Kalder Alle Frivillige i Beredskabsforbundet i Danmark.
Endelig kan det lykkes. Vi må være sammen på kryds og tværs,
hvilket vi er mange der har set frem til.
Kreds Hovedstaden og kreds Albertslund – Brøndby har fornøjelsen af at invitere
frivillige fra hele landet til BF- Stævne 2022.
Indkvarteringen for Beredskabsforbundet vil finde sted på Herstedvester Skole
(Herstedvestervej 44, 2620 Albertslund) tæt på motorvejen.
Sekretariatet vil være åbent for modtagelse fra kl.17:30 fredag 9.sep.
Ungdomsbrandkorps indkvarteres på Albertslund Stadion & Café
(Skallerne 14, 2620 Albertslund) i Hal 3, også tæt på motorvejen.
Gå ikke glip af en enestående mulighed for at være sammen med andre frivillige fra hele
Danmark, under både konkurrencer og socialt samvær. Der er discipliner for enhver smag, og
som alle kan stille op i.
Tilmeldingen til stævnet sker på blanketten på side 2.
Vi har endnu engang formået at holde prisen på samme niveau som de sidste stævner,
således at det stadig kun koster DKK 500,00 pr deltager. Dette inkluderer morgenmad lørdag
og søndag, frokost lørdag og middag til stævnefesten lørdag.
Ved ankomst fredag aften kan der tilkøbes aftensmad i stævnecafeen for DKK 150,00 pr
person ved forudbestilling.
Vil I høre mere om stævnet, har specielle ønsker, eller mangler I informationer af nogen art, er
I velkomne til at kontakte os.
Se mere på http://bfstævne.dk/ eller https://www.facebook.com/bfs2020

Bindende tilmelding med deltagerbetaling skal ske senest den 15. juli 2022.
På konto nr. 53330709587 (AL-bank)
Tilmelding skal sendes til: bpt@beredskab.dk
Der vil ikke være mulighed for tilmelding efter den 15. juli 2022.

BF-STÆVNE 2022
Tilmelding til BF-Stævne den 9-11. september 2022 i Region Hovedstaden.
Information om kreds & kontaktperson
Kreds:
Deltager ikke i Stævnet.
Tilkøb middag fredag
Kontaktperson
Funktion
Navn
Telefonnummer
E-mail
Medbringer i fane?

Sæt kryds her
Ja. sæt kryds her

hvis i ikke deltager
. Antal:
stk. af 150 kr. Skal være betalt 15. jul. 22

Kreds:

Tørke
Navn på deltager

Deltager i
anden
konkurrence

Navn på anden
konkurrencen

Bemærkninger

Deltager i
anden
konkurrence

Navn på anden
konkurrencen

Bemærkninger

Deltager i
anden
konkurrence

Navn på anden
konkurrencen

Bemærkninger

Storm
Navn på deltager

HAT
Navn på deltager

SNE
Navn på deltager

Deltager i
anden
konkurrence

Navn på anden
konkurrencen

Bemærkninger

Deltager i
anden
konkurrence

Navn på anden
konkurrencen

Bemærkninger

Kombi
Navn på deltager

Deltager kun som
tilskuer og i festen
Navn på deltager

Tilskuer

Festen

Bemærkning

ORDENSREGLEMENT
Der er rygeforbud på hele skolen. Der henvises til afmærkede udendørs områder
Der skal være ro ved soveområder i tidsrummet 23.30 – 06.00

Affaldsspande forefindes på gangarealer

Ved brand evakueres bygning. Samlingssted ved Parkeringspladsen

Vinduerne skal holdes fri

Lokalerne forlades senest søndag kl. 11.00

Stole og borde sættes på plads, som da I kom, (foto tilgår når i ankommer)

Lokalet afleveres opryddet og fejet.

Fællesarealerne afleveres opryddet og fejet

9 – 11. september 2022
Region Hovedstaden

Program
Fredag
17:30
18.00
18.00
18.00
18.30 – 21.00
01.00

Check-in i sekretariat på Herstedvester Skole.
Stævne Café, Herstedvester skole åbner.
Musik i Stævne Caféen.
Besigtigelse af stævneplads og dommermøde.
Bespisning i Stævne Café, Herstedvester skole.
Stævne Café, Herstedvester skole lukker.

Lørdag
06.30 – 08.30
08.00
08.00
08.30 – 08.45
08.15
09.00 – 09.30
10.00
10.00
11.00 – 14.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.30
21.30
21.30
23:00 – 02:00
01:00

Morgenmad i Stævne Café, Herstedvester skole.
Sekretariat på Stævnepladsen åbner.
Holdleder instruktion ved baner.
Deltagerne tager opstilling på Ceremoni pladsen
Skallerne 14.
Musikkorpset og fanerne mødes på p-plads
Skallerne 14.
Åbningsceremoni på Ceremoni pladsen.
Konkurrencer startes.
Stævne Café, Albertslund stadion åbner.
Frokost i Stævne Café, Albertslund stadion.
Konkurrencerne afsluttes og Stævnepladsen
lukker.
Stævne Café, Albertslund stadion lukker.
DJ åbner Stævnefesten i Stadionhallen
Skallerne 14.
Spisning.
Uddeling af Goodwill prisen.
Dj spiller op til dans.
Ungefest i hal 2 på Stadion.
Pølsevogn på P-pladsen ved sekretariatet, Herstedvester
Skole.
Stævnefest, Ungefest lukker, natmad kan købes
for egenbetaling ved pølsevognen.

Søndag
07.00 – 09.30
09.30 – 09.45
10.00 – 11.00

Morgenmad i Stævne Café, Herstedvester skole.
Deltagerne tager opstilling på Ceremoni pladsen,
Skallerne 14.
Afslutningsceremoni på Ceremoni pladsen, Skallerne 14.
Ret til ændringer forbeholdes.

