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RETNINGSLINJER 
 
1. 
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. 
 
Stævnet afholdes hvert andet år (lige år) i den anden hele weekend i september måned. 
 
Der konkurreres i redningsberedskabsdiscipliner i henhold til særlige konkurrenceregler udarbejdet 
af Beredskabsforbundet i samarbejde med de faglige beredskabsmyndigheder. 
 
Deltagerne skal være frivillige i redningsberedskabet og/eller medlemmer af Beredskabsforbundet. 
 
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. 

 
2. 
Beredskabsforbundets landsledelse træffer beslutning om, i hvilken by det kommende stævne skal 
afholdes. Beslutningen træffes, således at meddelelse om kommende stævneby kan gives på 
stævnets sidste dag. 
 
Stævnet bør afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt. 
 
3. 
Stævnet arrangeres af en eller flere kredse i samarbejde med regionen. 
 
Til grund for afgørelsen om stævnets placering skal lægges en vurdering af, om kredse(ne) har 
tilstrækkelige faciliteter til at gennemføre stævnet, samt om der kan opnås den nødvendige støtte 
fra de kommunale myndigheder. 
 
Regionen bør være de(n) arrangerende kreds(e) behjælpelig ved kontakten til kommunale 
myndigheder og/eller det stedlige beredskab. 
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Der skal indgås skriftlig aftale med det stedlige beredskab om afholdelse af stævnet. Denne aftale 
skal underskrives af såvel Beredskab, Kreds(e) samt Region.  
 
Det skal afklares, i hvor stor grad det stedlige beredskab er villige til at yde tilskud i form af fx 
materiel, lån af køretøjer, dækning af kontorholdsudgifter m.v., og disse forhold skal være indeholdt 
i aftalen. Endvidere bør det sikres, at det stedlige beredskab stiller kvalificeret personel til rådighed 
under tilrettelæggelse og gennemførelse af stævnet. 
 
Aftalen bør indeholde stillingtagen til fordelingen af udgifterne ved arrangementet. 
 
Landsledelsen nedsætter en stævnestyregruppe, der bemandes således: 
• 1 repræsentant fra præsidiet (formand) 
• Den stedlige regionsleder (næstformand) 
• 1 repræsentant fra de(n) arrangerende kreds(e) 
• 1 repræsentant fra Unge i Beredskabet 
• 1 repræsentant fra øvrige deltagende organisationer 
• Regionskassereren 
• Beredskabsforbundets regionale konsulent i den pågældende region 
 
Stævnestyregruppen kan indsupplere flere medlemmer efter behov 
 
Regnskabet føres af den regionale kasserer. Regnskabet revideres af landssekretariatet. Revideret 
regnskab for stævnet indsendes til landsledelse senest 3 måneder efter stævnets afvikling. 
 
Eventuelt overskud udover kr. 5.000,00 indsættes på en særlig kontooprettet af landssekretariatet. 
 
Midlerne på denne konto anvendes i forbindelse med kommende landsstævner. 
 
4. 
Inden udgangen af august måned året før, udsender stævnestyregruppen link til forhåndstilmelding 
og oplysninger om økonomi i forbindelse med deltagelse til samtlige regioner og kredse samt 
tilsluttede organisationer, der kan deltage i stævnet.  
 
Endelig tilmelding fra den enkelte kreds skal være stævnestyregruppen i hænde senest den 1. juni 
det år, hvor stævnet afholdes. Betalingen for deltagelse og eventuel forplejning opkræves efter 
arrangørens bestemmelser. 
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Tilmelding er bindende, og det kan efter udløbet af sidste tilmeldingsfrist ikke påregnes, at 
indbetalte beløb kan tilbagebetales. Betalingen skal være stævnet i hænde senest 30 dage før 
stævnet afholdes. Er betalingen ikke sket, vil tilmeldingen og dermed deltagelsen blive slettet. 
 
 
Indkvartering af deltagere kan foregå på skoler, i haller eller lignende, alt efter den arrangerende 
by/kreds bestemmelser. 
 
5. 
Alle konkurrencer vil blive afviklet under bedømmelse af dommere. Stævnestyregruppen træffer 
selv aftale med overdommer, overdommerassistent, dommere og hjælpedommere, herunder 
reserver og hjælpere. 
 
Overdommer, evt. overdommerassistent, udpeges fra det stedlige statslige redningsberedskab. 
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 behandlet). 
 
Overdommerens afgørelser kan ikke appelleres. Banedommere skal være fagligt velkvalificerede. 
For hver konkurrence (disciplin) skal der være én disciplindommer samt et antal banedommere. 
 
Alle udgifter vedrørende dommervirksomhed (overnatning, forplejning, møder, transport med mere) 
skal være indeholdt i deltagerafgiften. 
 
Stævnestyregruppen skal sikre, at konkurrencebestemmelserne for samtlige discipliner er lagt på 
hjemmesiden senest den 31. december året inden stævnets afvikling. 
 
Større ændringer i stævnereglementet, nedlæggelse af konkurrencer samt oprettelse af nye 
konkurrencer skal godkendes af landsledelsen. 
 
Mindre rettelser i konkurrencebestemmelserne kan foretages af stævnestyregruppen efter 
godkendelsen af disciplindommeren. 

 
6. 
Beredskabsforbundet har udsat en vandrepokal til det vindende hold i hver disciplin, som 
overrækkes af disciplindommeren. Præmien vindes til fast ejendom, såfremt et hold har vundet 
disciplinen ved 3 på hinanden følgende stævner. Vinderen sørger for indgravering af bynavn og 
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årstal. Vinderbyen skal sørge for, at vandrepokalen er landssekretariatet i hænde senest første juni 
det år, hvor stævnet afholdes. 
 
Beredskabsforbundet har desuden udsat en vandrepokal kaldet Goodwill Pokalen. Det er stævnets 
dommere, der tildeler pokalen. Pokalen tildeles den by, der ved stævnet har udvist hjælpsomhed, 
kammeratskab, højt humør og god opførsel. Vandrepokalen overrækkes sædvanligvis af stævnets 
overdommer under festmiddagen lørdag aften. 
 
Eventuelle øvrige præmier bestemmes stævnestyregruppen. 
 
Der udfærdiges diplomer til udlevering, dels for holdet, dels for de enkelte deltagere på 1., 2., og 3. 
pladsen i hver disciplin. 
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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 bedømmelsen. 
 
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. 
I forbindelse med måling af tid ved konkurrencerne anvendes følgende 3 definitioner: 

 
Opgavetid 
Den tid, der bruges til løsning af opgaven. 

 
Tillægstid 
Den tid, der beregnes på grund af strafpoint. 

 
Konkurrencetid 
Opgavetid plus tillægstid. 
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Der henvises til beskrivelsen af de enkelte discipliner for yderligere information om bestemmelser 
for den pågældende konkurrence  
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