
Sommertræf 2019

Fællesskab og nye venskaber

Unge i Beredskabet er en landsorganisation, som samler og varetager arbejdet med alle 
børn og unge med interesse for brand og redning. Danske Beredskaber, Falck og 
Beredskabsforbundet står bag Unge i Beredskabet med støtte fra Forsvarsministeriet og 
VELUX FONDEN.

Hvis du har spørgsmål angående sommertræffet så kontakt Unge i Beredskabet.

Unge i Beredskabet
kontakt@uib.dk
https://www.ungeiberedskabet.dk/sommertraef-info/

Praktisk info

➢ Sommertræffet afvikles fra den 4.-7. juli på Flyvestation Karup
➢ Det er gratis at deltage
➢ Hvert korps skal tilmelde antal kadetter og antal instruktører gennem Unge i 

Beredskabets hjemmeside
➢ Alle UngLedere og Hjælpeinstruktører kan få nogle ekstra ansvarsområder under 

sommertræffet, hvis de har lyst
➢ Der kræves forældretilladelser på alle unge, der ønsker at deltage i sommertræffet 

(disse sendes ud af den lokale leder). Unge uden et underskrevet forældretilsagn kan 
ikke deltage på sommertræffet.

➢ Da vi skal være på Forsvarets grund, er der en masse sikkerhedsmæssige ting, som skal 
afholdes. Derfor skal vi have cpr. numre på alle deltagere.

➢ Information omkring sommertræffet findes på 
https://www.ungeiberedskabet.dk/sommertraef-info/
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Sommertræf på Flyvestation 
Karup

Kom og få nogle forrygende dage på 
Flyvestation Karup sammen med 
brandkadetter og brandkadetinstruktører fra 
hele landet.

Sommertræffet kommer til at have fokus på 
brandmandsfaglig viden og øvelser samt 
fordybelse og socialt fællesskab. Vi kan ikke 
afsløre programmet, men vi kan røbe, at det 
bliver fire dage med fuldt drøn på med en 
masse fede aktiviteter – og måske vi skal se 
en helikopter eller to.

Sommertræffet har både fokus på det 
beredskabsfaglige og det sociale. Målet er, 
at bygge bro og skabe bånd mellem 
kadetter, instruktører og korps på tværs af 
hele landet. 

Tid og sted
Sommertræffet afholdes fra torsdag 
eftermiddag den 4. juli til søndag den 7. juli 
2019 på Flyvestation Karup. 

Hvem kan deltage
Brandkadetkorps og 
ungdomsbrandkadetkorps fra hele landet 
kan deltage i sommertræffet 2019. 

De unge, der ønsker at deltage, skal være i 
gang med eller have gennemført et forløb i 
et brandkadet-/ungdomsbrandkorps.

Sammen står vi stærkere
Vi håber på en stor tilslutning til 
sommertræffet og forventer, at over 200 
brandkadetter og deres instruktører samles 
til nogle hyggelige dage på Flyvestation 
Karup. 

Er du uddannet UngLeder eller 
Hjælpeinstruktører kan du, hvis du har lyst, 
få nogle ansvarsområder og ekstra opgaver 
under sommertræffet. 

Tilmelding
Det er gratis at deltage i sommertræffet. 

Der er frist for tilmelding den 6. maj 2019. 

Al tilmelding og praktiske informationer skal 
indhentes af lederen i det lokale korps, som 
sender den samlede tilmelding til Unge i 
Beredskabet. 

På vores hjemmeside kan I finde forskellige 
praktiske informationer; tilmelding, 
deltagere, praktiske informationer, program 
og inspiration fra tidligere sommertræf.

Læs mere her: 
https://www.ungeiberedskabet.dk/sommert
raef-info/

Vi ses på Flyvestation Karup
Vi håber, at se mange af landets brandkadet-
/ungdomsbrandkorps repræsenteret til 
sommertræffet 2019.
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