsberedskab. Disciplindommere udpeges fra det kommunale
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redningsberedskab eller det statslige redningsberedskab og skal i kraft af deres
position og viden kunne afgøre eventuelle protester over dommerkendelser (kun
skriftlige protester bliver behandlet).
Overdommerens afgørelser kan ikke appelleres.

R

Banedommere skal være fagligt velkvalificerede.

E

For hver konkurrence (disciplin) skal der være én disciplindommer samt et antal
banedommere.

ID

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

V

7.

D
E

R

R

E

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
stævner. 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.

N

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

U

Diplomerne rekvireres på Beredskabsforbundets landssekretariat.
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KONKURRENCEBESTEMMELSER
Indledning

R

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

E

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

ID

Dommeren skal briefe holdlederen før konkurrencen.
Holdlederens udeblivelse fra briefing medfører tab af retten til afgivelse af protester.

V

Det tilstræbes, at holdlederne efter den samlede konkurrence kan få uddybet
bedømmelsen.

R

R

E

Alle konkurrencedeltagere skal ved konkurrencens start være iklædt den for
disciplinen påkrævede sikkerhedsmæssige korrekte påklædning (indsatsdragt
uniform hjelm handsker fodtøj).
or

D
E

personel i civilforsvaret uden for CF-

N

Såfremt de enkelte deltagere holder sig inden for de anvisninger, der omtales i
uniformsreglementet (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.

U

Ved klare overtrædelser af sikkerhedsreglementets bestemmelser kan der efter
samråd 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
konkurrenceområde og den tildelte bane.
Efter fremmøde til konkurrenceområdet og den tildelte bane må der ikke tilgå eller
afgå personel på holdet.
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I forbindelse med måling af tid ved konkurrencerne anvendes følgende 3
definitioner:
Opgavetid:
Den tid, der bruges til løsning af opgaven.

E

R

Tillægstid:
Den tid, der beregnes på grund af strafpoint.

U

N

D
E

R

R

E

V

ID

Konkurrencetid:
Opgavetid plus tillægstid.

