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Turen går til Spanien. 
En rejsebeskrivelse om turen til Spanien, 

samarbejdet med 
 Bomberos en Acción og Unidad Canina De Salvamento, Región de Murcia. 

 
Redder af verden, RAV, havde fået en invitation til at komme til Spanien og deltage i en 
international redningsøvelse, primært med redningshunde. 
Øvelsen blev afholdt af det Spanske Civilforsvar. 
Invitationen var kommet i stand ved tidligere besøg ved Bomberos en Acción i Spanien. 
 
Bestyrelsen havde sammensat et hold på 4 mand, der skulle af sted i perioden 5-9 dec. 2010. 
Op til turen var der mange udfordringer at løse, bl.a. skulle der skaffes indsatstøj til gruppen, laves 
ID-kort, bestilles rejse, finde økonomisk tilskud, aftale tolkebistand m.v. 
 
Men endelig var det tid til afrejse, datoen var lørdag d. 4 dec. og vi var blevet enige om, at støde 
sammen i toget til CPH, godt nok på 2 forskellige afgange, da det var det der passede bedst. 
Rettidig omhu måtte hurtigt stå sin prøve, da Dan ikke kunne klokken, så det endte med at 
Thomas måtte køre alene og Stefan, Daniel, Dan fulgtes ad. 

Tropperne var samlet i CPH Airport ca. 02.00 og der var tid til en kort hilsen, omfordeling af div. 
materiale, så kiloene passede i de enkelte kufferter. 

Skulle der soves inden afgangen kl. 06.20 måtte der et hurtigt overblik til, som jo er første regel i 
en redningsmand arbejdsgang på et skadested, det gav dog hurtige den konklusion, at der kun var 
to muligheder nemlig på gulvet for dem som ville ligge udstrakt og for dem som kunne ligge en 
smule sammenkrøllet, var der de mere luksuriøse panoramaudsigtsplatforme, nemlig de upolstrede 
bænke. 

Flyveturen og ankomst gik glat og ligeså gjorde bil lejen og så var vi sluppet fri på de spanske veje 
som 4 turister uden kort. Det viste sig dog at være en dårlig ide, ikke at have kort med, for 
respekten mellem for og bagsæde skar ikke helt skarpt igennem. Da der ikke var en 
ambulanceledervest, som ældste behandler kunne iføre sig, måtte vi i stedet for at følge Millings 
ellers rigtig gode vejbeskrivelse, ind på en tankstation for at kortlægge og udfylde driver og co. 
drivers manglende geografiske huller. 

Vores ankomst til brandstationen i Cartagena var præcis på det aftalte tidspunkt og her blev vi 
taget imod af den nyuddannede brandmand Willi. 

Willi blev skubbet i front, da han nok var den som var bedst til at tale engelsk og vi må sige at han 
levede sig ind i rollen. Selvfølgelig fordi han brænder for faget, men nok endelig også fordi, at han 
gerne ville bevise for de andre, at det var et godt valg, netop at have ansat ham i disse krisetider, 
som Spanien er ramt så hårdt af. 

Willi gav os en super god rundvisning, hvor vi var omkring mange ting lige fra deres 
optagelseskrav som brandmand, vagt former, løn og alt deres materiel. (Se Fotos) 
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Omkring ved 15.00 tiden var tiden kommet til den fælles middag med de lokale brandfolk. 
Middagen bestod af næsten en kvadratmeter Paella med øl og vin til, som for os virkede lidt 
forkert, men dette er en kultur og tradition, som man har i Spanien, selvfølge med måde. 

Efter besøget på brandstationen drog vi mod vores hotel for at få lidt vand i hovedet, købt lidt ind i 
det lokale supermarked og få at slappet lidt af, inden turen igen gik tilbage til brandstationen, hvor 
aftensmaden skulle indtages. 

Før aftensmaden lykkes det os at snuse lidt mere rundt på stationen for at se på deres udstyr og 
derefter får en rigtig god lang snak om den spanske kultur og opbygning af deres måde at gøre 
tingene på. 

Da vi sent på aftenen kom tilbage på hotellet, hilste vi lige hurtig på chefen for hundetjenesten, 
Jose, som satte os ind i mandagens program. 

José stod for at organisere øvelsen, hvor hunde var hovedemne på programmet. Han har egen 
hundekennel, hvor han opdrætter hunde til redningstjenesten. Fortrukne race er Belgisk 
Hyrdehund(Malinois). Fordelen ved mindre hund end schæfer er, at den vejer mindre og er lettere. 
Ulempen er, at den er mere nervøs end schæfer og labrador. 
 
Stefanie Fehse, vores tolk, kom om formiddagen. Stefanie arbejder til dagligt for Falck i Valencia, 
og var venligst udlånt til os. 
 
Uden at have de store hundetræner kompetencer kunne vi se, at måden at holde hund på, som 
skulle bruges til arbejde var meget anderledes end vores. Hundene sov i små bokse, ofte uden 
kontakt til mennesker det meste af dagen. Det var tydeligt at se, at de bliver betragtet som et 
arbejdsredskab.  
Hundene øvede søgning i åbent terræn med kratbevoksning, højdemeter. Der blev også trænet i 
lugtetræning, strategisk afsøgning i felter og cirkler. 
Der blev også afsøgt i svært fremkommeligt område, ruiner. 
Der er blevet testet en ny måde, at overvåge eftersøgning af områder på. Hundene fik Garmin GPS 
halsbånd på, hvor ved man på PC kunne følge, hvor de havde søgt. Således, at man ikke spilder 
tiden på at eftersøge området flere gange.  
 
I Spanien er der flere typer ambulancer. Basic var tilstede under hele øvelsen. Der findes ingen 
medicin i den type af ambulancer. Den er bemandet med kører og en ”slags assistent” 
 
Selve øvelsen blev holdt i samarbejde mellem forskellige aktører: Militær, Civil Forsvar, Frivillig, 
Ambulance selskaber.  
 
Over middag kom en redningshelikopter, for at hundene kunne vende sig til støjen . Opgaven gik 
ud på at træne hund og fører i ”Hot” boarding. Vi kom desværre ikke op at flyve. 
Helikopteren tilhører Region Murcia, er 20 år gammel, kN laste 15 personer total, deraf 2 liggende. 
Bemandingen er altid med pilot og mek.tec, derudover enten med læge og sygeplejerske eller 2 
brandmænd. Helikopteren har en vandtank, en slags pose, der kan indeholde 1200 L og som kan 
fyldes under flyvning ved lav hastighed, ca. 40 km/t. 
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Noget andet specielt, var et kamera med direkte forbindelse til Regionens kommandovogn. 
Ved hotellet var Region Murcia’s kommandovogn opstillet. Der er 17 regioner i Spanien og alle har 
en tilsvarende vogn. De er delvis doneret af en spansk bank. Pris pr. stk. 1 mio. Euro. 
Kommandovognen er en lastvogn, som kan foldes ud, som de udstillingsvogne vi ser herhjemme. 
Vognen kan arbejde i 3 døgn uden ekstern tilslutning. Der er dobbelt af alt teknik, inkl. 2 stk. 
generatorer med hver sin brændstofstank. 
Vognen indeholder toilet, køkken/forplejning, mødelokale og operatørrum. Der er opsat 3 store 
fladskærme til ”live” billeder fra 360˚ kamera på taget, helikopter eller videokonference. 
Der er analog og digital radiodækning. Ved svigt eller andet er der mulighed for opkobling til 
Satellit telefoni ved militærets hjælp. Der selvfølgelig direkte forbindelse til regionens vagtcentral.  
Der er meget samarbejde mellem de forskellige aktører i forbindelse med ulykker. Der er ingen 
”radio” hindring.  
De bruger TETRA og har god erfaring med det, en ulempe er, at der er problemer med signal når 
der gås ind i bygninger. De håndholdte terminaler udsender GPS koordinater så mandskabet kan 
følges på skadestedet. Alle redningsfolk har en terminal. 
Der findes en nødknap på de håndholdte terminaler, som vil sende GPS koordinater i tilfælde af 
akut hjælp. Samtidig udsender terminalen biplyd, så den kan findes.  
Vognen bliver brugt i krisetilfælde, hvor der kræves koordinering af flere forskellige resurser.  
Det kan dreje sig om sammenstyrtninger eller skovbrande o.lign. 
 
Som noget helt nyt arbejdes der med videooverførelse fra skadestedet, når anmelder ringer 112. 
Tanken er, at siden de fleste mobiltlf. kan videooptage, hvorfor så ikke få ”live” info. 
 
Om aftenen var der fællesspisning og socialt hygge. 
 
Tirsdagens program var ude på en gammel og forladt militærforlægning. 
Det bestod af forskellige træningsmoduler for redningshundene, i et område der var kanon til 
øvelser. 
Der var også forskellige workshops. 
 
Vandrensningsmodul: 
Til rensning af forurenet vand, alt undtaget brændstof var pakket sammen på palle. 
Let at læsse om bord på fly o.lign. 
Pudsigt var det, at de fleste komponenter var danske. 
Bomberos en Acción medbringer altid sådan et modul ved indsats, overdrages lokalt ved afslutning 
af indsats. 
Frigørelsesudstyr: 
Meget håndværktøj, dog også motorsav, fibersav o.lign. 
Spraymaling til markering og afsøgt område. 
Afstivningsmateriale laves lokalt. 
Redningslinier mm.: 
Højderedningsudstyr til nedfiring/opfiring, flytning over floder/kløfter. 
Personligt udstyr, mange gange sikkerhed, idet der ofte pga. tidsnød kun bruges et tov. 
Ambulance Ergent: 
En ambulancetype der meget ligner den danske model. 
VTPL telt: 
Sammen standard som i Danmark. 
 
Frokosten var en overraskelse, der blev serveret Argentinsk Barbecue ude i øvelsesområdet. 
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Sidst på eftermiddagen vendte vi tilbage til Bomberos i Cartagena, vi manglede lidt udveksling af 
souvenirs med vagtholdet fra i søndags. 
Om aftenen var der afslutningsmiddag og uddeling af bevis for deltagelse i øvelsen. 
 
Onsdag formiddag tog vi på besøg i Regions Murcia’s alarmcentral. De betjener ca. 1.5 mio. 
mennesker, om sommeren stiger det til ca. 2 mio. 
Cartagena som var vores base, bebos af ca. 300.000 i by/omegn, stigende med 150.000 om 
sommeren. 
Region Murcia er mest sommerhus/appartments område. 
Alarm 112 i Murcia modtager årligt ca. 1.2 mio. alarmopkald 
De er koordinerende for alt, medicinsk, brand, skov, jordskælv. 
Alarmcentralen fordeler ud efter funktion, medicinske opkald modtages af sundhedsfaglige 
disponenter, primært sygeplejersker, der er back up af 3 læger døgnet rundt. 
Det ligner meget vores setup, dog er de længere fremme med brugen af TETRA. 
Direkte link til kommandovogn. 
De har løbende vejrforudsigelser, eget TV-studie med 24 timers dækning af journalist. 
 
Resten af formiddagen tilbragte vi på en ambulancestation i Cartagena. 
De havde en Ambulance Advanced, en Sprinter 318, læsset med alverdens udstyr. 
Bemandingen er 1 sygeplejerske, 1 læge, 1 chauffør, 1 tekniker. 
Håber de også har plads til patienten. Da vi var på besøg, havde de endda en praktikantlæge med. 
Stationen havde dagligt pr. døgn 8-10 ture. 
Cartagena området er dækket af i alt 17 beredskaber, 2 AMB Advanced Acut, 2 AMB Ergent, 
resten er AMB Bacic, sygetransportvogne og frivillige som back up. 
Om sommeren lejes der 3 ambulanceberedskaber fra Madrid, befolkningstallet er mindre der om 
sommeren. 
 
Vi havde inviteret Stefanie, vores tolk og  Presidente for BEA, Juano, samt hans sekretær til en sen 
frokost på en lokal fiskerestaurant i Cartagena. 
Menuen var dejligt lokal og velsmagende. 
Vi havde en god dialog med Juano om et fremtidigt samarbejde med RAV, vi bl.a. om en synergi 
effekt sammen med projektet i Nicaragua, mulig hjælp med køretøjer til fremtidige 
katastrofeområder. 
RAV er velkommen til at deltage i næste udsending til Haiti, dog mod afholdelse af egne udgifter. 
BEA er meget interesseret i samarbejde med RAV, vi er det ”missing link” de mangler i deres 
indsats, de har ikke den fornødne uddannelse til at tage sig af patienten, når de er reddet ud af 
ruinerne ell. lign.  
BEA giver udtryk for, at et tilsagn om hjælp er forpligtende, ellers ønsker de hellere en klar 
framelding. 
Vi var meget enige, kom med en opfordring på vegne af RAV, om besøg af BEA i Danmark. 
Frokosten sluttede med udveksling af gaver og platte med RAV’s logo. 
 
Tiden var også kommet til afsked med Stefanie, hun havde været en uvurderlig hjælp med de 
spanske forhold og især det spanske sprog. Vi havde medbragt lidt dansk design som en beskeden 
tak for hjælpen. 
 
Torsdag morgen skulle vi vende næsen hjem mod Danmark igen, under morgenmaden kom José 
og hans sekretær Dolo forbi for at sige farvel. 
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José vil gerne komme til Danmark og se de danske redningshunde i arbejde. 
 
Kort tid efter blev bilen pakket, turen gik retur til lufthavnen, bilen afleveret og en afslappende tur 
i flyveren til CPH. 
Der blev taget afsked med Daniel i lufthavnen, han fløj til Ålborg, vi andre tog toget til Jylland og 
tog afsked undervejs. 
 
 
 
 
Vi har alle haft en begivenhedsrig tur til Spanien, hvor vi har oplevet/samarbejdet/udvekslet med 
det spanske civilforsvar og især med Bomeberos en Acción, hvor vi gerne ser et fremtidigt 
samarbejde med RAV. 
 
Fotos fra turen kan ses på Google, Picasa Webalbum. 
E-mail: redderafverden@gmail.com 
Adgangskode: redderaf 
 
Vi vil gerne takke følgende for hjælp og samarbejde for at gøre denne tur mulig. 
 
Bestyrelsen i RAV. 
Stefanie Fehse, Falck Spain 
Procurator A/S 
3 F, lokale afdelinger. 
Mascot A/S. 
Unitas Rejser. 
Falck DK 
Uddannelsesfonden Falck 
RL 
Sport Direct 
Den Jyske Sparekasse 
 
På vegne af: 
Dan Kornum, Falck Silkeborg 
Stefan Junker Pedersen, Falck Grindsted 
Daniel Piotr Urbaniak, Falck Pandrup 
 
Thomas Holm, Falck Hobro 
 
 
 


