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2020 - året då de
stora förändringarna
kommer att ske?
Nu kanske det inte förändrar så mycket
för alla, men i den delen av landet jag
verkar och bor så kommer det att ske en
del förändringar, i alla fall när det gäller
ledningsfunktionerna. Jag ska inte gå in
djupare på detta här, det finns mer att
läsa om detta inne i tidningen.
Men något jag har börjat och fundera
på, är hur i hela världen ska det bli i
framtiden när det fossila bränslet är
borta och vi ska köra brandbilarna på el.
Hur stora batterier kommer det att
vara, hur långt kommer vi på en laddning. Ska pumpen drivas på samma batteri, hur mycket tyngre kommer våra
fordon att bli.
Och hur kommer våra höjdfordon att
fungera, det kanske finns lösning på allt
detta redan, men om man tänker att vi
är ute på en ladugårdsbrand några mil
ifrån staden.
Och allt drivs med batteri, ska vi då
kräva av fastighetsägaren att han måste
se till att det finns möjlighet för oss att
ladda våra fordon när det börjar att, ta
slut på ström i batteriet?

inom området skydd mot olyckor hos
statliga myndigheter eller företag ska få
läsa det. Alltså blir det två ettåriga utbildningar och vill man läsa båda så kan
det se ut som det gör idag.
Tycker även att man ska se över om man
förutom betygen, skulle kunna göra någon form av arbetsprov. Det finns de
som skulle passa alldeles utmärkt inom
räddningstjänsten, men har inte tillräckligt höga betyg. Jag tror att räddningstjänsterna i Sverige går miste om en del
kunniga personer på grund av hur antagningssystemet fungerar idag.
Önskar er alla en fin höst så hörs vi i
november.

Måste ju nämna något om skogsbränderna också, var ju några som var besvärliga att släcka i år också. Men när
man ser hur det är ställt i Sydamerika
med deras skogs- och regnskogsbränder
så tycker jag att vi kanske har det ganska
bra med våra resurser och möjligheter
att samverka vid stora insatser.
Nu tänker jag sticka ut hakan lite grann:
Jag tycker att SMO-utbildningen behöver förändras. Och då tycker jag att
den som vill läsa till brandman skall läsa
brand-räddning, och den som vill jobba

Kent Davidsson
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Dags för den operativa personalens mötesplats

Skadeplats - med fokus
på erfarehetsåterföring
Konferensen Skadeplats har dragit norrut, från Helsingborg till Uppsala. Under tre dagars konferens på temat
erfarenhetsåterföring, fick deltagarna höra om lärdomar
av årets händelser, hur fransmännen släcker skogsbränder och vilka resurser MSB har för ledning och samband
vid större händelser.

– Glöm inte krysset i händelserapporten, så kan era lärdomar
spridas vidare.
Så inledde Camilla Andersson,
verksamhetschef vid räddningstjänsten Öland föreläsningen om
erfarenheter dragna av insatser
under 2018 och 2019. 700 händelserapporter och 200 olycksutredningsrapporter. Det har
Mattias Strömgren på MSB gått
igenom. Tillsammans delade de
med sig av kunskap och erfarenhet.

Årets insatssnackis 2018 var inte helt
otippat skogsbränder och de återkom
också under ovanligt tidigt i våras. I de
händelserapporterna fanns noteringar
om nationellt lärande.
– Vi har sett erfarenheter av att använda pulver som omedelbar åtgärd vid
begränsad brand och att det är viktigt att
dra mycket resyrser tidigt. Också användning av externa aktörer som flygplatsbrandbilar och lantbruksmaskiner har
lyfts fram, berättar Mattias Strömgren.
Fortsätt dela med er

Det finns också en hel del nyttig kunskap gällande trafikolyckor och här lyfts
erfarenheter kring skyddsfordon, vägavstängningar och varningsanordningar.
Larmfunktionen e-call har vid ett tillfälle
skickat räddningstjänsten till fordon som

sedan visade sig befinna sig i Tyskland.
– När det gäller insatser mot fordon
med alternativa drivmedel har vi bara
fått in ett fåtal rapporter - fortsätt berätta om era erfarenheter så att vi kan
sprida den kunskapen vidare, uppmanar
Mattias Strömgren.
Misstolkade brandförlopp

Dagens byggnadsbränder kan vara
svåra, med konstruktioner som kan
vara svåra att förstå och komma åt. Det
finns många okända faktorer kring olika
byggnadsmaterials
brandegenskaper
och Mattias Strömgren och Camilla Andersson vittnar om många räddningstjänster som lyfter problemet - men det
finns ännu få lösningar.
– Ett exempel från Lysekil i januari i
år handlar om ekoisolering som brinner
med vit rök som kan göra att brandförloppet misstolkas. Man såg också
glödbränder som kröp iväg och som var
svåra att hitta med värmekamera och
lösningen blev att suga ut isoleringen
och efterbevaka. 12 timmar senare hittades fortfarande glödbränder, säger
Mattias Strömgren.

material och betonar vikten av avspärrningar för personalens säkerhet.
I Sigtuna (Attunda) rörde det sig om
en komplicerad konstruktion med flera
etage och isolering i yttertak som gjorde
det svårt att inledningsvis hitta branden.
Den gemensamma lärdomen blev att
tidigt ta reda på hur huset är konstruerat för att skaffa sig ett beslutsunderlag.
Utredningarna pekar också på vikten
av att samverkande organisationer har
kompatibel utrustning och kunskap om
olika ledningsstrukturer som eventuellt
kan påverka insats och ledning.
AAR i stort och smått

– Jag rekommenderar starkt att ni använder er av AAR. Det har vi sedan
2017 på alla sex stationer på Öland och
använder det på allt från övningar och
små insatser, till de riktigt stora händelserna. Det finns alltid kunskap att ta vidare för att utvecklas, avslutar Camilla
Andersson.

Läsa konstruktioner

Från Mälardalen och Attunda kommer
två omfattande olycksutredningar från
vindsbränder. I Västerås (Mälardalen)
ställdes organisationen inför en vind
med betongbjälklag och nedfallande

Camilla Westemar
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När två team tänker taktiskt
Ett case från Räddningstjänsten
Storgöteborg och två team från
Räddningstjänsten Halmstad
samt Mälardalens brand- och
räddningsförbund. 20 minuters
planering - hur tänkte grupperna jämfört med hur Frölunda
faktiskt genomförde insatsen?
Lärdomar i skarpt läge - på en
scen i Uppsala.

De får inte veta mycket, grupperna om
tre som på 20 minuter ska dra upp inriktningen för insatsen, initialt och fortsatt, som i larminformationen säger:
”Brand i byggnad, brand i batterier under laddning”. De ska även göra riskbedömning och beakta räddningstekniska
problem.
Station Frölundas förstastyrka fick
kort tid till taktiska övervägande eftersom körtiden var kort. Övriga delar av
fastigheten inrymmer kontor och var
enligt uppgifter från hyresgäster tom,
när styrkan kom på plats.
Korta rökdykarintervall

Hur gjorde Frölunda och övriga resurser?
Ett antal räddningstekniska problem
fanns att ta tidig ställning till, bland annat med korta intervall för rökdykarna
med tanke på risken för väteflourid i röken. Det innebar ett stort resursbehov
och kontaminerad utrustning. I riskbedömningen konstaterades bland annat

Hur tar vi oss an en brand i byggnad med batterier? Två team fick tänka till en stund för
att sedan höra hur Räddningstjänsten Storgöteborg gjorde.

att det inte förelåg livräddning och att
det fanns risk för termisk rusning och
eventuellt sjukvårdsbehov.
Insatsen genomfördes genom korta
rökdykarpass om 5-10 minuter, ventilering av brandutsatt utrymme med fläkt i
ryggen samt undertryckssättning av angränsande utrymmen.
Räddningstjänsten Storgöteborg har
sedan i januari i år en fastlagd rutin för
insatser vid batteribränder, med fem
punkter. Här fortgår också arbetet med

”

Brenton Tarrant sitter i fängelse som martyr och vem vet vem han influerar och påverkar därifrån - kanske någon i Sverige.
Är ni beredda?
Patrick Goulbourne, London Fire Brigade

att ta fram rutiner för hur materiel och
perosnlig utrustning ska tas om hand på
ett säkert sätt, direkt på olycksplatsen.
Så hur agerade dagens team? Sammanfattningsvis med överväganden som
liknade varandra, både ur taktiskt och
säkerhetsmässigt perspektiv. Risker för
personalen lyftes, liksom vikten av att
dra flera resurser för att klara korta rökdykningintervaller.

Patrick Goulbourne, London Fire Brigade,
gästade åter Skadeplats-konferensen.
London har det senaste året drabbats
av flera terroristattacker och Patrick
Goulbourne ser högerextrema attacker
som det största kommande hotet, Brenton Tarrant livestreamade attacken i
Chrsitchurch, Nya Zeeland den 15 mars
i år och från fängelset kan han troligen
inspirera andra.
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Stärkt stöd för kommunikation
”Brister i kännedom om Rakels
uppbyggnad och funktion, dess
möjligheter och begränsningar
samt handhavandet av enheterna.”
Så står det i skogsbrandsutredningen och MSB:s Urban Rönnquist var på Skadeplats för att
delge konkreta tips och berätta
om myndighetens förstärkningsresurser för kommunikation.

Urban Rönnquist berättade om MSB:s
tre förstärkningsresurser för kommunikation och samband.
– Terminalpoolen består av 600
Rakelterminaler, programmerade med
nationella samverkanstalgrupper, för
användning vid större insatser.

– Vi har också en sambandsledarpool
med tolv utbildade sambandsledare
som kan sättas in som extra förstärkning.
MSB kan också förstärka nätet på
olika sätt. Befintliga nät kan förstärkas
och områden som saknar Rakel-täckning kan få hjälp av mobila stationer.
En större basstation transporteras ut
med lastväxlare. Nio mindre enheter
transporteras med personbil och släp (5
st), resterande med helikopter, bandvagn eller båt.
Inom en timme efter att enheten är
på plats ska den vara i drift.
En av MSB:s mobila enheter fanns
på plats på Viktoria under konferensens sista dag.

5 råd för effektiv
användning
Gör rätt på liten insats, det underlättar vid den stora.
•
•
•
•
•

Köfunktion - håll inne PTTknappen.
Radiodisciplin
DMO vid lokal kommunikation
Stäng av scanning
Undvik individsamtal

SÄRF visar upp tio års erfarenhet
av att samla upp släckvatten
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har arbetat aktivt med att ta fram
ett effektivt och billigt system för att ta
hand om släckvatten, ända sedan 2008.
Under konferensens andra dag beskrev de sitt koncept för att samla upp
släckvatten som inte ska hamna i mark
och grundvatten.
Eventuella brunnar tätas med en duk
som fäster på de flesta underlag. En
pump sätts ovanpå och leder vattnet
till en uppblåsbar bassäng. Alternativt
grävs en egen pumpgrop (till vänster)
med cirka två decimeters djup. En
slamsugningsbil tömmer bassängen för
vidare transport till återvinningsstation
eller deponi.
Personal från SÄRF bistod Räddningstjänsten Storgöteborg vid Slottsskogsbranden den 15 augusti, med
pumpgrop och barriärer.

Bygg det enkelt och efter era egna förutsättningar, är rådet från Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund när det kommer till att samla upp släckvatten.
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Utkikens PO Malmquist testar
Kan pålagda medel skydda intilliggande fastigheter när brandspridningsrisken är stor?
PO Malmquist från Utkiken lät
fyra företag testa sina släck- och
flamskyddsmedel på tre ytor
med träbelagda lastpallar.

En vägg antändes och den motstående
belades med i ordning från vänster
på övre bilden; FSI-Gel från Flame
Security, AVD från GPBM Nordic,
gelbildande Hydrex samt vatten (referensvägg).
– Någon form av tillsatsmedel kan
effektivt skydda intilliggande fastigheter, det ser vi tydligt. Dessutom sparar
vi vatten, säger PO Malmquist.
Många passade på att närmare granska effekterna av skyddet på nära håll
när röken lagt sig.

Fyra träväggar som inte varit direkt påverkade av brand, belades med tre av marknadens skyddande medel samt vatten. Efteråt gick det att granska resultaten på nära
håll.
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Skadeplats på övningsfältet Viktoria

Teori, praktik och ny kunskap

C2 Vertical Safety fanns representerade både som föreläsare under konferensens första dag och på plats på övningsfältet dag två.
Här får Kalle Lundberg (th), servicetekniker från Räddningstjänsten Norra Dalarna, hjälp med förberedelserna av C2 Vertical Safetys
Morgan Eriksson. Trappor upp - säkra linor och sele ner.

MSB på plats med en
av nio mobila enheter
för tillfällig nätförstärkning.
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Fransk anläggning för
realistiska brandförlopp
Lars Axelsson, mer bekant under namnet The Swedish Firenerd, förevisade tillsammans med franska
Sulitec en övningscontainer. Intresset var stort för anläggningen och
det fanns möjlighet att prova på.

– Jag blev själv satt i en sådan här anläggning under en utbildning i Frankrike och tänkte direkt att det här ska vi ha i Sverige,
säger Lars Axelsson.
– Företaget arbetar med värmeskydd i känsliga miljöer och
isolerar för industrin – de vet vad de gör. Vi får mer rök och ett
realistiskt brandförlopp enbart genom att elda 25-30 kg rent trä
som vi gör här idag och kan sedan enkelt reglera brandförloppet.
Lars Axelsson berättar att konstruktionen kräver mindre underhåll än andra, liknande anläggningar och det frigörs inte heller några farliga ämnen från själva konstruktionen. I den egna
reningsanläggningen tvättas sotpartiklar bort med vatten, dessa
sedimentar och vattnet fortsätter i det slutna reningssystemet.

Lars Axelsson

Det fanns möjlighet att prova
Sulitecs övningsanläggning på
Skadeplats.
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Intresset var stort för Audis nya elbilsmodell som lyste i kapp med solen. Här fanns Södertörns Tommy Carnebo som under minst ett
och ett halvt år framåt ska ägna sin arbetstid åt att utbilda såväl räddningstjänster som rederier och bostadsföretag, om brand i
litiumjonbatterier.
– Det är inte farligt – så länge vi vet vad vi gör, lugnar Tommy Carnebo.
Under 2020 kommer fullskaliga försök med brand i elbilar göras av forskningsinstitutet RISE i samarbete med bland annat Sveriges
fordonsverkstäders förening och Tommy Carnebo.

Dag två på Skadeplatskonferensen
lämnade både utställare och besökare
Uppsala Konsert och kongress för övningsfältet Viktoria.
Bland många förevisningar fanns företaget Cinus AB:s F-500 EA för storskalig
släckning av A-E-bränder, med fokus på
litiumbränder.
F-500 förhindrar återantändning av
brännbara vätskor genom att kapsla in
kolväteatomerna. Finns för inblandning i
släcksystem samt för brandsläckare.
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Tillbaks till grundkunskapen
med Mats Rosander
– Välkomna till en garanterat
app- och bluetoothbefriad föreläsning.
Så inledde Mats Rosander, en
nestor i brandsläckning, fd byrådirektör och lärare i släckande
brandförsvar och enligt egen
utsago den ende censurerade
författaren i svensk räddningstjänst.

Det är ”back to basics” som gäller på
Mats Rosanders semiariepass på Viktoria. Siffrorna far i rasande fart när Mats
Rosander slänger ut frågor till åhörarna:
– Hur mycket ger en brandpost
egentligen? Om vi ska dra slang till åttonde våningen, vad ska vi dra för slang
då? Vad har ni egentligen för kanoner
på era hävare hemma och hur får ni
3500 minutliter till kanonen och inte en
”pissestråle” som vi säger på skånska.
Det räknas slangdimensioner, slanglängder, friktionsförluster och strålrör

och vi får se de faktiska resultaten spruta ut i den intilliggande dammen.
De laminerade A4-arken med samlad fakta om rökdykarsystem för större

Mats Rosanders föreläsning drog många åhörare som ville fylla på kunskaperna om
den viktiga vattenförsörjningen.

flöden och avståndsberäkningar mellan
brandpost och pump, skickas runt och
fotograferas flitigt.

Hur långt från brandposten kan jag
egentligen ställa pumpen?
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Nationell rekryteringskampanj fortsätter

Sökes: Fler deltidsbrandmän
Nästan fyra av fem räddningstjänster har svårt att rekrytera
deltidsbrandmän och mer än
hälften har problem att upprätthålla bemanning och beredskap. Det krävs enade krafter
för att på alla sätt underlätta
rekryteringen av deltidsbrandmän och under ett par veckor i
september syntes en bred satsning på att locka fler till yrket.

Bakom
kommunikationssatsningen
står MSB, SKL, Sobona samt fackförbunden BRF, Kommunal och Vision.
Filmer som anknutit till sommarens
skogsbränder och andra risker, har
synts i nationell tv och i tidningar och
sociala medier har annonser med riktade budskap varit återkommande. En
del av kampanjen var Brandman på
jobbet-dagen (läs mer om den längre
fram i tidningen) arrangerad av Räddningstjänstens riksorganisation för beredskapsfrågor.

Två av tre brandmän i Sverige är deltidare men det är svårt att rekrytera, särskilt i glesbygden. Ett brett samarbete har lett fram till en rekryteringkampanj som fått nationellt
genomslag och det finns material att använda för dem som vill satsa.

Fortsatt arbete

Efter kampanjveckorna fortsätter arbetet med att lyfta såväl huvudarbetsgivare
som anställda brandmän på olika sätt.
På MSB:s hemsida finns kampanjmaterial att använda samt tips och inspiration till egna, lokala aktiviteter.
På msb.se/publikationer finns en kampanjmanual för räddningstjänsten, med
färdiga annonser, filmer och förslag till
inläggstext i sociala medier.
Här finns även bra länkar till ytterligare information, till exempel till RIBavtalet och till en Powerpoint-presentation.
Matnyttig information till både blivande brandmän och huvudarbetagivare finns också på blideltidsbrandman.nu

Så har andra gjort
Räddningstjänsten Syd har porträtterat en av sina deltidsbrandmän för att inspirera fler att söka sig till yrket. Under en minut berättar lågstadieläraren Cecilia Hansson om hur hon kombinerar livet som lågstadielärare med brandmannajobbet i Löberöd, om att få växa som person, göra en insats för samhället
och få en extra familj på köpet.
Se filmen på Youtube eller på rsyd.se

Glöm inte att tipsa Brandmannen och vad som händer hos dig!
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Nationellt genomslag för
”Brandman på jobbet”-dag
Den 3 september uppmärksammades alla deltidsbrandmän och deras huvudarbetsgivare under nyinstiftade
Brandman på jobbet-dagen, ett initiativ från Räddningstjänstens Riksorganisation för beredskapsfrågor, RRB.
– Ni överträffade alla förväntningar, vilken dag det blev,
säger RRB:s ordförande Marcus Wallén.

Det räcker med en Google-sökning på
#brandmanpajobbet för att se vilken stor
spridning satsningen fick. Filmer, foton, artiklar och nyhetsinslag från tv
och tidningar – alla uppmärksammar
de brandpersonalen och deras huvudarbetsgivare.
– Det är räddningstjänsterna och
brandmännen som ska ta åt sig äran för
att det blev en lyckad dag, inte vi. Men
visst är det jätteroligt att vår idé fick
sådant genomslag i hela landet, säger
Marcus Wallén.
Hundratals exempel

Och idén fick RRB för två år sedan när

de uppmärksammade hemvärnets liknande satsning – Uniform på jobbet.
– Vi tänkte att det kunde vara något
för räddningstjänsten och våra deltidsorganisationer, så vi gjorde vår egen
version av den kampanjen. Eftersom
inte alla deltidare har stationskläder
som visar vem de är, blev det upp till
räddningstjänsterna att hitta sitt sätt att
göra brandmännen synliga, säger Marcus Wallén.
Många har tryckt egna t-shirts, andra
har haft larmställ och en del har burit
hjälm på jobbet. Huvudsaken var ju att
de syntes. Och det gjorde de.
I Norra Dalarna reste befäl runt till
arbetsplatser och uppvaktade såväl egen
personal som huvudarbetsgivare med
choklad och ett tack för lånet. Kommunala fastighetsbolaget Sölvesborgshem
visade ”sina” brandmän på företagets
Facebook-sida och tackar där för att de
får ta del av värdefull kunskap genom
brandmännen. Räddningstjänsten Karlstadsregionen har fyra intervjuer med
lika många brandmän och deras huvudarbetsgivare, på sina hemsida (raddningkarlstad.se).
– Det finns hundratals fantastiska exempel från den här dagen, vilken kreativitet vi har sett, säger Marcus Wallén.
Lyft i sociala medier för Markaryd

Pontus Johansson på Konecranes Lifttrucks i Markaryd är en av tre bröder som
alla är deltidsbrandmän. Den 3 september uppmärksammade han Brandman
på jobbet-dagen.

Med premiärdagen i backspegeln summerar Marcus Wallén bara positiv respons.
– De allra flesta har verkligen sett ett
ökat intresse för räddningstjänsten men
om det resulterar i fler ansökningar vid
rekryteringar återstår att se – vi kan bara
hoppas.
En av många deltagande räddnings-

tjänster var Markaryd. Stf Räddningschef Anders Johansson fick höra om
dagen genom kommunens personalchef och nappade direkt. I likhet med
chefskollegor landet runt, noterade Anders Johansson ett enormt intresse.
– Vi lade bland annat ut bilder på vår
Facebook-sida som har ungefär 1500
följare och inget annat inlägg har fått så
stor spridning och så många delningar
och kommentarer.
Årligt evenemang

Brandman på jobbet-dagen är här för
att stanna. Första tisdagen i september
ska den återkomma, nästa år infaller dagen den 1 september, så det är bara att
göra en markering i kalendern redan nu.
Läs mer om satsningen och ta del av
RRB:s material för marknadsföring på
hemsidan; rrfb.se/brandmanpajobbet.
Gå igenom ditt flöde i sociala medier
– här finns inspiration att hämta inför
2020.

Camilla Westemar
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Ett nytt vädervarningssytem tas fram av SMHI,
grundat på tröskelvärden
och riskfaktorer framtagna i samarbete med länsstyrelserna. Mer precisa
varningar och förväntade konsekvenser ska
ge lokala och regionala
aktörer förutsättningar att
rusta sig.
Foto: Shutterstock

Nya vädervarningar från SMHI
Snö är inte bara snö. Och vind
på den skånska slätten är inte
detsamma som vind i skogstäta
Norrland. Den 5 april 2021 sjösätter SMHI ett nytt, konsekvensbaserat vädervarningssystem.

Grunden i det nya systemet är just konsekvenser. Oberoende av var snön eller
regnet kommer, så ska varningen baseras på vilka konskvenser vädret kan få
på en specifik plats och den kunskapen
har lokala och regionala aktörer.
Camilla Palmer, projektledare på
SMHI, beskriver kort hur arbetet kommer att gå till, från indikation på möjlig
vädervarning, till att en faktisk varning
går ut.
– SMHI gör en grundläggande bedömning av allvaret och förväntade
konsekvenser för ett aktuellt område.
Det underlaget skickas till berörd länsstyrelse tillsammans med ett förslag till
varningsbeslut.
– Med det underlaget kan länsstyrelsen tillsammans med lokala och regionala aktörer göra sin bedömning, den

skickas tillbaka till SMHI som beslutar
om eventuell varning ska gå ut, förklarar Camilla Palmer.
Men kommer inte den här processen
att ta tid?
– Under de övningar vi haft har det
tagit kring två timmar, men den tiden
kommer att kortas allt eftersom vi samlar på oss erfarenheter, lugnar Camilla
Palmer.
Lokala riskfaktorer

Så kallade tröskelvärden för alla vädervarningstyper är framtagna för respektive län samt för större städer, värden
som idag är statistka och gemensamma
för landet. Länsstyrelserna har tagit
fram riskfaktorer för sitt respektive län.
– Riskfaktorerna hjälper oss att tänka
längre. Höga flöden med efterföljande
storm får helt olika konsekvenser beroende på var i landet man befinner sig.
Det nya arbetssättet ska bygga på
befintliga arbetsstrukturer och inte
kräva stora organisationsförändringar
hos länsstyrelserna och vissa varningar
kommer även fortsättningsvis att fattas

utan samverkan - precis som idag.
Vad innebär det nya systemet för räddningstjänsten?
– Definitivt ett bättre beslutsunderlag för att prioritera er verksamhet.
Sannolikhetsnivåerna möjliggör också
förberedelser i olika steg, säger Camilla
Palmer.
Fram till införandet 2021 fortsätter
ett intensivt arbete. De första tröskelvärdena ska vara klara i december i år,
för att sedan löpande kunna uppdateras.
Under våren 2020 genomförs övningar
och utbildningar och sista halvåret nästa
år finns tid för verksamheterna att göra
eventuella verksamhetsanpassningar.
Förutom det konsekvensbaserade vädervarningssystemet utvecklas informationen till allmänheten med bland annat
sannolikhetsnivåer och mer detaljerade,
frihandsritade kartor.
På smhi.se finns mycket att läsa om det
nya systemet och en väl utbyggd FAQ.
Camilla Westemar
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Ola Mårtensson tar över efter Erik Flink
Ola Mårtensson – det
är MSB:s nya handläggare med ansvar
för jämställdhet och
mångfald i räddningstjänsten. Den 16 september tog
han över posten efter Erik Flink.

Ola Mårtensson med från början när
Brandskyddsföreningen och Sveriges
Brandbefäl år 2007 startade Institutet
för Räddningstjänstens Ledarskapsut-

veckling, IRL. 2013-2019 drev han institutet som ett eget utvecklingsbolag.
Han är socionom, filosofimagister
och utbildad deltidsbrandman, och har
i mer än tjugo år utbildat räddningstjänstanställda i ledarskap och medarbetarskap.
– I mina utbildningsuppdrag har etik
och moral, bland annat genusjargong,
varit centrala ämnen, säger Ola Mårtensson som ser fram emot att börja
jobbet på MSB. Det känns som pricken

Succé för burpees till
stöd för cancerforskning
Östervåla har gjort det. Grupp 3 i Bollnäs
likaså, precis som Åmål som dessutom hade
Flammy med sig. Det handlar om Interspiros
upprop i kampen mot det tysta hotet – cancer.
Under hashtag burpeesforcancer har
sociala medier svämmat över av filmer
från hela landet, från de minsta kårerna, till
storstadsstationer som alla gjort burpees i
full utryckningsklädsel. I slutet av september
hade uppropet gett över 110 000 kronor till
cancerforskning, donerade av Interspiro.
Instruktionerna är enkla och tydliga: gör så
många burpees som möjligt under en minut, iklädd andningsutrustning, larmställ och
mask. Låt någon filma, tagga videon med
#burpeesforcancer och #interspiro på Instagram och Facebook och skriv hur många
burpees du/ni gjorde.
För varje upplagd video skänker Interspiro
200 kronor till WHO:s globala forskningsorganisation Agency of research on cancer, i
syfte att uppmärksamma det tysta hot som
cancer är mot brandmän.
Målet är satt till 150 000 insamlade kronor.

över i på min karriär. Jag är glad åt att få
driva frågorna på den här arenan och att
få ta tillvara mina erfarenheter och mitt
engagemang, säger Ola Mårtensson i ett
pressmeddelande från MSB.
Föräldralediga Erik Flink tillträder
i januari som utvecklingshandläggare
för nationella förstärkningsresurser på
MSB.
(Källa: MSB)

Reality-tv hos SSBF
Brandskyddstips blandas med kunskap om
verksamheten i Storstorstockholms brandförsvars svar på tv-kanalernas blåljusprogram.
SSBF bjuder på tips, bakom kulisserna-inslag
och möten med personalen. På den egna
Youtube-kanalen ligger åtta filmer på omkring 20 minuter vardera, några med arabisk textning.

Gryningspyromanen åter i fokus
Historien om Gryningspyromanen fortsätter när
boken om Ulf Borgström släpps i pocket och en
dokumentärserie i sex delar kommer på tv. Boken innehåller ett nytt kapitel om händelserna i
Arboga och Köping 2016-2018, åren efter att
Borgström blivit villkorligt frigiven. I boken
granskar författarna både räddningstjänstens
och polisens arbete med bränderna.
Gryningspyromanen Ulf Borgström säger själv att han
anlagt 200 bränder, men har blivit fälld för totalt fyra. Den
senaste domen föll i oktober 2018, drygt två år efter att
Borgström blivit villkorligt frigiven. Han dömdes då för försök till mordbrand, hot mot tjänsteman och grovt barnpornografibrott och väntas släppas våren 2021.

Sjukvård - Ja tack!
... Men när?
TYVÄRR HAR VÅRDKÖERNA VUXIT och är nu ganska

långa för många diagnoser. Som tur är fungerar
akutvården mycket bra, men är det inte en akut
åkomma, ja då kan du få vänta!

Hur länge kan du vänta?
Beroende på var du söker vård kan väntetiderna
variera. Gå in på www.vantetider.se och se
hur det ser ut där du bor (ofta står det
13 veckor, eller längre).
Med en privat sjukvårdsförsäkring
kommer du till läkare inom 3 arbetsdagar, och behöver
du operation sker den inom 21 dagar (om hälsotillståndet och din almanacka medger det).
Ofta är det ett samband mellan snabb vård och hur
lång sjukskrivningstiden blir. Att även lidandet förkortas
då du slipper att vänta på vård är en bonus!
Pris
Sjukvårdsförsäkring kostar från 355 kr/mån. Du kan
också medförsäkra partner och barn!
Ansökan och mer information
Gå in på www.brandmannenskamratforening.se och ta
del av informationen. När du bestämt dig, fyll i ansökan
och skicka den till Söderberg & Partners.
Har du frågor?
Kontakta Söderberg & Partners, Jönköping
gruppforsakring@soderbergpartners.se • 036-580 15 80
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Kvinnliga pionjärer inspirerade
på nätverksträff i Piteå
Kvinnlig räddningstjänstpersonal,
det stora flertalet brandmän och
befäl, samlades i Piteå den 17-18
september för att inspirera varandra, nätverka och lyssna på
kvinnor som på olika sätt brutit
ny mark i sina yrkesroller.

Betydelsefullt, peppande och engagerande – det är några ord som sammanfattar dagarna i Piteå.
Under temat förebilder gästades träffen av bland andra polisen Jeanette
Larsson som berättade om sin resa
inom poliskåren och hur hon tagit klivet och sagt ifrån och stuckit ut hakan.
Sveriges första elitsoldat, Petra ”PAM”
Malm, stärkte deltagarna med sin berättelse om att vara sin egen pionjär och
bereda marken för en karriär som elitsoldat.
Medverkade gjorde också Mira Leinonen från finska Fire & Rescue service
i Finland, tillika ordförande i det finska
nätverket för kvinnliga brandmän och
styrelseledamot i CTIF samt Sara Johansson, vice brandchef i Lofotens
brand- och räddningsväsen.

Drygt 80 kvinnor på olika befattningar och från olika räddningstjänster, samlades i Piteå
för att inspireras av bland andra polisen Jeanette Larsson som stått stark när stormarna
dragit kring henne när hon stått upp emot kulturen på arbetsplatsen.

För dem som kommer efter

Christine Dahlén från Medelpad har
varit deltidsbrandman i fem år och de
senaste två har hon också suttit i styrelsen för KIRtj.
– För mig var det självklart att engagera mig i nätverket. Här kan jag växa
och bygga mitt eget nätverk och hitta
vad jag kallar guldnycklar i jobbet som
brandman, de hjälper mig att växa och
utvecklas, säger Christine Dahlén.
Julia Karlsson är heltidare i Ö Skaraborg (Skövde) och sitter även hon i nätverkets styrelse och självklar deltagare i
nätverksträffen.
– Jag är alltid laddad med positiva
känslor efter de här träffarna. Det är
ett forum där vi skippar prestige och
prestation och blir inspirerade att fort-

sätta vårt arbete på hemmaplan. Visst
kan man känna sig förtvivlad över att vi
inte kommit längre 2019, men att träffas ger motivation att fortsätta arbetet
för dem som kommer efter oss, säger
Julia Karlsson.
Ständigt aktuella omklädningsrum

Nätverkets arbete fortsätter med oförminskad kraft och ordförande Mona
Hjortzberg menar att vissa återkommande frågor måste fortsatt lyftas fram,
i takt med att det kommer nya, yngre
medlemmar.
– Frågan om omklädningsrum fortsätter att vara aktuell tyvärr, liksom den

om arbetskläder. Vi fortsätter också
jobba vidare med att revidera handlingsplaner och att förmedla kunskap
kring graviditet. Vi släpper självklart
inte heller arbetet med allt som startade
genom #metoo och vår checklista. Kvinnor ska trivas på jobbet, stanna kvar och
se möjligheter att utvecklas och ha en
karriär, säger Mona Hjortzberg.

Camilla Westemar

BRANDMANNEN

Räddningsregion Bergslagen
- ett gemensamt ledningssystem
När räddningstjänstutredningen kom i juni 2018
väckte formuleringarna om samverkan kring
ständig förmåga till övergripande ledning liv
i diskussionen om samverkan hos oss chefer i
organisationer som idag saknar detta.

Skogsbränderna sommaren 2018 och
den därpå följande skogsbrandsutredningen förstärkte detta ytterligare. Med
början i det lokala perspektivet breddades efter hand synfältet i spaningen
efter ett fungerande sammanhang.
Räddningsregion Bergslagen är, vad vi
utreder idag, på väg att bli ett fungerande sådant sammanhang.
För uthållighet och slagkraft
Det lokala perspektivet ligger oss varmt
om hjärtat. I första hand gräver vi där vi
står. Så även i frågor kopplat till övergripande ledning av kommunal räddningstjänst.
Men när vi i Värmland samlade oss
kring den frågan såg vi att kronan bland
Svea rikets länder (Fryxell 1822) inte var
tillräckligt för att skapa en fungerande,
livskraftig övergripande ledning. En sådan skulle sakna tillräcklig slagkraft, för
få storskaliga insatser per år skulle leda
till för långsam kompetensuppbyggnad
och vi skulle få svårt med att bemanna
eftersom vi är beroende av våra befäl i
den dagliga verksamheten. En samverkan i ett sådant begränsat område skulle
heller inte bli kostnadseffektivt.
52 kommuner och en miljon invånare
Att gå utanför länet för att diskutera
övergripande ledning är delvis att gå utanför bekvämlighetszonen. Räddningsregion Bergslagen, såsom det utreds
idag, innebär samverkan mellan 3+2 län
och 52 kommuner med nästan en miljon invånare varav 17 stycken är räddningschefer med ansvar för cirka 130
brandstationer.
Den 11 september 2019 samlade vi de
befäl som i en kommande räddningsre-

gion kommer att leda andra befäl. Skylten ”Stäng på grund av utbildningsdag”
passar inte på en brandstation så alla
kollegor kunde vi inte samla. 80-talet
befäl fick först ett antal föredragningar
och därefter i uppdrag att i små grupper
diskutera planerna på kommande Räddningsregion Bergslagen.
Ordet gemensamt har varit viktigt i
processen. Vi skapar, bemannar och ansvarar för ledningssystemet gemensamt,
stor såväl som liten räddningstjänst. Vi
följer och deltar även i MSB:s projekt
för ett enhetligt ledningssystem för
kommunal räddningstjänst, ELS.
80 konstruktiva befäl
Diskussionerna bland befälen den 11
september om ett gemensamt ledningssystem var livliga, positiva och
konstruktiva. Många utmaningar är gemensamma men det finns också unika
lokala företeelser som ett gemensamt
ledningssystem behöver förhålla sig till.
Räddningsregion Bergslagen behöver
spegla mångfalden i det samhälle vi är
satta att skydda. Att vi har långt dit blir
uppenbart när vi, bland annat, bara är
en kvinna när vi samlar oss 80-talet befäl. I den fortsatta utredningen behöver
vi säkerställa de olika perspektiven, de
olika utgångspunkterna och bejaka även
det kritiska.
Tydligt behov av bred samverkan
När detta skrivs är räddningstjänstutredningens förslag inte beslutade och vi
vet vi inte säkert vad Räddningsregion
Bergslagen landar i. Däremot vet vi att
behovet av samverkan är tydligt genom
att vi tillsammans har formulerat de behov vi ser. Vi vet att vi har ett arbete

framför oss att skapa enhetlighet i uppträdande och agerande för att kunna
öka vår gemensamma ledningsförmåga
och tillsammans hantera morgondagens
storskaliga och komplexa räddningsinsatser. Vi vet också att vi inte kan backa
tillbaka i frågan om en tillräckligt stark
och livskraftig övergripande ledning.
Mattias Larsson
Sammankallande för
styrgruppen Räddningsregion
Bergslagen samt
Räddningschef Arvika, Eda och
Säffle

BRANDMANNEN

i korthet

Ny förbundschef för Räddningstjänsten Dala Mitt
Direktionen för Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM)
har utsett Magnus Håkansson till ny förbundschef.
Han tillträdde 1 september.

emot att flytta till Dalarna.
Tf förbundschef Kjell Nyström kommer finnas kvar i
RDM en period för överlämning.

Magnus Håkansson har en gedigen bakgrund inom räddningstjänst och kommer närmast från en tjänst som Säkerhetschef
i Nynäshamns kommun. Han är 40 år, gift och har tre barn.
– Vi har haft många kvalificerade sökande, säger Kenneth
Persson, ordförande i direktionen för RDM. Vi är övertygade
om att Magnus kommer göra ett mycket bra jobb i en tid där
RDM växer och står inför många utmaningar.
– Jobbet som förbundschef är en rolig utmaning där jag
ser att de erfarenheter jag har med mig, kommer kunna bidra,
konstaterar Magnus Håkansson. Jag och min familj ser fram

Kvinnliga brandmän
sökes till internationell
cancerstudie
University of British Columbia i Kanada söker deltagare till en internationell studie om kvinnliga brandmän
och cancer, då de studier som pågår eller gjorts haft för
låg andel kvinnliga deltagare och därför inte gett relevant underlag för slutsatser,
På www.firefightingincanada.com finns en länk universitet
och ett anonymt frågeformulär med frågor om livsstil,
risker och yrke.

Räddsam F delar med sig av
batterikunskap och rutiner
En nyligen framtagen rutin för barnd i Litium, Li-ion
och Li-pd-batterier har tagits fram av samarbetsorganet Räddsam F, bestående av 13 kommuner i Småland,
Ydre kommun och SOS Alarm. I rutinen finns fakta,
gränsvärden, skyddsnivåer, exponeringstider och riskområden samt åtgärder vid insats och sanering.
Läs mer och hämta inspiration och kunskap på:
raddsamf.se

Ny 112-app lanserad av SOS Alarm
SOS Alarm lanserarde den 26 augusti en 112-app. Appen ska ge människor snabb, relevant och pålitlig
information om akuta händelser som inträffar i ens närhet.

– Appen finns där som en extra trygghet om någonting inträffar. Den ger information i realtid om till exempel en brand eller en bilolycka inträffar i din närhet. Det är en app som du förhoppningsvis aldrig behöver använda – men som kan rädda
liv när krisen verkligen är framme, säger Niclas Cholodov, produktägare hos SOS Alarm i ett pressmeddelande.
Samtal som rings via 112 via appen skickar även automatiskt exakt position till SOS Alarm, vilket gör det lättare för hjälpen
att komma fram till rätt plats. utan att den hjälpsökande behöver uppge adress eller beskriva var man befinner sig.
– Med snabbare och mer exakt positionering kan fler liv räddas, säger Niclas Cholodov.
SOS Alarm kan genom appen också snabbtsprida viktig information, till exempel genom ett VMA. I appen kan använaren
också få kristips, instruktionsfilmer och lära sig om andra viktiga telefonnummer som till polisen och vårdguiden.
Appen är gratis och laddas ner genom App Store eller Google Play.
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Femårsjubilerande styrkeprov i Arvika
Tävligen X-Fire Games startade
för första gången 2014. Idag är
tävlingen ett officiellt brand-SM i
funktionell fitness där olika fysiska
egenskaper sätts på prov, bland
annat uthållighet, styrka och
gymnastik.
Tävlingen är en lagtävling om
2 personer (dam-dam/damherr/herr-herr) och alla kan vara
med och tävla utifrån sina egna
förutsättningar. Striden om vem
som är årets mest vältränade
brandman gick avstapeln den
31 augusti och årets arrangör
var Crossfit Arvika.

Anton Wiklund, Jad Haij, Oscar Martinez, Anna Pekkari, Niklas Öqvist & Glenn Appel.

Jessica Lidberg, Räddningstjänsten Storgöteborg

Anna Pekkari och Oscar Martinez, Södertörns brandförsvarsförbund.

RESULTAT
X-fire Games, Mejeriet Arvika
1. Team Huddinge
Anna Pekkari/Oscar Martinez, Södertörn
2. Team Gunshow
Anton Wiklund/Jad Haij, Rtj Syd
3. Charlestown Fire & Rescue
Niklas Öqvist/Glenn Appel, Karlstad

4. Team Gbgirls
Jessica Lidberg/Josefine Hedberg, Storgöteborg

502 p

528 p

5. Team Griparna
Lisa Lokkin/Robin Olsson, Rtj Syd

483 p

515 p

6. Team Bankett
Joakim Nilsson/Patrik Andersson, Skåne Nordväst

469 p

600 p

Hela resultatlistan finns på brandsm.se
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Snabba och kluriga greener
på golfens mästerskap
Brand SM i golf har avgjorts
på HaningeStrand GK, en liten
pärla i Haninges skärgård! Som
arrangör stod Södertörns Brandförsvarsförbund med Rolf ”Roffe”
Eriksson, pensionerad brandmästare och före detta Tournament
Director på Swedish Golf Tour,
och Johan Löfgren i spetsen.

Roffe har varit med länge i golfen och
stod som arrangör redan 1979 på Ågesta Golfklubb då historiens första Brand
SM avgjordes. Roffe hade verkligen
tänkt på detaljerna inför årets 40-års jubileum och knöt ihop decennierna som
gått. Filmer från Ågesta 1979 (i färg)
snurrade i bakgrunden på den trevliga
banketten och brandchef Lars-Göran
Uddholm invigde mästerskapen på ett
fint sätt!
Förutom detta så fyllde vår hockeystjärna, numera golfare tävlandes för
Räddningstjänsten Trelleborg, år under
detta SM. Tomas Sandström – grattis!
Första kvinnan på 40 år

Kul för i år är att Brand SM i golf har
sin första kvinnliga deltagare på 40 år

– Lina Hallquist från Eskilstuna Räddningstjänst! Vi hälsar fler kvinnliga deltagare välkomna framåt!
HaningeStrand bjöd, förutom på optimalt väder, på snabba, fina och kluriga
greener. Men också välbehövliga ”forecaddies” som gjorde ett mycket bra
jobb. Restaurangen och klubben stöttade arrangemanget och arbetade hårt
för att göra dessa dagar till något extra!
Från vilde till strateg

Segrare i Openklassen genom stabilt
spel blev den ”vilde” och långtslående
Fredrik Dackland från Storstockholm.
Fredrik har lyckats tämja drivern och
spelar numera strategiskt. Detta innebar
vinst med tre slag före Markus Forsberg.
I klass Yngre Oldboys gick segerkavajen återigen till Göteborg, dock via en
annan göteborgare detta år. Hans Wahlberg segrade med tre slag före Dick
Walldin, Storstockholm.
I Oldboysklassen fick vi en klassisk
duell i år igen mellan Ronny Rylander,
Storstockholm, och Åke Olsson, Storgöteborg. Ronny höll undan, trots nackspärr, och vann i år ett slag före Åke.
Fortsättning följer nästa år hoppas vi!

I Lag Open segrade Joakim Thorén/
Fredrik Dackland, Storstockholm, före
Markus Forsberg/Torbjörn Gard också
Storstockholm.
I Lag Oldboys segrade Kenneth
Ljungberg/Lennart Pettersson, Jönköping ett slag före Tomas Grauers/Stefan Knutsson, Västervik.
För SBRIF i Haninge,
Markus Forsberg

RESULTAT Golf-SM
Open:
1. Fredrik Dackland, BIK Storstockholm
2. Markus Forsberg, BIK Storstockholm
3. Richard Axéll, Södertörn

151
154 (sär S18)
154

Yngre oldboys:
1. Hans Wahlberg, Rtj IF Storgöteborg
2. Dick Walldin, BIK Storstockholm
3. Stefan Knutsson, Västervik

162
165
168 (sär S18)

Oldboys:
1. Ronny Rylander, BIK Storstockholm
2. Åke Olsson, Rtj IF Storgöteborg
3. Björn Bohlin, Brandkåren Attunda

173
174
176

Se hela resultatlistan på brandsm.se!

Lag Open:
1. Joakim Thorén/Fredrik Dackland
BIK Storstockholm
2. Torbjörn Gard/Markus Forsberg
BIK Storstockholm
3. Richard Axéll/Stefan Ohlsson
Södertörn
Lag Oldboys:
1. Kenneth Ljungberg/Lennart Pettersson
Jönköping
2. Thomas Grauers/Stefan Knutsson
Västervik
3. Sten Thörnvik/Dick Walldin
BIK Storstockholm

312
320
330 (sär S9)

337
338
339
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Forts. Snabba och kluriga...

Den 4-5 september arrangerade Södertörn brandförsvarsförbund
brand-SM i golf på Haninge strands GK.

Vinnartrio individuellt, fr.v.: Ronny Rylander Storstockholm (Oldboys), Hans Wahlberg
Storgötebord (Yngre Oldboys), Fredrik Dackland Storstockholm (Open)

Vinnare lag Open fr.v.: Fredrik Dackland
och Joakim Thorén Storstockholm.

Nöjda arrangörer från Södertörns Brandförsvarsförbund,
fr.v.: Johan Löfgren, LarsGöran Uddholm (brandchef),
Rolf Eriksson
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64 cyklister trampade i Skatås
Den 11 september var det Tempolopp där 29 deltagare hade
anmält sig att cykla en sträcka
på 3 mil. Start och mål var i Hällesåker och vädret var bra men
lite blåsigt. Tävlingen flöt på utan
några incidenter.

Den 12 september var det mountainbike i Skatås och där var det 35 deltagare som anmält sig för att trampa runt
i skogen.
Här var det lite svårare när det hade
regnat under natten och som gjorde
vissa partier med rötter riktigt besvärliga och hala. Några fick bryta då det
blev problem med antingen kroppen
eller cykeln.
Det är roligt att vara med på sådana
här tävlingar som samlar så många deltagare med både brandmän och poliser.
Prisutdelningen var på platsen så fort
som alla resultaten var klara och som
så som det är på det många tävlingar,
så frågades det om det kunde finnas
någon som kunde arrangera nästa års
tävlingar. Det blev inget svar på den
frågan, så vi får se vad det blir nästa år.

Trio på pallen: Silvermedaljör Tony Falk från Karlstad, vinnaren Anders Eriksson, Storstockholm och bronsmedaljör Patrik Nyman, Storstockholm.

Sökes: Arrangör 2020
Det saknas arrangör för 2020. Är det någon rddningstjänst som
kan tänka sig att stå som värd för nästa års tävling?
Kontakta Fredrik Bäcklund

Reidar Johansson

Brand SM i Halvmaraton
Årets upplaga av Brand SM i Halvmaraton lockade 210 deltagare från föreningar runt om i Sverige.
Vädret denna dag var perfekt löparväder med lite sol men framförallt ingen blåst.
Det är roligt att vara med och träffa många av de återkommande löparna. Det har blivit en del SM i
Göteborgsvarvet sedan första gången 1992.
Alla är väldigt nöjda med arrangemanget med nummerlappar, persedlar, omklädning och ett serviceinriktat team som är på den perfekta platsen vid Bragebacken alldeles intill startplatsen. Vi hoppas på ett lika stort intresse för denna publiksport även nästa år.
Resultaten finns på www.brandsm.se
Reidar Johansson
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Padel nytillskott i SM-listan
För första gången någonsin anordnades Brand-SM i padel, den
21 augusti. Spelplatsen var i PDL
Center Västervik och det blev
ett mycket lyckat arrangemang.

I herrklassen var 18 lag från 13 olika
klubbar/städer. Efter många välspelade
matcher stod två Västervikslag i semifinal.
I ena semifinalen spelade Jakob Dahlquist och Joakim Jansson, Västervik,
mot Pär Andersson och Johannes Hofdell från Göteborg. Där lyckades Dahlquist/Jansson vinna en jämn match.
I andra semifinalen spelade Jimmy
Svensson och Jonas Helge, också de
från Västervik, mot David Lundell och
Kjell Enqvist från Värmdö. Även den
semifinalen blev en välspelad historia
där Västervikslaget drog det längsta
strået.

Jimmy Svensson och Jonas Helge

Derby i finalen

Finalen blev således ett derby mellan två Västervikslag. Efter en otroligt jämn tresetsmatch lyckades tillslut
Helge/Svensson vinna och kan därmed
titulera sig som de historiska första
Brandmästarna i Padel. Mixedfinalen
spelades mellan Jakob Dahquist/Sabine
Hedlund och Joakim Jansson/Andrea
Brändström där Jansson/Brändström
kunde segra efter en riktigt bra och
svängig match. Avslutningsmiddagen
anordnades på Restaurang Harrys i
Västervik, vilket var mycket uppskattat bland deltagarna. Vi på PDL Center
Västervik vill tacka spelare och publik
för en riktigt rolig och välspelad turnering och hälsar er varmt välkomna tillbaka till nästa år!

Text:
Foto: Rickard Detterberg

Finallagen i mixklassen.
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Triathlon i dubbel blöta
Detta SM arrangerades i Sövde,
som är en tätort i Sjöbo kommun i Skåne och man hoppades
på ett lite större deltagande än
tidigare. Det blev 11 stycken som
anmälde sig och som gjorde alla
distanserna själva.
Detta SM var sprintdistanser
med 400 meter simning, 20
kilometer cykling och till slut 5
kilometers löpning. Vädret denna
dag var tyvärr lite av det blötare
slaget.

400 meter simning i Sövdesjön var en av grenarna i brand-SM i triathlon som i år avgjordes i Skåne.
Foto: Christel Jannesson
RESULTAT Triathlon 2019
Herrar individuellt
1. Jakob Löf, Jönköping, 1.05,51
2. Tobias Berndtsson, Högl., 1.13,15
3. Philip Andrews, Rsyd, 1.14,51
4. Per Illerhag, Ystad, 1.15,21
5. Jokaim Wennberg, Umara, 1.18,33
6. Ulf Skytt, Bålsta, 1.22,26
7 Patrik Ferragamo, Veberöd, 1.26,01
8. Dan Olsson, Trelleborg, 1.29,06

Två mils cykling
väntade de
elva deltagarna från räddningstjänsten.
Foto: Christel
Jannesson

Damer individuellt
1. Jessica Fridlund, Ystad, 1.08,37
2. Sabine Hedlund, Hbg, 1.15,15
3. Emma Jönsson, Båstad, 1.23,33
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