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Delegates Assembly ble denne gangen arrangert i byen Ostrava helt øst i Tsjekkia – samtidig med 

gjennomføring av CTIF XIV International Fire Brigades Competitions og CTIF XVII International Youth Fire 

Brigade Competitions. 

Som sedvanlig møtte ca. 100 delegater fra 29 land – og fra Norge var vi to : Ole Hansen og Rolf B. Sandslett 

 

Møtet ble åpnet av Miroslav Stepan, president CTIF Czech Republikk og direktør Czech Fire and Rescue 

Service. Han ble også takket av president Walter Egger, spesiell for engasjement og vel utført forarbeide mhp 

konkurranse gjennomføring og Delegates assembly  

Et tradisjonelt Delegates Assembly ble gjennomført – raskt og ryddig med informasjoner om året som er gått og 

planer for nær framtid, samt selvfølgelig en utførlig informasjon om organisasjonens økonomi. 

 

Valg  

Generalforsamlingen skulle også denne gangen foreta valg til verv innen organisasjonen – denne gangen 

kasserer. Laurent Wehrli har gjort en svært god jobb de siste fire år spesielt med å få økonomien på fote igjen og 

faktisk slik at det kan vises til et overskudd. Han ble enstemmig valgt for nye fire år. 

Laurent Wehrli er president for Sveits og Liechtenstein Fire Fighters Federation – og han svarte forsamlingen 

slik etter at valget var overstått :  
“It is a real pleasure to work in an international environment. I joined the CTIF Executive Committee in 2005 

and I have learned many things, from a professional but also from a personal point of view. My work for CTIF is 

focused on managing our association’s finances, but it is also important for me as a volunteer fire fighter to 

make our voices heard and to share our experiences. That’s the aim of CTIF’s expert permanent commissions. 

We also try to respond as best as we can to our member countries’ needs by creating working groups on issues 

that are important to all of us, like volunteering or education and training.” (Laurent Wehrli) 

 

Hedersgjest 

Denne gangen var det også en spesiell gjest med på møtet – Japan representert med en delegasjon fra Japanese 

Fire Fighters Voluneer Association med organisasjonens direktør General Mr. Akimoto : 

“I feel that the fire fighters’ mission of protecting people’s lives and property seems to be common in the world, 

even if the policies and systems are different from one country to the other, and even if we live far from each 

other.” (General Mr.Akimoto)  

Videre fortalte han om brannvesenet i Japan med 160 000 heltids brannmenn, 900 000 frivillige brannmenn og 

420 000 gutter og jenter mellom 10 og 15 år i 5300 ”ungdomsbrannvesen klubber” – to av disse klubbene er 

deltakere under CTIF Youth Fire Brigade competitions for første gang.  

 

Fire nye medlemmer opptatt i CTIF International 

Iran ble mottatt som ordinært medlem, samt Sperian ( et Fransk selskap innen personlig verne utrustning), 

Nairobi Fire & Rescue Ltd (et selskap som arbeider for kommunal sikkerhet i Kenya) og at.fire ( Tysk 

organisasjon for skogbrann slokking og internasjonal hjelp) som assosierte / firma medlemmer   



CTIF : verdens største ”møteplass” for brannmenn 

Foruten Delegates Assembly tilbyr CTIF mange muligheter for sine medlemmer til utveksling av kunnskaper og 

diskusjoner / debatter, som for eksempel : 

CTIF Europa og Brannforebyggende comisjonen – dette året møte i Ostrava 21. og 22. juli. 

CTIF Farlig Gods comisjonen – høst møtet i september i Bulgaria 

CTIF Brannmenns “Helth Service” Commisjon – møte3. –6. september i Saint-Petersburg, Russland. 

CTIF Historie Commisjon – konferanse 30. sept til 2. oktobe i Prebyslav, Tsjekkia. 

CTIF Undomsbrannkorps leder commisjonen – møte 9. til 11. oktober i Manchester, England    

Representanter for landenes CTIF nasjonal komiteer har mulighet for å delta på seminar :  

 Volunteer Fire Fighting working group - i byen Saint-Etienne i Frankrike 16. oktober. 

CTIF arbeidsgruppe : “Trening og opplæring” il holde sitt første møte på slutten av året. 

 

CTIF vil også delta med stand under Rote Hahn messen i Leipzig neste år – juni 2010 – for å vise fram 

internasjonal bredde på aktiviteter og engasjement.  

Neste års Delegates Assembly vil også bli gennomført i byen Leipzig inne på utstillingsområdet – for igjen å gi 

mulighet for utveksling av kunnskap og interesser mellom medlemmer og utstillere. 

 

 
Referent 

Rolf B. Sandslett 

delegat CTIF Norge 

 

 


