
 

  

Tävlingsdags! 
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds mästerskap i fråge-

sport, slang & pytssprutestafett och redskapshantering för brandkårs-

ungdomar arrangeras i år som ett endags evenemang den 01.10.2022 i 

Pojo i Västra Nyland. Som lokal arrangör fungerar Västra Nylands 

brandkårsförbund. Tävlingarna försiggår vid Pojo FBK:s brandstation. 

Plats: Pojo brandstation,  
Gamla Åbovägen 70, 10420 Raseborg 

Tidpunkt: 01.10.2022  

Tävlingsstadgarna för alla ungdomstävlingar finns på förbundets hem-

sida  

https://fsbr.fi/sv/organisation/tavlingar/ungdomstav-

lingar/stadgar_ungdomstavlingar/ 

Anmälningar: 
Anmälningarna görs via Lyyti senast den 25 september 2022. På för-

frågningar svarar Anders Ehrnsten 020 787 9762.  

https://www.lyyti.in/Ungdomstavlingar_2022_3095  

Deltagaravgifter: 
Med deltagaravgiften bekostar vi lunchen på lördag och övriga arrangemang. 

FSBR fakturerar respektive deltagande kår. Observera, att anmälan är bin-

dande! Fakturan skickas per e-post till den adress som anges som fakturamot-

tagare vid anmälan.  

• Deltagarpaket lördag EUR 15,00/pers. 
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Tävlingsklasser 
Frågesport: 

Tävlingslaget består av tre 

ungdomar som under täv-

lingsåret fyller högst 16 år 

och lagets sammanlagda ålder 

får vara högst 42 år. 

 

 

Redskapshantering: 

Tävlingslaget består av 1+5 

ungdomar. 

Klass I  

• under tävlingsåret högst 

13 år fyllda ungdomar 

Klass II  

• under tävlingsåret högst 

18 år fyllda ungdomar 

 

 

Slang– och pyts-

sprutestafett: 

Tävlingslaget består av 3 ung-

domar. 

Klass I  

• under tävlingsåret högst 

13 år fyllda ungdomar 

Klass II  

• under tävlingsåret högst 

16 år fyllda ungdomar 

Klass III  

• under tävlingsåret högst 

18 år fyllda ungdomar 

 

Kontrollera startlis-

torna och meddela 

omedelbart på lör-

dag morgon om änd-

ringar skall göras. 

 

 

Varje brandkår skall 

SJÄLV hålla reda på 

vem som deltar i vil-

ken tävling och i vil-

ken klass! 

 

 

 

 

”Tävlingarna är alltid 

lika spännande och 

jämna när det gäller 

brandkårsungdo-

marna” 

 

 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund 

Chaufförsvägen 3, 10600 EKENÄS 
www.fsbr.fi 

Program 01.10.2022 
Lördag 

10.00 Samling vid Pojo brandstation  

10:15 Öppning av tävlingsdagarna 

10:30 Förbundsmästerskap i frågesport  

12:00 Lunch 

13:00 Förbundsmästerskap i redskapshantering 

ca 14:30 Förbundsmästerskap i slang & pytssprutestafett 

ca 16:00 Prisutdelning & hemfärd 

 
 
OBS! Tiderna för eftermiddagen är riktgivande och kan ändra beroende 

på hur många lag som deltar i tävlingarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fördelning:  Ungdomsavdelningarna inom FSBR 

   Lokalförbundens ungdomsledare 

Välkommen till Västra Nyland! 


