
 

  

Sønderjysk Frivillige 
Brandværnsforbund inviterer 

brandmænd & kvinder til 
 
 

Den 31. Sønderjyske Brandværnsmarch 
Lørdag d. 27. maj 2017 

 
Brandværnsmarchen er en del af Sternfahrt2017.com arrangementet. 
Derfor skal tilmelding og betaling foregå via deres hjemmeside. 

 
 

Arrangør: Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund, Hvedemarken 13, 6300 Gråsten 
 
Deltager:   Medlemmer af det Sønderjyske Frivillige Brandværnsforbund, og brandværn 

fra det øvrige land og udland samt Beredskabsforbundet. 
 
Deltagerkrav: 10 Km march på landevej, i skov eller markvej. Løb er ikke tilladt.  

Marchtiden er beregnet til omkring 2 timer. Hver enkelt marchgruppe skal 
komme samlet i mål. Gruppeføreren skal sørge for at hele gruppen er samlet 
under marchen 

 
Start og mål:   Start: Idrætshøjskolen, Friheds Alle 42, 6400 Sønderborg, hvor startkort og 

spisebillet vil blive udleveret.  
 Mål: Idrætshøjskolen. 
 
Start tid: Mødetidspunkt fra kl. 9.00 til kl. 11.00 
 
Mål: Maksimum 2 timer efter sidste gruppe er startet, dog senest kl. 13.00 
 
Startgebyr: 100,00 kr. pr. person.  Dette er inkl. spisebillet, samt en bid brød på turen 
 
Tilmelding:  Tilmelding på www.sternfahrt2017.com senest fredag den. 5. maj 2017. 
 
Marchturen:  På ruten vil der være kontrolposter, som skal passeres samlet af den enkelte 

gruppe. Kontrolkortet skal forevises og mærkes ved hver kontrolpost. 
Passeres kontrolposten ikke, betragtes marchen som ikke gennemført! 
Ruten vil være afmærket med skilte.  

 Deltagere som opfører sig udisciplineret kan udelukkes fra marchen. 



 
Påklædning: Hver enkelt marchgruppe skal være ens påklædt.  
  Foreskrevet: Arbejdsdragt samt godt fodtøj efter eget valg. 
 
Førstehjælp: Sanitetsgruppe vil være til rådighed. 
 
Udmærkelse:  Hver enkelt deltager, der med sin gruppe kommer i mål inden for den 

fastsatte tid (max 2 timer), og som har passeret alle kontrolposter, vil 
modtage en medalje. 

 
Andet:   Marchgruppen får under marchen en bid brød, desuden kan der købes øl og 

vand.  
Efter marchen vil der mod forevisning af spisebillet blive udleveret et måltid 
mad.  

 Marchen gennemføres ved al slags vejr. 
 
Vigtigt: Møder en gruppe ikke op, vil deltagergebyret ikke blive tilbagebetalt.  

Eventuelle klager fra marchgrupperne afgøres af bestyrelsen for Sønderjysk 
Frivillige Brandværnsforbund.  

 

Marchen foregår på eget ansvar! 
 
 

Den 31. brandværnsmarch er en del af Sternfahrt2017 arrangementet. Derfor skal tilmelding 
ske via hjemmesiden, vælge fanen Program.  
 
Det er muligt at deltage i festlighederne en dag f. eks. lørdag eller fra torsdag til lørdag, 
armbånd bestilles på hjemmesiden. Her får man adgang til udstillerområdet, til at deltage i 
foredrag samt adgang til festteltet om aftenen. 
 
Marchdeltagere uden Sternfahrt armbånd har kun adgang til festteltet lørdag middag for at 
spise.  
 
Evt. overnatning kan også bestilles på hjemmesiden. 

 
Vel mødt til en god march. 

Med kammeratlige hilsener 
Sønderjysk Frivillige 
Brandværnsforbund 
 

  



 

Tilmeldingsblanket 
  
 

Den 31. Sønderjyske 
Brandværnsmarch 

Lørdag d. 27. maj 2017 
 

 
 
 
                                                                                   Brandværn tilmelder hermed  
  
 
 
                                                    deltagere.  
  
  
Der fremsendes faktura på deltagergebyret som skal være betalt inden starten.  
 
Alle deltagere fra samme brandværn skal tilmeldes og betales samlet.  
  
  
Sidste frist for tilmelding og betaling er fredag d. 5. maj 2017!  
  
Yderligere oplysninger fås ved:  

Kim Hansen  
Tlf. 30 26 28 99 

  
Eller pr. E-mail:   
March2016@outlook.dk  
  


