
Sådan bliver du frivillig brandmand

Om dig

 Du er fyldt 18 år
 Du har normal fysik og normalt helbred
 Du har en ren straffeattest
 Du er god til at samarbejde
 Du har kørekort – og gerne Kategori C

Og når du bliver kaldt til udrykning, 
skal du kunne stille på brandstationen 
senest 5 minutter efter alarmen.

Både mænd og kvinder 
kan blive brandmand.

www.blivbrandmandnu.dk www.blivbrandmandnu.dk

Om uddannelsen
Uddannelsen består af en række kurser, 
som typisk kan gennemføres i løbet af to år. 
Uddannelsen kommer til at ligge i din fritid 
(på aftener og i weekender). Du skal derfor 
have lysten til at være frivillig brandmand.

At blive funktionsuddannet som frivillig 
brandmand varer i alt 234 timer. Under 
uddannelsen lærer du alt fra taktik ved red-
ningsindsatser til at virke som røgdykker, 
frigøre fastklemte personer og hindre en 
olieforurening i at brede sig.

I Ullerup vil du blive bakket op af dine nye 
kammerater, og vi udpeger en kontaktper-
son, som du kan vende både de store og 
små spørgsmål med. Vi vægter kamme-
ratskabet meget højt, og det er med til at 
styrke det sociale fællesskab.

Du kan også blive uddannet brandmand, 
hvis du vælger at aftjene din værnepligt ved 
Beredskabsstyrelsen. Bagefter er du meget 
velkommen i Ullerup Frivillige Brandværn!

gunnar meier
Frivillig brandmand

”Jeg har været frivillig brandmand i 45 år.
For mig betyder det virkelig meget, at vi har

et godt kammeratskab, og vi laver ofte sociale
aktiviteter sammen på stationen.”

bliv brandMAND
i ullerup

VI MANGLER FRIVILLIGE BRANDMÆND

Prøv selv at være frivillig brandmand ved Ullerup Frivillige Brandværn.
Vi løser de spændende opgaver, der ligger inden for brand og redning.

Hvis du måske synes det lyder spændende, så prøv det selv - som
aspirant får du lov til at se det hele an, inden du kommer på den store

uddannelse.

Du skal kunne være på brandstationen på Avnbølvej 12 inden for
5 minutter, efter alarmen er gået fra din arbejdsplads og/eller din bopæl.

Nogle har det indtryk, at man helst skal være supermand
for at være brandmand: Det skal man ikke! 

Vi søger derfor alle personer,  der kan se en udfordring i
at være frivillig brandmand og gøre en forskel for lokalsamfundet.

Kontakt for mere information

Brandkaptajn Jørn Mathiesen, mobil 22 83 18 52
E-mail: kaptajn@ufbr.dk

Web: www.ufbr.dk
Du kan læse, se og høre mere om at være brandmand på 

www.blivbrandmandnu.dk

DER ER PLADS TIL DIG

Kammeratskabet og det sociale 
samvær er en stor del af dét at 

være frivillig brandmand i Ullerup.



Kunne det være dig?

der er
brug for dig!

www.blivbrandmandnu.dk

Flemming petersen
Frivillig brandmand

Uddannelse 
med muligheder
Med uddannelsen som frivillig brandmand får 
du en grundig og professionel uddannelse. 
Du vil efterfølgende kunne videreuddanne 
dig til holdleder eller indsatsleder.

Som brandmand vil du udvikle en række 
kompetencer, du kan bruge i dit arbejde.

Som brandmand bliver du god til at
 samarbejde
 være handlekraftig og opmærksom på fare
 have overblik
 håndtere stressede situationer
 yde førstehjælp
 hjælpe til ved ulykker

Og så får du venner for livet!

Når alarmen går
Du skal regne med at kunne rykke ud om-
kring 30-40 gange om året. Opgaverne 
dækker primært brande, forurening og fri-
gørelse af fastklemte ved trafikulykker. De 
fleste udrykninger varer cirka to timer.

”Kammeratskabet er en vigtig del, når man 
er frivillig brandmand i Sønderjylland. Og det 
er lysten, der skal få dig til at være frivillig 
brandmand. Du får desuden nogle oplevel-
ser, som du aldrig vil kunne få andre steder. 
Det gælder både under uddannelse, indsats 
og øvelse. Samtidig giver uddannelsen dig 
også gode lederegenskaber, så alt i alt er der 
kun postive ting ved at være frivillig brand-
mand.”

Kurt s. Frederichsen
Frivillig brandmand

De frivillige brandværn har en aftale med
kommunen om den service der skal leveres 
til borgerne - som medlem er du en
vigtig del af den service. At være frivillig 
brandmand kræver desuden stor forståelse 
fra hjemmefronten - og ikke mindst fra de 
arbejdsgivere, der tillader, at deres ansatte 
”løber til brand”, når alarmen lyder.

Derfor er det vigtigt, at både din arbejdsplads 
og din familie støtter dit ønske om at blive 
frivillig brandmand.

”Uddannelsen til frivillig brandmand har givet 
mig en lang række kompetencer, som kom-
mer mig til gode i mit civile job. Så for mig er 
det en klar gevinst at være brandmand. Og 
så må jeg indrømme, at jeg får et adrenalin-
kick, når alarmen lyder.” 

FRIVILLIGE BRANDVÆRN 
I SØNDERJYLLAND
”Vidste du, at der findes mere end 1.600 frivillige brand-
mænd i Sønderjylland - og at der er 30 i Ullerup?”

Læs mere om brandmanden på www.blivbrandmandnu.dk

Hele vores system og ånd er bygget op 
om det frivillige. Det vil sige, at det skal 
være lysten, der driver dig, da du ikke 
vil modtage løn under uddannelser, eller 
når du slukker brand eller er på øvelse.

Læs mere på www.blivbrandmandnu.dksøren Kring
Frivillig brandmand

Hvorfor er du blevet 
frivillig brandmand?
”Jeg vil gerne kunne gøre en forskel, når mennesker er 
i nød i mit nærområde. Og så vil jeg godt bakke op om 
traditionen med frivillige brandmænd i Sønderjylland. Her 
drejer det sig nemlig om lysten til at hjælpe.”


