
 

 

Kom med och ordna evenemanget Minieldis22h den 7-8 augusti 2021!  

 

Detta evenemang fungerar väl som inledning på ungdomsavdelningarnas höstsäsong 2021 då skolorna börjar 

följande vecka. Corona pandemin har inverkat kraftigt på brandkårernas ungdomsverksamhet under det 

senaste året och nästan alla brandkårsläger har inhiberats två år i rad. Därför är det nu nödvändigt att ordna 

någon form av verksamhet för brandkårsungdomarna i mindre, lokala format. 

Brandkårerna kan ordna evenemanget på önskad plats t.ex. på brandstationen, i tält på brandstationens 

gård, i skogen intill eller annan lämplig plats. SPEK har tagit fram ett ramprogram för evenemanget som 

brandkårerna kan använda som grund för sitt eget evenemang. Tidtabellen spänner över 22 timmar men 

brandkårerna kan förstås göra upp egna tidtabeller för evenemanget. 22 h kommer från tanken att stöda och 

motivera ungdomarna inför det internationella storlägret Eldis 22 som ordnas på Malms flygfält i Helsingfors 

3-9 juli 2022. 



Tidtabellen innehåller dock några fasta tider som kommer att innehålla gemensamma ämnen för alla 

Minieldis22h evenemang. Man t.ex. ordna de regionala tävlingarna i pytssprute tävlingen vilket också då 

fungerar som uttagstävling inför FM-tävlingen. Tävlingen ordnas samtidigt för alla den 7.8 kl. 15:30 framåt. 

Närmare direktiv för hur banan skall se ut, hur den skall byggas, hur utförandet görs samt hur man skall 

dokumentera utförandet kommer senare. 

På lördagens program finns också en direktströmmat avsnitt där de sakkunniga ungdomarna som är med och 

planerar Eldis 22 lägret berättar om lägret. Efter detta följer en kort paus varefter ett mera underhållande 

program kommer att streamas.  På söndag morgon fortsätter programmet på nätet med att man berättar 

vem som är årets brandkårsungdomsarbetare och publicerar resultatet från uttagstävlingen för FM i pyts-

spruta. 

Tidtabellen är ännu riktgivande. De svärtade tiderna är fasta tider med livestreamade program. En nog-

grannare tidtabell kommer senare. 

 

Lördag 07.08.2021 

13:00 Lägret öppnas 

15:30 Uttagningstävling för FM i pytsspruta (videofilmas och skickas till de regionala domarna) 

 Möjlighet att ordna besökstillfälle. 

 Eldis 22 lägret presenteras av de sakkunniga ungdomarna 

 Streamad underhållning 

Söndag 02.08.2021 

 Årets brandkårsungdomsarbetare presenteras. Resultaten från uttagstävlingen publiceras. 

11:00 Tack och adjö. Hemresan inleds. 

 

Brandkårerna ansvarar själva för sina egna kostnader och försäkringar. SPEK tar hand om livestreamningen 

på evenemanget, brandkårerna skall ha tillgång till dator och internetanslutning på den plats där man ordnar 

lägret. 

 

 

 

Anmälningstiden börjar 1.6 och avslutas 4.7.2021. Närmare information kommer i en separat kallelse senare. 

 

Kom med och skapa det största evenemanget 

för brandkårsungdomarna detta år! 

 


