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Stor brannfare i fritidsbåter
Av Einar Schramm 07.06.04
Nå er tiden inne for båtliv, men mange båteiere tenker ikke på
brannsikkerheten i båten. Asker og Bærum brannvesen ønsker å øke
bevisstheten om brannsikring av fritidsbåter i kommunene. Alle
båtforeninger får et oppslag med nyttig brannverninformasjon.
Prosjektet er et samarbeid med Gjensidige NOR Forsikring.
Oppstår det brann i en båt får det fort store konsekvenser, det er derfor
viktig å forebygge slik at man unngår brann. Gjensidige NOR Forsikring
har registrert en kraftig økning av skadeutbetalinger etter brann i
fritidsbåter. Feil i drivstoff- og elektriske anlegg er de vanligste årsakene til
brann i fritidsbåter, det er derfor viktig at installasjoner og reparasjoner av
elektriske anlegg utføres av fagfolk.
Huskeliste for båteiere:
- Søl ikke med bensin eller olje.
- Brannfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot
slingring.
- Installasjon og vedlikehold av elanlegg, koke- og varmeapparater må
foretas av fagfolk.
- Vær oppmerksom på lekkasjer
- Husk god utlufting av motorrommet før oppstart.
- Stopp motoren og slokk sigaretter og annen åpen flamme før påfylling av
bensin og olje.
- Unngå bruk av åpen ild om bord.
- Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er over.
- Ha alltid slokkeapparat lett tilgjengelig
- Monter røykvarsler i båten.
(Kilde direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

19.06.2004
Mer fra fagkonferansen som ble gjennomført både fredag og lørdag finner
du ved å lese møtereferatet.
Etter fagkonferansen møtte alle på Scenen i Besserudtjernet for å delta i
årets uformelle konkurranse som var lagt opp som en nasjonal kappestrid
bestående at 3-manns lag. Det var 9 lag som til slutt meldte seg på
konkurransen og de fikk følgende nummer. 1. Dream team, 2.
Vestfoldkameratene, 3. Team Rosenbauer, 4. Norge1, 5. Mjøs, 6.
Østfoldkameratene, 7. 110-kameratene, 8. Mørekameratene og 9.
Vestlandet Os/Voss. De som ikke deltok var oppfordret til å stille som
heiagjeng. Konkurransen startet med at de 9 lagene skulle besvare en
kunnskapstest om hopp i Holmenkollen. Besvarelsen var avgjørende for
hvordan lagene skulle starte i neste del av konkurransen. Når
besvarelsene var levert inn flyttet konkurransen seg opp til
skiskytterarenaen for stafett. Startrekkefølgen ble slik: lagene 2 og 8 startet
først, deretter lagene 2 og 9, videre lagene 5, 6 og 7, nest sist lag 3 og til
slutt lag 4. Her skulle lagene løpe og skyte og for hver bom ble det en
strafferunde. Etter siste lag var kommet i mål hersket det noe forvirring om
resultatet fordi noen måtte vente på ledig gevær.
Senere på kvelden møttes vi på nytt i teltet til grillmat. En tidligere
landslagskokk var ”sjefsgriller” og maten smakte godt. I tillegg til mat og
drikke var det musikk og en liten bursdagsfeiring – Jan Kongsvik – vår
kjære nestleder fylte 60 år denne dagen. Premieutdeling etter
konkurransen var spennende resultatet ble slik: 1.plass – lag 9, 2.plass –
lag 2, 3.plass – lag 4, 4.plass – lag 1, 5-plass – lag 5, 6.plass – lag 7,
7.plass – lag 8, 8.plass – lag 3 og til slutt på 9.plass – lag 6. I elvetiden
forlot vi teltet, men på turen tilbake til hotellet klarte ikke de guttene fra
Tromsø og Sandefjord å passere vannet uten å bade. De måtte, slik som
de to badenymfene som var i vannet tidligere på kvelden, rett og slett bare
bade i Besserudtjernet.

På hjemmesiden kan du laste ned en brannvernplakat.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Regionale brannvernseminarer i begynnelsen av nov.
Av Jan Kongsvik 15.06.04
Mens kretslagenes svarfrist mht å ”videreføre DBE-seminarene” til
høsten løper, har DSB meddelt at BE blir med i seminarenes faglige
innhold. Bl.a. av den grunn er det ønskelig at seminarene legges til
begynnelsen av november, og ikke første halvdel av oktober som
tidligere meddelt.
NBLF bør tilpasse seg ønskene fra BE/DSB. Det er derfor å håpe at
utsettelsen ikke skal slå negativt ut for kretslagene, mht å påta seg et slikt
opplegg.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Brannsjefkonferansen 2004
Av Per Ole Sivertsen 14.06.04
Brannsjefkonferansen 2004 åpnet fredag 11. juni og avsluttet dagen
etter med en jubileumsmiddag. I år var det brannsjefen i Oslo som var
vert for konferansen som besto av to dager med faglige tema for
brannsjefene, mens ledsagerne fikk som vanlig utfolde seg med eget
program. I tillegg til aktivitetene på dagtid var det også satt av tid til
fellesakiviteter om kveldene. Fredag var det tid for lagkonkurranse og
det var hele 9 lag som stilte til start. Fredag kveld ble det servert
grillmat på scenen i Besserudtjernet og på vei tilbake til hotellet var
det to som poserte for fotografen ved vannkanten iført kun truse.
Hvorfor og hvem de to er kan du finne ut ved å lese videre.
Du finner link til bildene nederst i nyheten på hjemmesiden. Når
møtereferatet er ferdig vil også dette finnes som en link her.
Jon Myroldhaug var vert for konferansen og ønsket velkommen. Også i år
startet fagprogrammet med at utstillerne (Egenes, Braco, Synkarion,
Nortelco og UMS) fikk presentere seg og sine produkter. Deretter fikk
Beredskapsetaten i Oslo kommune presentere seg.

Lørdag var høydepunktet for ledsagerne med omvisning på slottet og lunsj
på Theaterkafeen. Jeg måtte finne ut hvordan ledsagerne har det og ble
med dem, som eneste hane i hønseflokken var jeg litt spent, men det gikk
bra. Mange ledsagere har deltatt på flere tilsvarende arrangementer og det
er gjennomgående gode tilbakemeldinger. Etter å ha prøvd ledsagerlivet
så må jeg innrømme at de blir tatt godt vare på og får mange fine
opplevelser. Vi møttes utenfor hotellet halv ti og tok T-banen til
Nasjonalteateret stasjon. Her møtte vi guiden som tok oss med opp til
Slottet. Når vi kom opp ble vi møtt av Nils og Bente fra OBRE med
baguetter og kaffe. Guiden fortalte om slottet og Theaterkafeen og så ble
vi delt inn i to grupper. Kl. 1200 var første gruppe i gang med omvisningen
på slottet og jeg må si at det var en spesiell opplevelse å vandre rundt i
dette bygget - alt var så stort og flott. Etter omvisningen i slottet vandret vi
ned til Theaterkafeen for å innta lunsj. Denne lunsjen var ikke en ”vanlig”
lunsj som man er vant med i hverdagen – fikk bl.a. smake andeleverpaté!
Virkelig morsomt å ha vært med på og alle jeg snakket med var svært
fornøyd med dagen.
Lørdag kveld samlet vi oss til konferansebankett med bildekåseri. Guttorm
Liebe viste bilder fra 20 års historie med brannsjefkonferanser. Det falt
mange morsomme kommentarer under bildevisningen – noen har
forandret seg på disse årene, mens noen holder seg veldig godt. Etter
denne seansen flyttet vi oss opp til jubileumsmiddag. Middagen besto av
ørret, hjort og jordbærterte ispedd noen taler og underholdning. Når
desserten var unnagjort ble vi henvist på gangen til kaffe avec mens salen
ble forandret til ett festlokale. Brannvesenets storband spilte til dans og det
ble etterhvert ganske fullt på dansegulvet.
Den harde kjerne avrundet natta i baren på hotellet.
Ett meget godt gjennomført og vellykket arrangement – både faglig og
sosialt.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PS! HUSK Å REGISTRERE SOLSKINNSHISTORIER
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Først ut av faginnleggene sto Justisminister Odd Einar Dørum for. Han
stilte opp på kort varsel og snakket om utfordringer for redningstjenesten i
fremtiden. Han hadde noen klare meldinger og sa at vi må forberede oss
på det unormale og utenkelige.

