
Egernsund Frivillige Brandværn 

Øvelsesplan for året 2017 

Alle øvelser starter kl. 19:00 afbud skal ske dagen inden, senest kl. 17:00  

Uge nr. Dag og måned Ansvarlige Øvelsens indhold 

2 Fredag 15 jan. EFB Generalforsamling 
3 Tirsdag 17 jan. Thomas og Claus 5 
  Slangeudlægning, vandtankvogn, brug af stiger, laves evt. som indsats 

lignende situation. 
5 Tirsdag 31 jan. Michael A og Carsten 9 (7c) 
  Lokal tilrettelagt, laves som 7 c. kemikaliedykning, rensepunkt, indsatsmed 

farlige stoffer. (GFB for evt. materiale)  
6 Tirsdag 07 feb. Christian og Simon 6 
  Teoretisk gennemgang af brandforløb/overtænding, slukningsteknik, brug 

af overtryksventilation. Kan laves som koldrøgs øvelse. 
9 Tirsdag 28 feb. Johnny og Casper 7 abc (7a) 
  Frigørelsesarbejde ved større køretøjer samt komplekse trafikuheld.  

11 Tirsdag 14 mar. Lars og Kim 10 Rendbjerg hjemmet 
  Evt. besøg på Rendbjerg hjemmet, med gennemgang af husene med tanke 

på eftersøgning og evakuering af beboer (handicappede, sengeliggende 
sindsforvirrede) 

13 Tirsdag 28 mar. Maria og Claus 1+2 teori 
  Teori til øvelse 1 og 2 som forberedelse til ringøvelse   

13 Lørdag 01 apr. Ringøvelse med Broager 1+2  
  Indsatstaktisk ved hændelser med fordråbende gasser. Arbejde ved 

hændelser med farlige stoffer. Op og ned firing af tilskadekommen, 
faldsikringsudstyr ved arbejde i højder og skrå flader   

15 Tirsdag 11 apr. Rene’ og Esben 8 abc (8a, sporbevaring) 
  Øvelse med særlig fokus på sporbevaring ude på skadestedet, evt. 

inddrage ekstern instruktør (Henrik K. Schmoldt) hankdk@stofanet.dk   
17 Tirsdag 25 apr. Michael L og Chris H 12 (Skorstensbrand) 

  Lokal tilrettelagt, laves som skorstensbrand, evt. med brug af stiger og 
fladsikringsudstyr. 

19 Tirsdag 09 maj. Allan og Esben 3 (Førstehjælp) 
  Der tages kontakt til Torben Jensen og i samarbejde planlægges der er en 

øvelse som indbefatter indsatslignende opgaver.  
21 Tirsdag 23 maj. Ove og Jonas 8 abc (8a Naturgas/ teglværk) 

  Indsats ved naturgas evt. i samarbejde med teglværkerne som bruger 
naturgas til deres ovne  

23 Tirsdag 07 jun. Thomas og Johnny 4 
  Vandforsyning ved tankvogn eller påhængspumpe, serie pumpning 

overlængere afstand, teori omkring tryktab ved slange antal samt højde 
forskel i terrænet. 

25 Tirsdag 20 jun. Lars og Michael 11 
  Lokal tilrettelagt, brug fantasien. 

25 Fredag 23 jun.  Festudvalget  Sommerfest 
02 Fredag 12 jan. Køkkentjans  Generalforsamling 

Er man forhindret i at arrangere øvelsen finder man selv en afløser, samt at give besked til sin makker. 
Der arrangeres øvelser efter den ”obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse indsats 2017”. 

mailto:hankdk@stofanet.dk

