
Delegates Assembly 2008 Colmar  

 
Denne gangen var det den Franske CTIF national komiteen som organiserte Delegates Assembly i byen Colmar i Alsace. 

101 delegater representerte 31 land og i tillegg 10 assosierte / firma medlemmer. 

Vi var fire delegater fra Norsk CTIF : Ole Hansen, Odd Rød, Rolf B. Sandslett og Peter Due. 

Generalforsamling og seminar ble organisert og gjennomført på en ypperlig måte av CTIF Frankrike med god hjelp av 

French Firefighters Federation og Upper Rhine Fire Fighters Union.   

  

CTIFs president var på valg – og han Walter Egger (Sveits) ble gjenvalgt for fire nye år. 

Det ble også foretatt valg av General sekretær (nest leder) – også her ble det gjenvalg da Christophe Mignot 

(Frankrike) ble gjenvalgt. 
De har begge utført sine embeter, siste fire år, på ypperlig vis og har, sammen med hele CTIF Executive 

Commitee, stått for pågangsmot og engasjement som har medført positive endringer som : 

-     Økning av medlemsland og fra medlemmer mede 25 % og en tre dobling av firma medlemmene.  

- Framheve CTIFs ekspertise og nettverks kapasitet, ved eks gjennomføre oppdrag for OSCE i Kosovo. 

- Åpning av CTIF kontor i Berlin med ansatt sekretær 

- Etablering av CTIF Websider – www.ctif.org 

- Utvidelse av CTIF Fire and Rescue Dictionary – ordbok – til 4 språk (Engelsk, Tysk, Fransk og 

Russisk) 

- Nærere kontakt med Asiatiske land som Japan og SørKorea, samt også Unitet Arab Emirates. 

Begge nyvalgte ønsker videreutvikling av CTIFs gode renomè iblant brannorganisasjoner verden over.  

  

               
Her er Ole iferd med å innlevere vårt valg kort.               Tolkene                   Executive rådet        Walter med pris fra 

”DetBeste” 

 

CTIF representerer fem millioner brannmenn som spredd over land med en milliard mennesker.  

I denne forbindelse har bladet Reader’s Digest (Det Beste) gjennomført en spørreundersøkelse blant sine Europa lesere. 

Denne undersøkelsen som ønsket å finne det mest pålitelige yrket i Europa – avslørte at 95 %  av 25000 innleverte svar, 

mente at brannmenn var de mest pålitelige / hadde det mest pålitelige yrket. 

Befolkningen har en eksepsjonell tillit til Europas brannmenn – ”Jeg kan ikke tenke meg en høyere form for sosialt 

ansvar enn et brannvesen viser” – sier Werner Neunzig som overleverte utmerkelsen til CTIF ved Walter Egger.  

 

Under Delegates Assembly denne gangen ble 9 nye medlemmer ønsket velkommen : 

The Cyprus Fire Service - www.fs.gov.cy or www.cyprus.gov.cy 

The All-Russian Volunteer Fire Organisation - www.vdpo.ru 

Bitschnau Stahl- und Anlagenbau GmbH (Austria) - www.bitschnau.com 

COMP-TRADE Austria - www.comptrade.at 

EducExpert - www.educexpert.com 

The National Chemical Emergency Centre (UK) - www.the-ncec.com 

Pastor Group - www.pastor.hr/english/homepage.html 

The Strategic Security Institute (Switzerland) - www.strategicsecurityinstitute.org 

W.L. Gore & Associates Ltd. (UK) - www.gore.com 

 

Også dette årets Delegates Assembly inneholdt informasjon fra alle lederne av kommisjonene. Kommisjonenes arbeide er 

aktivt og viser at CTIF virkelig er en organisasjon i vekst. 

Organisasjonens økonomi ble også behørig diskutert.    

 

Alle presentasjonene som ble lagt fram under CTIF seminaret 19. sept. i Colmar er tilgjengelig på www.ctif.org 

Seminaret hadde talere som :  

Luther Fincher fra USA som snakket om ”Luftbåren influensa pandemi” 

 

Peter Ladewig, Tyskland som snakket om ”lessons learned” mhp nylige oversvømmelser som er en velkjent trussel 

mange land må forholde seg til med årsak i klima endringer og øket bruk av landområdene. 

 

Aleksander Chuprijan, Russland – presenterte Russlands Sivilforsvars ministeriet ; EMERCOM ( Emergencies and 

Elininations of Consequences of Natural Disasters)  

 

http://www.ctif.org/
http://www.ctif.org/


Dennis Davis, England – med sitt innlegg ”Fire Control Rooms” ny plan for omorganisering av alarmsentraler i 

Storbritannia. Han benyttet også igjen muligheten til å ta opp saken med ”Safety sigarets” innføring i ikke bare Europa 

men faktisk i hele verden nå etter hvert – et positivt prosjekt. Dennis tok også opp et nytt viktig tema som alle brannvesen 

i hele Europa MÅ sette seg inn i og forholde seg til = Working Time Direktiv – ”arbeidstidsdirektivet”.  

 

Finally, participants debated on how to increase the capacity and essential resilience of service communications centres – 

which are at the heart of the emergency response - to counter major national catastrophes (Dennis Davis, United 

Kingdom) 

 

 

Vi ble behørig mottatt i byens rådhus og kulturhus, med velkomst tale av Mr. Charles Buttner, president i ”Upper Rhine 

Departmental Council” – fredag ettermiddag. 

 
Vår delegasjon kan skimtes helt nederst på bildet. 

Etter litt finger mat og god vin gikk turen til hotellet hvor vi ble mottatt av et fantasisk musikkorps av brannmenn i 

staselige gamle brannuniformer – og deretter en godt gjennomført middag samlet rundt små runde bord i restauranten. 

 

Vårt hotell lå noe utenfor byens sentrum i en rolig liten landsby - Mittelwihr – vin landsby, med vin bønder rundt om i 

hele byen og flere utstillinger / test steder for lokal produsert vin. Vi fikk mulighet til å gjøre oss noe kjent på egen hånd i 

området.  

Etter lørdagens planlagde besøk på museum (i alle fall noen ble hentet til dette besøket – ikke jeg……!!) – ble det igjen 

innbudt til fin fest i galla. Denne gangen i et casino med god mat i et noe trangt lokale, men med futt og fart i 

underholdningen.  

 

 

 

Rolf B. Sandslett 

Kasserer CTIF Norge 


