Invitation
Hellevad samt Ravsted frivillige Brandværn inviterer brandmænd
til den 32. Sønderjyske Brandværnsmarch,
lørdag den 11. august 2018 i Hellevad
Arrangør:

Hellevad samt Ravsted frivillige Brandværn

Deltagere:

Brandmænd fra det Sønderjyske frivillige Brandværnsforbund, samt brandværn
fra det øvrige land og udlandet.

Deltagerkrav:

10 km. march på landevej, i skov eller markvej. Løb er ikke tilladt.
Marchtiden er beregnet til max. 2 timer. Hver enkel marchgruppe skal komme
samlet i mål. Gruppeføreren skal sørge for at hele gruppen er samlet under
marchen.

Start og mål:

START: Hellevad Skole Skolegade 8, Hellevad, 6230 Rødekro, hvor startkort og
spisebilletter vil blive udleveret.
MÅL: Hellevad Skole Skolegade 8, Hellevad, 6230 Rødekro. Følg skiltene og
anvisninger fra P-vagter.

Start tid:

Mødetidspunkt fra kl. 9.00 til 11.00

Mål:

Maksimum 2 timer efter sidste gruppe er startet, dog senest kl. 13.00

Startgebyr:

Kr. 130,00 pr. person.

Tilmelding:

Tilmelding på vedlagte tilmeldingsblanket.

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING OG BETALING ER
SØNDAG DEN 22 JULI 2018.
BELÆRT AF ERFARINGERNE FRA TIDLIGERE ER DET DESVÆRRE IKKE MULIGT
AT BETALE STARTGEBYR PÅ SELVE DAGEN!
DET BETYDER:
STARTGEBYR SKAL INDBETALES VED TILMELDING!

Marchturen:

På ruten vil der være kontrolposter, som skal passeres samlet af den enkelte
gruppe. Kontrolkortet skal forvises og mærkes ved hver kontrolpost. Passeres
kontrolposten ikke, betragtes marchen som ikke gennemført! Ruten vil være
afmærket med skilte. Deltagere som opfører sig udisciplineret, kan udelukkes fra
marchen.

Påklædning:

Hver enkelt marchgruppe skal være ens påklædt. Foreskrevet er følgende:
Arbejdsdragt og brandværnshjelm samt godt fodtøj efter eget valg.
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Førstehjælp:

Sanitetsgruppen vil være til rådighed.

Udmærkelse:

Hver enkelt deltager, der med sin gruppe kommer samlet i mål indenfor den
fastsatte tid (max. 2 timer), og som har passeret alle kontrolposter, vil modtage en
medalje.

Andet:

Marchgruppen får under marchen en bid brød, foruden at der kan købes øl og
vand.
Efter marchen vil der mod forvisning af spisebillet blive udleveret et måltid mad.
Marchen gennemføres ved al slags vejr.

Vigtigt:

Møder en gruppe ikke op, vil deltagergebyret ikke blive tilbagebetalt.
Eventuelle klager fra marchgrupperne afgøres af bestyrelsen for
Hellevad frivillige Brandværn.

Marchen forgår på eget ansvar
Vel mødt til en god march
Med kammeratlig hilsen
Hellevad frivillige Brandværn
Ravsted frivillige Brandværn
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Tilmelding
Den 32. Sønderjyske Brandværnsmarch
lørdag den 11. august 2018 ved Hellevad / Ravsted frivillige Brandværn
___________________________________ tilmelder hermed

____________deltagere.

Betaling kan ske til:
Den Jyske Sparekasse
Reg.nr. 8220
Konto nr. 6440326437

Sidste frist for tilmelding og betaling er Søndag den 22. juli
2018!
Tilmelding kan sendes til:
John Haugaard
Møllegade 5, Hellevad
6230 Rødekro
Eller pr. E-mail:
jhaugaard@bbsyd.dk

