
 

Møtereferat for etablering av Brannsport 

Sted: Tufte Gård 

Dato: 24.4.2019 

Klokkeslett: 12.00 – 14.00 

Deltakere: Olaf Tufte 

Fra Tromsø:   

Erik Benjaminsen 

Fra Trondheim: 

Olaf Noteng 

Fra Oslo: 

Fredrik Godager 

Fra Kristiansand 

Sindre Trondsen 

Trond Busterud 

Fra Askim: 

Simen Hafstad (deltidsbrannmann, jobber også i Norsk Brannvern 

Fra Norsk Brannvern:  

Geir Mathisen, Petter Lundby Mathisen (prosjekteier) 

Martin Werner (Marked, kommunikasjon og digitale flater) 

 

Midlertidig Prosjektleder 

Jens Petter Mathisen  

 

Kopi ; 

Fra Stavanger:   

Lasse Vadla 

Fra Oslo /Brannmannen 

Anders Fredrik Raaer  

Fra Bergen 

Morten Wigum 
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Agenda 

• Velkommen  

• Presentasjonsrunde 

• Hvorfor Norsk Brannvern som initiativtager, og vårt mål 

• Gjennomgang agenda 

• Oppsummering fra 1.møte 

• Hva er status per nå? Utfordring fra MIF. 

• Organisering  

• Veien videre, (hvem bør gjøre hva?) 

• Annet/Eventuelt 

 

Punkter fra diskusjon 

 

1. Olaf Tufte ønsket velkommen. Ga oss en kort introduksjon til stedet sitt og videre utvikling av gården, for 

å kunne tilby flere aktiviteter innendørs. Delte sine tanker om hvorfor han ville støtte Brannsport. Mente 

det var et viktig tiltak for at brannmenn for å utføre jobben sin , ved å kunne stilt trent på jobb. Samt trent 

i de øvelser som var nære den arbeidssituasjonen man kom i som brannmann. 

2. Tufte Gård . Som arena har Tufte Gård også en god basis for å være arena for en FireFighter 

konkurranse. 

3. Kort presentasjon av deltagerne. God representasjon fra hele Norge. (Se deltagere). Kopierer de som ikke 

hadde anledning til å komme. 

4. Hvorfor vil vi etablere brannsport i Norge? Petter Mathisen, Norsk Brannvern orienterte om de innspill 

som har mottatt om å etablere Brannsport i Norge, ikke minst gjennom samarbeide med May 

Tømmervold gjennom siste halvår. Interesse er stor, men tid og ressurser har vært mangelvare for de 

som ønsket å etablere dette i Norge.  

En stor aktivitet innen OCR og Crossfit, som er nærmeste idretter til Brannsport. 
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Norsk Brannvern har en mål om « 0 drepte i brann innen 2025», Brannsport ses på som en relevant arena 

for å nå publikum for å få frem budskapet om brann og forebygging. 

Brannsport må være en egen organisasjon eller stiftelse/selskap uavhengig av andre interessenter. 

Forankring eller en del av Norsk Brannidretts Forbund var en god plassering i de flestes øyne.  

Kontakt med Hans Jørgen Kristoffersen som leder vil gjøres snarest. 

Norsk Brannvern vil bistå som etablerer og støtte, organisasjonen Brannsport må være for og av 

brannfolk. 

5. Hvem bør være med? Det var enighet om at Brannsport må være landsdekkende, med representanter fra 

alle regioner. Det ble opplevd som kritisk at man fikk bygget lag fra stasjon/lag, til by/region hvor 

terskelen ikke var høyere enn at alle kunne delta. 

Det var klare paralleller til de initiativ som er tatt tidligere i Trondheim, samt i en beskrivelse av 

Fredrikstadtesten og de øvelser som man utøvet i Tromsø. 

Gjennom et lokalt initiativ og mulighet for å konkurre med andre lag, vil man kunne tilby enkeltpersoner 

som kan trenes fra det nivået man er, for deretter å få mulighet for å delta i en landsfinale. 

Petter Mathisen viste til et forespørselskjema som vi ønsker at man sprer i de ulike 

stasjoner/interkommunale selskap for å få loddet interessen, og senere få registrert de som er interessert i 

å delta. Dette initiativet vil bli diskutert med Brannidretts Forbundet 

Olaf Tufte anbefalte oss å lage en presentasjon av Brannsport (annet navn på grenene som Viking 

Firefighet Challange etc må benyttes), slik at interessenter av initiativet får en bedre forståelse av hvorfor 

initiativet tas, og hvilke fordeler dette har for den enkelte, - lag og brannstasjon. 

Brosjyre lages  i løpet av mai og gruppen får et forslag til gjennomgang, slik at all «hvorfor» rundt 

Brannsport blir besvart. 

Delgrener og lavterskel tilbud som kobling, «klar ihodet» og puslespill samt slangerulling osv, vil gjøre at 

alle at alle brannkonstabler kan delta i Brannsport .  

Enighet om at en beskrivelse av løyper og øvelser lages snarest.  

Hvordan skal vi organisere dette?  

Format og baner ble diskutert. 

På lokalt nivå, har man allerede utstyr og plass til avholdelse av en forenklet øvelse. Spesifikasjoner av 

løype, utstyr og konkurranseform vil bli sendt deltagerne snarest. 

Vi er allerede utfordret av Mjøndalen Idrettsforening (MIF) til å konkurrere i august 2019 på deres bane. Se 

vedlagte video, samt tilsvar  
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En ide om å utnytte konkurranser mot fotballlag, ville gi tilgang til arena, lokal forankring og publikum, og 

derfor også tilgang til partnere/sponsorer på lokalt nivå. 

Tufte viste til hvordan lokale tilbydere av stillas muligens kunne bidra i et arrangement. Kostnader ved 

leie/montasje/demontasje av tårn for konkurranse er høy. Annet utstyr til konkurranser er i hovedsak 

tilgjengelig på stasjonene. 

Enighet om at det engelske formatet var mest sannsynlig organisasjonsform. Vi er invitert av John 

Gregory, 

Event Organiser ved British Firefighter Challenge som vil bli avholdt i Watford 27. og 28. juli 2019. 

https://www.britishfirefighterchallenge.co.uk/ 

Det ble besluttet å sende enkelte fra Interimkomiteen for å møte og diskutere oppsett i Norge. 

6. Organisering. Et foreløpig oppsett var å sende spesifikasjoner på løpet til alle stasjoner og regionene i 

Norge, for trening og avholde et NM i èn by. Erfaringer Konnerud Idrettslag (som i åresvis har arrangert 

Skisprinten i Drammen), samt Olaf Tufte sine aktiviteter og Prosjektlederressurser vil vi fortsette dialog 

med. 

Det er ønskelig at en styringsgruppe med flest mulig av nåværende deltagere er med videre, for å få en 

kontinuitet, samt representanter som har vært med i konkurranser. 

Alle er invitert til å komme tilbake med sine ønsker om deltagelse i de roller som vi beskrev i 

Organisasjon. 

7. Levedyktig organisasjon. Et foreløpig kostnadsoverslag viser en kostnad på minimum 1-1,5Mill NOK i 

kostnad. Vi har mottatt priser på både leie og kjøp av utstyr, samt tilbud om å levere et helt arrangement. 

Enighet om å lære av den engelske organisasjonen, samt diskutere med ressurser innen kommunikasjon i 

OBRE. 

Erfaringer fra andre lignende arrangement viser at inntektene som skal dekke kostnaden ved 

arrangementet, ofte kommer fra helt andre kilder enn selve arrangementet, men tilleggsaktivteter og 

bevertning. 

8. Markedsføring. Planene for et første arrangement med MIF i august 2019 er under utarbeidelse. Både MIF 

og Nedre Eiker kommune er positive . Både arenaer og datoer er i ferd med å fastsettes. 14. August er 

tentativt. Dette er desverre samtidig som World Police and Firegames som arrangeres. 

www.Brannsport.no er etablert, og spesifikasjon og innhold vil vi søke å bygge opp i mai/juni 2019. 

9. Et forslag til fremdriftsplan, med forslag til avholdelse av første arrangement for NM i Brannsport første 

uke i september 2020 ble diskutert. 

https://www.britishfirefighterchallenge.co.uk/
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  Eier(e) Tidsfrist Status 

 

Møte med Norsk 

Brannidrettsforbund 

Sende spesifikasjon og 

løypebeskrivelser til alle i 

Styringsgruppen. 

Informasjon om Brannsport i 

en brosjyre 

 

Informasjon og diskusjon om 

Brannsport til brannmenn 

 

Lære om gjennomføring av 

arrangement 

 

Gejnnomføre  

«Utfordringen MIF» 

 

Olav Noteng avtaler 

møte med Hans 

Jørgen Kristoffersen 

Prosjektleder 

 

Prosjektleder 

 

Prosjektleder 

 

 

Prosjektleder 

 

Fredrik Godager og 

Sindre Trondsen 

 

snarest 

 

10.mai 

 

20.mai 

 

NM Fotball, 

Haugesund 30mai – 

2,juni 

 

Watford 27. og 28. juli 

2019 

 

Mjøndalen 14.august 

kl 12.00 

 

 

 

 

 

Utkast sendes 

Styringsgruppen 

 

Diskutere format i 

neste møte 

 

Bekrefte møte 

 

Bekreftet. Men 

cupkamper kan 

ødelegge 

    

    

Bak tastaturet 

Jens Petter Mathisen 

   

    

    

 


