
 

 

 

ÅBOLANDS BRANDKÅRSFÖRBUND RF 
i samarbete med Pargas FBK 

 

  

Följ med brandkårsverksamheten på: www.abbf.fi 

 

ACTION- 
VECKOSLUT 
Nu är det dags för det omtyckta actionveckoslutet för 
brandkårsungdomarna.  
 
Inbjudan har redan kommit ut, men här följer ett kompletterande 
infobrev med närmare tidtabell, pris och packningslista.  
 
Actionveckoslutet är ett utmärkt evenemang att lära sig nya saker 
genom att delta i simulerade utryckningar. Alla med! Arrangören 
garanterar ett fartfyllt dygn 😊 
 

 

 

 

NÄR                               

Start 8 april kl. 11:00 
Slut  9 april kl. 13:00 

VAR        

Pargas brandkårshus 
Köpmansgatan 1, 21600 Pargas 

  

  FÖR VEM? 

För västra Åbolands 

brandkårsungdomar (och 

östra ifall intresse finns) 

DELTAGARAVGIFT 

25 € 

ANMÄLNINGAR 
Anmälningstiden slutar:  

24.3.2023.  
➔ Ungdomarna anmäler sig 

till egen brandkår.  

➔ Följ brandkårens 

anmälningsanvisningar. 

TILL 
BRANDKÅREN 
Brandkårens sista 

anmälningsdag är 

24.3.2023 till 

ungdomsledare@abbf.fi.  

TILLÄGGS-
INFORMATION 
Ungdomarna kontaktar i 

första hand egna brandkåren. 
 

 

Jannica Lindqvist 
Evenemangschef 
044 281 8883 | ungdomsledare@abbf.fi 

 

Patrik Sundell 
Kontaktperson 
040 079 8848 | patrik.sundell@abbf.fi 
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ÅBOLANDS BRANDKÅRSFÖRBUND RF 
i samarbete med Pargas FBK 

 

  

Följ med brandkårsverksamheten på: www.abbf.fi 

 

  

Övernattning 

Övernattning sker på golv, så ta med dig liggunderlag, sovsäck och dyna (+pyamas). 

 

Tips på minneslista på vad som inte bör glömmas: 

•  Varma, praktiska kläder som även bör rymmas under” släckningsdräkterna”. 

•  Varm mössa, som ryms under hjälmen. 

•  Varma skodon, som bör tåla vatten (yllesockor). 

•  Fullständig brandövningsutrustning 

•  Byteskläder samt oömma kläder överlag 

• Handduk, hygienartiklar, egna mediciner vid behov 

• Inneskor!  

 

Riktgivande program 
| Lördag 8.4 | 

11:00 Ankomst och öppning | 12:00 Lunch | 13:00 Skolning av enhetschefer | 14:30 Mellanmål |17:30 Middag | 

21:00 Kvällsmål 

| Söndag 9.4 | 

7:30 Frukost | 12:00 Lunch | 13:00 Hemfärd 

 

Övrigt 

Ungdomarna får ta med sig godis, snacks och läsk (i rimliga mängder),  

men alla energidrycker lämnas hemma.  

Dessutom önskar vi att man tar med sig sällskapsspel och kortspel. 

Stora spelkonsoler är inte tillåtna, ej heller övriga enheter med högt ljud. Telefonerna 

lämnar vi i en låda då evenemanget börjar och får tillbaka dem då vi åker hem. 

 

Första hjälp 

Under evenemanget finns första hjälp personal på plats. Men vi rekommenderar att 

ni själv packar med värkmedicin om man kan tänkas behövas + egna mediciner ni tar 

dagligen. 

 

Dokument 

➢ Personkort (fungerar som anmälningsblankett till brandkåren) 

 

    All utrustning som tas med är på eget ansvar. 
 

 


