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Hvordan bliver jeg  
brandmand?

Frivillige brandværn i område syd:

Augustenborg
Brandkaptajn: Svend Due
Telefon: 2067 5737
e-mail: svendue@email.dk

Hørup
Brandkaptajn: Gert Bladt
Telefon: 3050 5026 / 2048 6005
e-mail: gert@skadborg.com

Kegnæs
Brandkaptajn: Jørn Kryhlmand
Telefon: 7440 5464 / 2926 3040
e-mail: kryhlmand.kegnaes@mail.tele.dk

Lysabild
Brandkaptajn: Claus Jensen
Telefon: 7440 3033
e-mail: cje@bbsyd.dk

Sønderborg
Brandkaptajn: Mads Hamer
Telefon: 2925 5873 / 2928 6063
e-mail: kaptajn@sfb-brand.dk

Tandslet
Brandkaptajn: Michael Holm
Telefon: 3031 3225
e-mail: m.r.holm@holm.mail.dk

Se de øvrige værn på:
http://www.sonderborg.dk/DinKommune/ 
BrandOgRedning/DeFrivillige/DeFrivilligeBrandvaern.aspx



Fællesskab 

Brandmænd hjælper medmennesker i en nødsituation. 
Du giver en hjælpende hånd samtidig med, at du er med 
i et frivilligt og socialt fællesskab, hvor mange har fået 
venner for livet. 

Som brandmand møder du op ved udrykning og påtager 
dig de opgaver, som stilles af holdlederen. Før man er 
uddannet, indgå man ikke direkte i slukningsarbejdet, 
men får andre opgaver på brandstedet som f.eks. at klare 
afspærring, hjælpe tilskadekomne og hjælpe til med 
slanger og værktøj. 

Det forventes, at brandmanden hvert år møder op til 
minimum 12 øvelser af to timers varighed. Øvelserne 
bruges til at vedligeholde brandmændenes uddannelse, 
og nyankomne får lejlighed til at sætte sig ind i værnets 
materiel og lære kommende kolleger at kende. 

 

Når du har snust lidt til værnet og faget, kan du komme 
på en egentlig uddannelse til brandmand. For at begynde 
skal man har bestået et grundkursus i førstehjælp eller 
noget tilsvarende.

 

Grunduddannelsen gennemføres normalt inden for det 
første år, og resten inden for de næste to år, således at 
man er uddannet i løbet af tre år. Uddannelsen er tilret-
telagt, så den kan gennemføres i fritiden. 

Grunduddannelse  37 timer

Håndtering af tilskadekomne 20 timer

Almindelig fællesuddannelse 17 timer

Funktionsuddannelse  148 timer

Godt helbred

Alle personer mellem 18 og 40 år kan søge optagelse i 
brandværnet. Det kræves, at man kan gennemgå en hel-
bredsundersøgelse, dvs. har et normalt helbred.

I Sønderborg Kommune er der 22 frivillige brandværn, 
hvis ca. 400 medlemmer sikrer hurtig indsats i alle 
lokalområder. 

Se på bagsiden, hvor du finder et værn i nærheden af 
din bopæl – og hvem du kontakter, hvis du gerne vil høre 
mere om at blive brandmand.


