
 

 

 INVITASJON TIL  
Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015      
i Kongsberg 08.05. – 10.05.2015 
 
“Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten, 
de fleste gikk det ille … eller?” 
 

 

 
 

 
 En gresshoppefar og en gresshoppesønn kom hoppende langsmed en grøft som var grønn, 

og plutselig så de en blussende valmue stå, 
med hodet på skrå. 

Og gresshoppesønnen så undrende opp, og ble så forelsket i valmuens topp. 
Han prøvde forgjeves å gi den et kyss, med et hopp. 

Men faren sa "La vær å ønsk deg større. Hva oppnår du med det om jeg tør spørre?" 
 

Ja hvorfor være stor når man er lykkelig som liten, 
de fleste gikk det ille 
som større være ville. 

For alle når så høyt som det naturlig er for kroppen 
Så ikke hig mot toppen, 

men stopp det siste hopp! 
                                                                    Tekst: Juul Hansen, Melodi, Vittori Mascheroni 



 

 

Norsk brannbefals Landsforbund og Buskerud brannbefalslag ønsker 
medlemmer og ledsager hjertelig velkommen til Fagseminar og 
Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. – 10.05.2015. 
Destinasjon for seminaret er Quality Grand Hotel.   
 
Buskerud brannbefalslag er nødt til å ha bindende påmelding fra 
medlemmer og ledsagere senest innen 25.03.2015.    
 
Påmelding på vedlagte skjema, og evt. spørsmål skjer på e-post til 
nils.georg.nordskag@hurum.kommune.no  eller 
rita.kirsebom@kongsberg.kommune.no  
 
 

På vegne av Buskerud brannbefalslag ser vi frem til et innholdsrikt og 
spennende fagseminar og tilhørende utstilling/ messe på NBLF`s 
Generalforsamling 2015.  
 
 

Vi ønsker dere velkommen til teknologibyen Kongsberg! 
Buskerud brannbefalslag  
v/ leder Nils Georg Nordskag  
 
   

 
 

 
 



 

 

FAGPROGRAM FREDAG 8. MAI  
(ord styrer – Dag Muggerud)  
Tid Hva Hvem 
08.00 – 
09.00  

Registrering / kaffe    

09.00 Velkommen til Kongsberg   Varaordfører Arvid 
Lyngås            

09. 15 Forflytning til Kongsberg Kino  
09. 30 DRBV – brannmusikkorps spiller i 

Kongsberg Kino 
 

09.45 Buskerud fra fjord til fjell, film   Leder Buskerud 
Brannbefalslag  
Nils Georg Nordskag  

10.00 Pause og besøk hos utstillere  
10.30 Praktisk informasjon, og innledning til 

tema for konferansen 
Leder NBLF  
Nils- Erik Haagenrud  

11.00 – 
11.45 

Globalt, nasjonalt og lokalt; Hvordan 
vær stor, nær og lykkelig? 

Konsern direktør Johnny 
Løcka - Kongsberg 
Gruppen    

12.00  
 

 Lunsj og besøk hos utstillere    

13.00 – 
13.30  

Nasjonalt – lokalt /  Beredskap 
generelt i Norge, organisering av IUA    

Beredskapssjef Knut 
Skrede, FM i Buskerud  

13.30 – 
14.00 

Nasjonalt – lokalt, SF rolle i 
samfunnet med sin beredskap    

Distriktssjef Johan 
Audestad – SF Buskerud  

14.00 – 
14.30                        

Brannstudien - hva skjer og videre 
prosess. DSB sin rolle.  

Avd. direktør     
Anne Rygh Pedersen, 
DSB 

14.30 – 
15.00       

Færre og større 110, samlokalisering.   Avd. sjef Kristian 
Rosvold, DRBV IKS 

15.00 Kaffe med noe å bite i, og besøk hos 
utstillere 

 

15.30 – 
16.30 

Fra 2 til 8, prosess, fordeler og 
ulemper, læringspunkter, IKS modell 

Brannsjef Torgeir 
Andersen, DRBV IKS 

16.30 – 
17.00 

Liten til stor, fordeler og ulemper, 
læringspunkter   

Utrykningsleder Steinar 
Strøm, DRBV IKS / 
Sigdal kommune  

17.00  Når er stort – stort nok! Brannsjef  
Nils- Erik Haagenrud, 
Midt Hedmark IKS 

17.30 -  Kaffe og besøk hos utstillere   



 

 

FAGPROGRAM LØRDAG 9. MAI 

(ord styrer – Dag Muggerud)  
Tid  Hva  Hvem 
   
09.00 – 
10.00 

Södertörns Brandforsvarsforbund -  
organisering av store brannvesen. 
Lykkelig som stor?   

Vicebrandsjef Anders 
Edstam, Sødertørns 
Branførsvarsforbund  

10.00 – 
10.30 
 

Endring i lov og forskrift     Avd. leder Hans 
Christian Madsen, DSB  

10.30 Kaffe og besøk hos utstillere   
11.00 – 
11.45 

Samfunnsberedskap, hva er det beste 
for Norges innbyggere, brukere, 
næringsliv og samfunnet vi skal 
betjene? “Lykkelig som liten”?    

Avd. leder Hans 
Christian Madsen, DSB    

11.45 – 
12.15 

NBLF – RUU stipendiater 2014 Seksjonsleder Cecilie 
Hornstuen, DRBV IKS 
   

12.15 -  Debatten  Ledes av brannsjefen i 
Røyken, Henrik 
Trømborg 

Ca 13.00 Lunsj og besøk hos utstillere   
14.00 – 
16.00 

GF 2015 Leder NBLF  
Nils- Erik Haagenrud  

 
 
SOSIALT PROGRAM  
 
Fredag 8. mai   
  
19.00 Oppmøte utenfor hotellet (ta med varm jakke) 
19.30 Gruve tog m/ en liten en på lomma  
20.00 Felles Middag i Kongens Gruve   
21.00  Underholdning  
24.00  Retur til hotellet  
Lørdag 9. mai  
  
19.00 Vi møtes i baren til en aperitiff 
19.30 Felles Festmiddag på Grand Hotel  
21.00 Dans   
 



 

 

LEDSAGERPROGRAM 8. MAI OG 9. MAI 
Fredag 8. mai  
09.00 Velkommen til Kongsberg  
09.30 DRBV – brannkorps spiller i Kongsberg Kino   
10.00 Buskerud fra fjord til fjell, film  
10.45 Oppmøte utenfor hotellet – ledsagere går om bord i 

ventende buss (antrekk fritids klær, gode sko, joggesko og 
hansker - bomull, ull, skinn)   

ca. 11.45 Lunsj – Høyt og Lavt  
  
ca. 12.30 Høyt og Lavt – Steinsholt i Vestfold (se hjemmesider)  
  
16.00  Buss tilbake til Kongsberg  
19.00 Oppmøte utenfor hotellet (ta med varm jakke)  
19.30  Gruve tog 
20.00 Felles Middag i Kongens gruve  
24.00 Retur til hotellet  
  
Lørdag 9. mai  
10.00 Byvandring - Omvisning og guiding i Kongsberg sentrum  

 
12.30 Ledsagere går om bord i buss utenfor Myntverket og blir 

kjørt til Lågdalsmuseet   
12.30 Lunsj og guiding på Lågdalsmuseet  
14.00 Ledsager går om bord i buss som kjører til hotellet – 

Resten av dagen til fri disposisjon    
19.00 Vi møtes i baren til en aperitiff 
19.30 Felles Festmiddag på Grand Hotell  

 
 
 
 
  

 
 
 



 

 

Priser  
 
Alt. 1 Full pakke  
Dekker Helpensjon, seminar og arrangement fredag og lørdag kveld.  
Pris “full pakke” kr. 6.500.- fredag til søndag 
Se vedlagte program  
 
Ledsager Full pakke  
Dekker Helpensjon og arrangement fredag og lørdag dag og kveld.  
Pris “Ledsager full pakke” kr. 3000.- 
Se vedlagte program. 
 
Ekstra Overnatting 
For de som kommer torsdag er det et tillegg i prisen på: 

- Enkeltrom per person m/ frokost kr. 1470.- 
- Dobbeltrom per person m/ frokost kr. 1270.-  

 
Alt. 2 Dagpakke 1 u/ overnatting 
Dekker seminaravgift, kaffe i pauser og lunsj fredag og lørdag samt 
arrangement fredag og lørdag kveld.  
Kr. 4000.- 
 
Alt. 3 Dagpakke 2 u/ overnatting  
Dekker seminaravgift, kaffe i pauser og lunsj fredag og lørdag 
Kr. 2000.- 
 
 
Ved spørsmål t kontakt: 
 
nils.georg.nordskag@hurum.kommune.no  tlf.  942 77 769  
rita.kirsebom@kongsberg.kommune.no    tlf. 481 66 565 
 
 
 

 
 
 



 

 

Påmeldingsskjema m/ Påmeldingsfrist senest 25.03.2015.   
 
For medlemmer i brannbefalslaget og ledsagere  
 
Deltager er: ______________________________________________________  
 
Tittel/ Organisasjon: ______________________________________________ 
 
E – postadresse: __________________________________________________ 
 
Mobiltlf. : _______________________________________________________ 
 
Fakturaadresse: __________________________________________________ 
 
Navn ledsager: ___________________________________________________ 
 
Mobiltlf. Ledsager: _______________________________________________ 
 
Faktura adresse ledsager: __________________________________________ 
 
Kryss av for ønsker alternativ: 
 
Alternativ 1________________ 
 
m/ ledsager ________________ 
 
Alternativ 2________________ 
 
Alternativ 3 _______________ 
 
Overnatting torsdag enkelt rom _____________________ 
 
Overnatting torsdag dobbeltrom _____________________ 
 
Ankomstdato deltager _____________________________________________ 
 
Ankomstdato ledsager _____________________________________________ 
 
Ev. matallergi og for hva: __________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Påmelding på dette skjema sendes til: 
rita.kirsebom@kongsberg.kommune.no  



 

 

 
 


