
Beretning om ERNA Raid 2008 
 
Hvert år afholder man ERNA Raid i Estland, hvor cirka 30 hold stiller op – heraf ca. 10 
udenlandske. Danmark sender altid mindst ét hold af sted, og i 2008 blev det endda til tre hold. Ofte 
skriver de danske hold om deres oplevelser og erfaringer, så fremtidige hold får noget 
forhåndsviden. 2007-holdet fra Fyn- og Sønderjylland skrev en ret god beretning, men da ERNA 
Raid i 2008 var anderledes på mange punkter, er der også basis for at skrive om 2008-turen.  
 
Alle tre danske hold gennemførte, men det var ikke nogen let tur. Ruten var godt nok lidt kortere i 
2008 end tidligere år. Ifølge den medbragte GPS gik vi ca. 150km på selve ruten, hvilket er 70km 
kortere end sidste års hold. Ligeledes var varigheden af konkurrencen kortere (kun 3 dage, mod 4-5 
dage sidste år). Der var efter sigende 15 timer mindre til rekognosceringsopgaven i år. 2008-
udgaven var altså meget mere komprimeret, og der var reelt ikke mulighed for at sove, medmindre 
man nedprioriterede kvaliteten af rekognosceringsopgaven.  
Ruten i år var meget bevidst blevet lagt igennem flere vådområder end sidste år, og den meget 
regnfulde periode op til konkurrencen gjorde terrænet impassabelt visse steder. Det virker også som 
om at 2007-versionen kørte med et noget anderledes pointsystem, og opgaverne på checkpoints var 
også forskellige. 
  
Træning 
Udvælgelsesprocessen og træningen havde stået på siden februar, hvilket viste sig at være ret kort 
tid til den meget varierede træning man vurderede nødvendig. Totalforsvarsregion København stod 
for koordinationen af et træningsforløb der forsøgte at dække os ind med træning indenfor 
nogenlunde de samme opgaver som hold-2007 havde været ude for. Første halvår af 2008 bestod af 
5 weekender, ekstra uddannelsesweekender (GPS-træning, GD-kørsel i terræn), plus nogle 
hverdagsaftener. Træningen omfattede bl.a. lange orienteringsmarch i mørke med oppakning, 
håndgranatkast, passage af forhindringer, forhindringsbane-svømning, klatrevæg, klatring i reb, 
bomøvelser, løbetræning, pistolskydning, gummibådssejlads, m.m. 
 
Det var ret omfattende træning hvor man flere gange måtte nedprioritere øvrig HJV-tjeneste såsom 
øvelser og DEL-møder. For de enkelte deltageres kærester, koner og vennekreds var det naturligvis 
også en ekstra (og delvis uforudset) belastning, da de også mærkede effekten af det ekstra 
tidsforbrug. 
 
Herudover var der naturligvis en del selvstændig fysisk træning. Ved marchtræning skal man helst 
op på over 20km pr. gang (inkl. rygsæk), så ofte måtte mange snige sig ud om aftenen efter børnene 
var lagt i seng og tage nogle timer på sin lokale marchrute. Forskellige støvletyper blev testet, og 
man spekulerede i hvorvidt ERNA ville blive tørt eller vådt – og hvor vådt. Vi fik sponsoreret nogle 
Bates ørkenstøvler af ruskind, som i teorien ville tørre hurtigere end Goretex. Alligevel valgte nogle 
i allersidste øjeblik at gå i deres Goretex støvler, da de aldrig nåede at blive gode venner med Bates. 
 
Forberedelse 
Vi testede forskellige former for mad, og begyndte at studere energiindhold pr. 100g på mange 
madvarer. Maden skulle helst veje minimalt, fylde minimalt, kræve minimal tilberedning, men 
dække energibehovet – som vores hold estimerede til ca. 18.000 kj pr. døgn. 
Vores nøje udregnede daglige menu endte med at bestå af en pose færdigblandet müsli (inkl. sukker 
og mælkepulver) som morgenmad, 10 energibarer og 2 proteinbarer på farten, og så en gang 
frysetørret Travel Lunch (som blot forudsatte at der var tid til at stoppe op og koge vand). 



Herudover medbragte vi energidrikkepulver som gav et løbende energitilskud på et par tusinde 
kilojoule. Set i bakspejlet havde vi ikke tid nok til at hvile plus spise frysetørret mad, og vi havde 
mad tilovers fordi vi ikke havde tiden til at sidde ned og spise det. 
 
Mht. frysetørret mad, var der stor forskel på hvor meget vand hver smagsvariant krævede, og hvor 
mange kilojoule de gav (der er mest energi og kulhydrater i de varianter hvor der også er 
kartoffelmos). Det viste sig at de dyre Maxim sports-energibar ikke var prisen værd, da f.eks. Alpen 
müslibar indeholder lige så meget energi pr.100g, og kostede under en tredjedel.  
 
Nogle fra holdet havde poncholiner med, andre havde en tynd sommersovepose. Vægten og 
volumen var afgørende. I princippet kunne vi have klaret os uden, da der alligevel ikke var tid til at 
sove, og vi kunne sagtens have nøjedes med overlevelestæppet/folietæppet, eventuelt indenfor 
Goretex soveposeovertrækket. Dette overtræk kan bruges til større vandpassager, da en 40 liters 
rygsæk meget hurtigt kan smides indeni og hurtigt foldes tæt med en enkel bungee (tak til 
Bornholmerne for dette tip). Hvis vejret med garanti bliver varmt i hele perioden behøves hverken 
teltflage eller overtræk, og til vandpassagerne kan man klare sig med en large Raincover til 
rygsækken. Så har man sparet en del vægt og volume.  
 
Vi fravalgte M/96 rygsækken pga vægten (især når våd), og købte en 40 liters Osprey. Den havde 
en passende størrelse, havde gode lommer og rum, og var god at løbe med. Den endelige pakning af 
rygsæk kunne ikke testes i Danmark, da det sidste udstyr blev udleveret i sidste øjeblik inden 
afgang. Det var ikke et stort problem, da det blev testet i Base Camp dagen før start. Men hér blev 
noget grej sorteret fra fordi vi opdagede at en 40 liters rygsæk let bliver fyldt helt op. Vægten af 
rygsækken plus våben kom op på 23 kg, som er normalt på en almindelig PTR-øvelse. 
 
Men hvor meget kan man tillade sig at spare i vægt, under en militær Longe Range Reconnaissance 
konkurrence ? Skal f.eks. de sorte, taktiske vandpassage-sko droppes bare fordi esterne svømmer 
barfodet ? Skal man droppe en poncholiner fordi esterne sover i et folietæppe ? Skal man helt 
droppe at have nogen løse skud med rundt på ruten fordi man alligevel dømmes nedkæmpet uanset 
om man beskyder fjendtlig styrke eller ej ? Ville man have droppet alle disse ting på en rigtig 
opklaringsmission i Fjendeland ? Rygsækkens indhold - og dermed vægt - må være op til ens egen 
militære stolthed. 
  
Landsætning 
I Estland fik vi 1½ dag i deres Base Camp hvor vi klargjorde det sidste, og fik udleveret kort med 
Checkpoints. Hvert hold fik tildelt en start tid samt oversigt over deres deadlines for hver 
Checkpoint. 
Senere nede på havnen skulle vi pakke alt ud og pænt præsentere indholdet af vores rygsække, for 
at kontrollere at alt dét vi skulle have med, var med, og at vi ikke medbragte mobiltelefon eller 
andre hjælpemidler. Militært personel med høj rang – bl.a. kinesiske observatører som ikke selv 
stillede hold i år - kom forbi ved denne lejlighed og tog ret mange billeder af hvert holds grej. 
Billederne var nok ikke til deres eget private fotoalbum. 
Vi bordede skibet med vores gummibåd, og fik nogle timers sejlads. 500-600m fra kysten, blev alle 
gummibådene sat i vandet og ved startskuddet padlede vi stærkt ind mod kysten, hvor den estiske 
civilbefolkning afventede det årlige show. Vi ramte stranden mens mange kanonslag gik af omkring 
os, og estiske skytter beskød os fra klitterne og skovkanten. Vi lavede en flot ild- og bevægelse og 
løb igennem deres stillinger for showets skyld, og så var dén afslappede fase forbi. Herefter tændte 
vi GPS’en og ventede i skoven på at vores hold måtte starte selve ERNA-ruten. 
 



Fjendtlig styrker 
Der var en aggressiv og nærgående overvågningshelikopter i luften, som samarbejdede med de 
kørende patruljer (både SISU’er og civile biler). Helikopteren giver en del paranoia, og man kan 
ikke altid nå at finde flyverskjul når den kommer for at spotte holdene. Køretøjerne kunne dog også 
selvstændigt presse holdene, da vi var nødt til at krydse mange røde og hvide veje samt stier 
undervejs. Naturligvis forsøgte vi at omgå T-kryds hvor det var oplagt at placere en fjendtlig 
kontrolpost, men alligevel mødte vi fjendtlige patruljer på ydmyge overgange over de små veje. 
 
Da man mister mange point hver gang en person bliver snuppet, var vores taktik at lave splittelse i 
tilfælde af et møde med fjenden. Det kræver så at man har aftalt et samlepunkt, og at man ikke 
venter for længe i SAP, da man så ikke når næste checkpoint i tide. Det lykkedes flere gange at 
splittes i flere retninger og trykke sig i terrænet kort derefter, hvor kun nogle fra holdet blev taget. 
Det sparede en del minuspoint. Hvis et hold blev spottet gående ad rød eller hvid vej, fik man 
dobbelt så mange minuspoint. Der var enkelte korte strækninger hvor vi accepterede denne risiko 
og benyttede rød eller hvid vej, men det var grundet tidspres og for at undgå åbenlys 
bagholdsterræn, - ikke pga bekvemmelighed. Til hver en tid skulle man tænke fremad i det ukendte 
terræn, og overveje hvor man kunne løbe hen for at ryste forfølgere af. Å-passage, moser eller krat 
er altid godt flugtterræn. Dog har alting en pris, da man ofte betaler dyrt i blod, sved og knap energi 
for at spare nogle minuspoint. Fjendtlig styrke bærer ikke tung rygsæk, og kender terrænet godt. 
 
Vi fik et klart indtryk af at de fjendtlige styrker bevidst koncentrerede sig om de udenlandske hold, 
men måske skyldes det at de estiske hold var heldige i hele perioden.  
 
Erna-ruten 
Alle checkpoints havde en stram åbningsvindue på +/- 5 minutter. Ramte man ved siden af, fik man 
et stort antal minuspoint. Distancerne mellem checkpoints var overkommelige indenfor tiden, men 
mange gange var der så ikke tid til længere pauser eller tid til at lave mad. Vi levede for det meste 
af vores energibarer, som var pakket indenfor armslængde.  
 
En håndfuld hold oplevede før eller senere at komme for sent til et checkpoint, af den ene eller den 
anden årsag. Men på selve checkpoint’ene kunne man også miste mange point. Hvert checkpoint 
havde en opgave til os, og her havde vores træning givet pote. Der var ingen store overraskelser, og 
opgaverne var som regel af militær karakter. Desværre var pointsystemet i år ikke helt rimelig, da 
den gav flest point til hurtigste hold, og de efterfølgende hold fik flere og flere minuspoint. Til 
nogle opgaver passede det fint, men til andre opgaver hvor kvaliteten af udførslen burde have givet 
relativt flere point, blev hurtighed tilgodeset højere end kvaliteten. Vi var ikke helt enige i dette 
princip, når det f.eks. gjaldt kamp og nedkæmpelse af momenter. De hold der vandt disse 
discipliner hurtigst, blev ramt en del gange af fjenden – men desværre uden at det betød noget for 
pointgivningen. Forhåbentlig bliver der næste år givet forholdsvis flere point for kvaliteten af 
udførslen. 
 
Checkpoint opgaverne var i 2008 ikke de samme som i 2007 (eller måske bare ikke så mange). Der 
var for eksempel ikke GD-kørsel, skriftlige prøver, sprængning, eller deathslide. Til gengæld var 
der blandt andet kampopgaver med splatpistol og paintball gevær, førstehjælpsmoment, 
minesøgning, skarpskydning med gevær og pistol, og en fed 2km lang terrænforhindringsbane med 
knæhøjt mudder, pigtråd, vandpassager, rebklatring, osv. Den tog en time at komme igennem. 
 
Terrænet var udfordrende, og mængden af regn gjorde det endnu mere vådt. I en stor del af terrænet 
skulle man løfte fødderne højt, så marchtræningen i dansk knoldet terræn, mose og skov var godt 



givet ud. Visse skovstier, brandbælter og passager igennem moser var ufremkommelige, så vi måtte 
improvisere med alternative ruter. Passage af dybe moser og vådområder (herunder kviksand) i 
mørke er risikabelt, og bør omgås. På ét checkpoint droppede vi hurtigt at finde O-poster i et 
moseområde om natten, fordi vi prioriterede at nå frem til næste post, samt at holde 10 minutters 
velfortjent pause. 
 
Vi havde ikke gamacher med, men de er værd at overveje. De kunne sandsynligvis have sparet os 
for den konstante tilstand med gennemblødte støvler der for manges vedkommende fører til 
rosinhud og vabler. Man undgår ikke våde sokker og støvler på ERNA Raid, men med gamacher på 
kan man forlænge perioden hvor man har tørre fødder, og vil kunne passere en del vådområder uden 
at blive gennemblødt, og med dette i baghovedet passere vådområder med mindre påpasselighed og 
dermed større hastighed. Nogle tager meget let på at have våde sokker og uniform, men vandet får 
faktisk benene til at veje ½-1 kg mere, og det er jo både ærgerlige og unødvendige kilo. 
 
Mht. vand, var det ikke nødvendigt at medbringe vandrensningssæt, da genoptankning ved visse 
Checkpoints næsten dækkede behovet. Men vejret i år var køligt og vådt, der hjalp holde vores 
temperatur nede. Havde vejret været varmt med sol, ville vi have måttet rense vand fra åerne 
undervejs, da der flere gange gik mere end 15 timer mellem genoptankning af vores 2-3 liter vand. 
  
Da hvert hold havde en specifik mødetid til hvert checkpoint, kunne man ikke indhente noget tid og 
derfor ej heller klare ruten hurtigere end andre hold. Det hele gjaldt om ikke at miste point, - altså 
ikke komme for sent, ikke blive fanget, ikke bomme checkpoint opgaverne, ikke være for 
langsomme til opgaverne i forhold til hurtigste hold, osv. Ved at overholde alt dette gennemførte vi 
ERNA Raid med et middelresultat. De udenlandske hold lå ret samlet, hvilket tyder på at vi kørte 
efter samme spilleregler hjemmefra. 
 
Men for at vinde ERNA Raid, skal taktikken bakkes op af pointsystemet… ellers må taktikken 
tilpasses pointsystemet. Forhåbentlig bliver pointsystemet ændret til næste gang, da 2008’s 
pointsystem lagde op til at fræse opgaven igennem på hurtigst tid, frem for at udføre opgaven 
taktisk korrekt. De fleste estiske hold fik en bedre slutplacering end de øvrige udenlandske, og var 
fuldt klar over at hastværk gav flest point. 
 
General vurdering af ERNA RAID 
ERNA Raid er en hård og meget relevant udfordring for de danske patruljeenheder. Det er i 
princippet en god mulighed for at måle sig med andre udenlandske enheder. Det virker dog som om 
at denne militære Adventure Race udføres på to forskellige måder og at sammenligning af hold 
derfor ikke er mulig. De estiske hold havde klart gennemskuet 2008’s pointsystem, og var mere til 
Race end Adventure.  
Vi håber at ERNA’s pointsystem (igen) bliver lavet om til næste gang, for at imødegå strategier der 
går efter point frem for korrekt udførsel, for det spolerer den militære oplevelse og dermed udbytte. 
Vi gjorde tingene korrekt, som vi har lært, og som patruljesoldater. 
Det ville være meget ærgerligt, hvis fremtidige danske hold bevidst går efter en god placering på 
bekostning af de militære principper. Man kan – og bør - bruge ERNA til at afprøve sine 
patruljefærdigheder og taktikker i fremmed og fjendtligt terræn.  
 
LT Daniel Mattsson 
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