
BEREDSKABSFORBUNDETS 
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Dato: 14-08-2018 

Emne: Ungdomsbrandkorps 5-kamp

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 

ungdomsbrandkorps. 

Formålet med ungdomsbrandkorps er at give unge mellem 10 og 18 år (piger og 

drenge) en anderledes fritid, hvor indholdet er brand og redning, disciplin og en sund 

samfundsholdning, men ungdomsbrandkorpsene/brandkadetterne er også et gode for 

beredskaberne, idet flere af de unge ungdomsbrandmænd/brandkadetter har taget en 

rigtig brandmandsuddannelse og er blevet ansat ved beredskaberne rundt om i 

landet. 

Konkurrencerne tager udgangspunkt i dette formål og dækker det opgavesæt bredt, 

som findes i beredskaberne. 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 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 (15 x 120 meter), der opbygges således, at flere 

hold kan konkurrere samtidig. Deltagerne placerer sig ved startlinjen. 

Konkurrencestedet for de enkelte opgaver er placeret som vist på nedenstående 

tegning. 
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Bane 1 Bane 2 

5 meter - Startopstilling 5 meter - Startopstilling 

10 meter - Førstehjælp 10 meter - Førstehjælp 

10 meter - Kommunikation 10 meter - Kommunikation 

20 meter - Redning 20 meter - Redning 

20 meter – knob og stik 20 meter – knob og stik 

50 meter - slangeudlægning 50 meter - slangeudlægning 

5 meter - slut opstilling 5 meter - slut opstilling 

Tidtagningen påbegyndes, når dommeren giver startsignal og stoppes, når sidste 

mand er i mål. 

Kvalitetsvurdering 

Under og efter opgavernes løsning foretager disciplindommer/banedommer en 

bedømmelse af kvaliteten jf. beskrivelserne for de enkelte discipliner. Kvaliteten af de 

enkelte opgaveløsninger lægges til grund for den endelige bedømmelse.  

Konkurrencens forløb 
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1. opgave: Førstehjælp HLR

Førstehjælpsopgaven er basal genoplivning til en bevidstløs uden normal

vejrtrækning, udført af en person. Førstehjælpsopgaven løses i overensstemmelse

med guidelines for udførelse af basal genoplivning 2015.

1 Mand

Materiel: 1 genoplivnings dukke

2. opgave Kommunikation

Radio Kommunikation med SINE terminaler, hvor der skal samles en lille LEGO bil

eller lign. den ene har en tegning over opgaven og skal vejlede den anden til

løsningen.

3 Mand

Materiel: 2 SINE terminaler, 1 LEGO bil eller lign., 2 bokse

3. Redningsopgave

Holdet skal forbinde et sår på dukkens venstre skinneben. Der anlægges

fastforbinding. 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

materieldepot. Holdet kan fortsætte, nå materiellet er lagt i depot.

4 Mand.

Materiel: Båre (Ferno redningsbåre el.lign), stopper og fodplade til fastgørelse, tæppe

og første hjælpstaske
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4. Knob og stik

Opgaven foregår som stafet. En deltager af gangen løber 15 meter frem til 

banedommer og binder, et af dommeren udpeget knob. Når knobet er godkendt, 

returneres til holdet og næste deltager løber frem. Tiden stoppes når sidste mand når 

tilbage 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 og 1 knobtov 

5. opgave slange udlægning/pakning

Udlægning af 1. og 3. angrebsslange fra forgrener til branden (Tønde med mindre 
væskebrand)

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: SOS, dobbeltoprullet c-slange samt 1 kurv med 2 C-

slanger.
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BEDØMMELSESSKEMA – FØRSTEHJÆLP 

By: Hold nr.: 

DER MARKERES MED ET KRYDS, SÅFREMT DER KONSTATERES EN FEJL 

1. Manglende kontrol af bevidsthed (tal. rusk) 
2.  
3. Mangler at skabe frie luftveje 
4. Manglende kontrol af normal vejrtrækning 
5. Manglende alarmering (1-1-2) 
6. Anvender ikke korrekt tryksted 
7. Trykker ikke dybt nok 
8. Trykker for langsomt 
9. Trykker for hurtigt 

10. Giver ikke 30 tryk på trykstedet 
11. Mangler at skabe frie luftveje 
12. Giver ikke 2 indblæsninger 
13. Giver ikke 30 tryk på trykstedet 
14. Mangler at skabe frie luftveje 
15. Giver ikke 2 indblæsninger 
16. Giver ikke 30 tryk på trykstedet 
17. Mangler at skabe frie luftveje 
18. Giver ikke 2 indblæsninger 
19. Giver ikke 30 tryk på trykstedet 
20. Mangler at skabe frie luftveje 
21. Giver ikke 2 indblæsninger 
22. Giver ikke 30 tryk på trykstedet 
23. Mangler at skabe frie luftveje 
24. Giver ikke 2 indblæsninger 
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* Antal krydser (max 18)

* Antal strafsekunder (antal krydser x 60 sekunder)

BEDØMMELSESSKEMA – KOMMUNIKATION 

By: Hold nr.: 

DER MARKERES MED ET KRYDS, SÅFREMT DER KONSTATERES EN FEJL 

1. Budskaberne råbes til hinanden 
2. Manglende brug af ekspeditionsord (skift, slut) 

3. Figuren er ikke samlet korrekt 

* Antal krydser (max 3)
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* Antal strafsekunder (antal krydser x 300 sekunder)
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BEDØMMELSESSKEMA – REDNING 

By: Hold nr.: 

DER MARKERES MED ET KRYDS, SÅFREMT DER KONSTATERES EN 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)UNDER R
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BEDØMMELSESSKEMA – KNOB OG STIK 

By: Hold nr.: 

DER MARKERES MED ET KRYDS, SÅFREMT DER KONSTATERES EN FEJL 

1. Råbåndsknob 

2. Flagknob 
3. Tømmerstik 

4. Dobbelt havstik 

5. Pælestik 

* Antal krydser (max 10)

* Antal strafsekunder (antal krydser x 60 sekunder)UNDER R
EVID
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BEDØMMELSESSKEMA – SLANGEUDLÆGNING 

By: Hold nr.: 

DER MARKERES MED ET KRYDS, SÅFREMT DER KONSTATERES EN 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 slange sammen 

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

* Antal krydser

* Antal strafsekunder (antal krydser x 60 sekunder)

BEDØMMELSESSKEMA – SAMMENTÆLLING 
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By: Hold nr.: 

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 POINTANTAL (straftid + tid) UNDER R
EVID
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