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Pressekit for journalister 

Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. 

I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens 

begivenheder for et medie. I pressekittet finder du følgende materiale: 

• Kort om Hjemmeværnets Landsøvelse 

• Begivenheder på Landsøvelsen 

• Pressemeddelelse om Hjemmeværnets Landsøvelse 

• Fakta om Hjemmeværnet  

• Kort over øvelsesområder på Landsøvelsen 

• Praktiske informationer 

 

Hjemmeværnets Landsøvelse 

I weekenden den 3. – 5. juni er Hjemmeværnet samlet til Landsøvelse 2016 i Trekantsområdet, 

hvor mere end 5000 hjemmeværnssoldater deltager. På øvelsen trænes Hjemmeværnets 

kerneopgaver fra bevogtning og overvågning i krise- og krigsscenarier men også almindelig hjælp 

til Politiet, søredning, havmiljøopgaver, støtte til militære og civile lufthavne og sikring af 

jernbanenettet. 

Landsøvelsen er med til at styrke den støtte, som Hjemmeværnet hvert år yder til Forsvaret, 

Politiet, Beredskabet og borgerne på alle tider af døgnet hele året rundt. 

Landsøvelsen giver desuden offentligheden mulighed for at se, hvordan Hjemmeværnet træner, 

hvilke kapaciteter Hjemmeværnet råder over, og hvilke opgaver Hjemmeværnet løser og kan løse. 

 På Landsøvelsen er der mulighed for at komme med Marinehjemmeværnet ud at sejle og følge 

med i Marinehjemmeværnets sørednings- og havmiljøøvelser.  

Flyverhjemmeværnet tilbyder også en tur i deres fly, og der er mulighed for at blive klogere på, 

hvilke opgaver Flyverhjemmeværnet udfører for Forsvaret og for samfundet.  

Hærhjemmeværnet træner militær bevogtning og krise- og krigsscenearier, og her er der 

mulighed for at følge med fra sidelinjen i Haderslev, Kolding, Fredericia, Hedensted, Middelfart og 

Horsens og Oksbøl. 

Øvelsen slutter søndag den 5. juni med en parade for de mere end 5000 soldater, som har 

deltaget i Landsøvelsen og en række prominente gæster. Paraden foregår i historiske omgivelser 

udenfor Bülows Kaserne ved Fredericia Vold. 

 

Begivenheder på øvelsen: 

Hærhjemmeværnet 
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• Virksomhedshjemmeværnet øver som en specialiseret del af Hærhjemmeværnet sikring af 

jernbanenettet ved Fredericia Banegård 

 

• I Haderslev by øver Hjemmeværnet støtte til Forsvaret, bevogtning og overvågning blandt 

civile borgere 

 
• I Hedensted øver Hærhjemmeværnet hjælp til Politiet blandt civile borgere 

 

• Hjemmeværnet øver hjælp til politiet ved en evakueringsøvelse i Middelfart 

 

• I Kolding Storcenter øves støtte til Forsvaret i forbindelse med internationale operationer 

blandt civile samlet på et sted 

 

• Hjemmeværnet bevogter civile objekter i og omkring Horsens 

 
• Hjemmeværnet øver krise- og krigsscenarier i Oksbøl 

 
 

Kontaktperson for Hærhjemmeværnets øvelser i Haderslev og Kolding: Jeanne Bo Aarhus, tlf.: 61 

88 52 67 

Kontaktperson for Hærhjemmeværnets øvelser i Horsens: Rune Kronenberg, tlf. 72 42 16 05 

eller Nette Nielsen, tlf. 72 42 16 06 

Kontaktperson for Virksomhedshjemmeværnets øvelse ved Fredericia Banegård: Carsten Mikael 

Petersen, tlf. 41 88 65 48 eller Angelique Teng Wai på tlf. 22 31 01 79 

Kontaktperson for Hærhjemmeværnets øvelser i Oksbøl: Kristian Lykkestrand, tlf. 72 21 72 35 

 

 

 

 

Flyverhjemmeværnet 

• Tag med på en tur i Flyverhjemmeværnets fly, hvor du kan se flyets funktioner og høre mere 

om, hvordan flyet kan bruges i eftersøgninger, overvågnings- og miljøopgaver  
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• Flyverhjemmeværnet samarbejder med Marinehjemmeværnet omkring havmiljøopgaver, hvor 

flyet kan hjælpe med at lokalisere blandt andet olieudslip. Flyet laver downlink af billederne fra 

flyets højtudviklede kamera til Marinehjemmeværnets skærme på Gammel Havn i Fredericia 

 
• En helikopter er sikkerhedslandet i nærheden af Kolding Storcenter. Flyverhjemmeværnet 

bevogter denne helikopter, så flyteknikere og besætning kan få den klargjort igen. 

 
• Flyverhjemmeværnet øver brand- og redningsscenarier i forbindelse med flystyrt og akut 

førstehjælp og transport af sårede 

 
• Flyverhjemmeværnet opretter en midlertidig flyveplads, Minimum Facility Base, så 

Hjemmeværnets observationsfly kan lande og blive serviceret tæt på, hvor de er indsat. 

 

Kontaktperson for Flyverhjemmeværnets øvelser: Tonny Bender Christensen, tlf.: 51 23 84 65 

 

Marinehjemmeværnet 

• Tag med på en gratis sejltur fra Gammel Havn i Fredericia, og vær med på tætteste hold, når 

Marinehjemmeværnet øver søredning og bekæmpelse af olieforurening. 

 

• Kom ombord på et Marinehjemmeværns-fartøj i Gammel Havn i Fredericia og se det udstyr, 

som Marinehjemmeværnet bruger på opgaver 

 

• Besøg Marinehjemmeværnets udstillinger i Gammel Havn i Fredericia og se live-billeder fra 

øvelserne til søs 

 

• Marinehjemmeværnet træner med nyt termisk kamera, som forbedrer eftersøgningen af 

mennesker og objekter i vand 

 
• Marinehjemmeværnets Maritime Force Protection-enheder øver maritim bevogtning i deres 

hurtige gummibåde 

 
Kontaktperson for Marinehjemmeværnets øvelser: Ninna Falck, tlf.: 30 63 82 86 
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Pressemeddelelse 

 

Hjemmeværnet træner støtten til Forsvaret og samfundet 

Mere end 5000 hjemmeværnssoldater deltager i øvelse for hele 

Hjemmeværnet, hvor færdighederne til at løse nutidige og 

fremtidige opgaver udvikles 

Tusindvis af frivillige soldater stiller op til en samlet hjemmeværnsøvelse i 

Trekantsområdet fra fredag 3. juni til søndag 5. juni. Flyverhjemmeværnet, 

Marinehjemmeværnet og Hærhjemmeværnet træner side om side på øvelsen og viser, 

hvordan Hjemmeværnets kapaciteter kan sættes i spil, når der løses opgaver for 

Forsvaret og samfundet. Søndag den 5. juni afsluttes øvelsen med en historisk stor 

parade i Fredericia 

I perioden 3. juni til 5. juni vil borgere og besøgende i Trekantsområdet møde synet af flere end 

5.000 uniformerede, danske hjemmeværnssoldater og deltagere fra en række andre lande, når 

Hjemmeværnet afvikler den største øvelse i nyere tid. 

Formålet er at styrke færdighederne i forhold til en række af de mange opgaver, som 

Hjemmeværnet løser for blandt andet Forsvaret, Politiet, Skat og beredskabet. 

Alle tre værnsgrene, Hærhjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet og Marinehjemmeværnet, deltager 

på øvelsen med hver deres kapaciteter og øvelsesindhold. Det bliver derfor også muligt for pressen 

og andre interesserede at følge med i Hjemmeværnets opgaveløsning på tætteste hold. For 

eksempel holder Marinehjemmeværnet åbent fartøj og tursejlads fra Fredericia Havn, og 

Flyverhjemmeværnet viser deres fly frem, som kan støtte Politiet og Forsvaret på deres opgaver. 

Desuden deltager Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary i øvelsen, som også får besøg af 

bl.a. forsvarsminister Peter Christensen (V). 

Alsidighed og sammenhold 

Knap 46.000 frivillige og 600 ansatte i Hjemmeværnet er inviteret til at deltage, og både 

Hærhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet stiller talstærkt op. Det 

glæder Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler. 

”Når så mange frivillige fra alle tre værnsgrene mødes, giver det en unik mulighed for at øve nogle 

ting, som medlemmerne normalt ikke kan til dagligt hjemme i kompagnier, flotiller og eskadriller,” 

siger Finn Winkler. 

Han bakkes op af Den Kommitterede for Hjemmeværnet, folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S). 

”Det bliver en fantastisk mulighed for at vise, hvor mange forskellige opgaver Hjemmeværnet kan 

løse – fra alle aspekter af det militære håndværk til de mange typer af støtte, vores dedikerede 

frivillige yder til det civile samfund,” siger Bjarne Laustsen. 
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Landsøvelsen slutter Grundlovsdag, søndag 5. juni, med en stor parade foran Bülows Kaserne i 

Fredericia. Her vil de mere end 5000 hjemmeværnssoldater stå skulder ved skulder med ansatte i 

Hjemmeværnet og de mange udenlandske soldater, som også deltager i landsøvelsen. Paraden får 

ligeledes besøg af en række prominente gæster blandt andet H. M. Dronningen og H. K. H. 

Kronprinsesse Mary. 

For yderligere information kontakt pressevagten på tlf. 24 84 25 04 

 

Begivenheder på Hjemmeværnets Landsøvelse 

 

• Tag med på en gratis sejltur fra Gammel Havn i Fredericia, og vær med på tætteste hold, når 

Marinehjemmeværnet øver søredning og bekæmpelse af olieforurening 

 

• Kom med på en flyvetur i Flyverhjemmeværnets fly, hvor du kan se flyets funktioner og høre 

mere om, hvordan flyet kan bruges i eftersøgninger, overvågnings- og miljøopgaver  

 

• H. K. H. Kronprinsesse Mary deltager på Hjemmeværnets Landsøvelse og står i paraden 

søndag  

 
• Forsvarsminister Peter Christensen (V) besøger Hjemmeværnets Landsøvelse 

 
Du kan finde oplysninger om akkreditering til Hjemmeværnets Landsøvelse og flere informationer 
om øvelsen på www.hjv.dk/landsoevelse2016/Sider/Presserum 
 

Du kan også kontakte pressevagten på tlf. 24 84 25 04 

 

 

 

Fakta om Hjemmeværnet 

 

• Hjemmeværnet har knap 46.000 medlemmer.  
 

• Hjemmeværnet består af tre værnsgrene: Hærhjemmeværnet (inkl. 
Virksomhedshjemmeværnet og Politihjemmeværnet), Marinehjemmeværnet og 
Flyverhjemmeværnet. 
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• Medlemmerne er organiseret i 249 kompagnier, flotiller og eskadriller. 
 

• I 2015 var Hjemmeværnet indsat 2.323 gange til støtte for Forsvaret eller det civile samfund. 
 

• I alt leverede medlemmerne ca. 2,5 millioner timers frivillig tjeneste i 2015. 
 

• Over 5.000 deltagere ventes at samles til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016 i dagene 3.-5. 
juni. 

 

• Du kan læse mere på HJV.DK og på Hjemmeværnets sider på facebook. 
 

 

 

 

Fakta om Hærhjemmeværnet 

 

• Hærhjemmeværnet har 35.572 medlemmer, som er organiseret i kompagnier 

 

• De frivillige soldater i Hærhjemmeværnet er uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og 

beredskabet i opgaveløsning nationalt og internationalt 

 
• Hærhjemmeværnets opgaver spænder fra trafikregulering og bevogtning til sikring af danske 

samfundsvigtige virksomheder.  

 
• Hærhjemmeværnet støtter også forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og 

soldater, som skal udsendes til internationale opgaver. 

 
• De seneste år har Hærhjemmeværnet været på internationale missioner sammen med 

Forsvaret eksempelvis i Afghanistan og Irak. 
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Fakta om Marinehjemmeværnet 

 

• Marinehjemmeværnet har 5344 medlemmer, som er organiseret i flotiller 

 

• Marinehjemmeværnets opgaver er  

 

o Eftersøgning og redning til søs  

o Bekæmpelse af havmiljøforurening  

o Farvandsovervågning for Søværnet 

o Træning af Flyvevåbnets helikopterbesætninger 

o Havnebevogtning 

o Patruljesejladser med Politiet og med SKAT 

o Støtte til Søfartsstyrelsen, Kystdirektoratet og havforskningen 

                                                                                                                                                                                          

• Marinehjemmeværnets flåde består af 

o 30 grå fartøjer  

o 2 hurtige indsatsfartøjer 

o 42 gummibåde  

 

 

 

Fakta om Flyverhjemmeværnet 

 

• Flyverhjemmeværnet har 4845 medlemmer, som er organiseret i eskadriller 

  

• Flyverhjemmeværnets fremmeste opgave er at støtte Flyvevåbnet med at bevogte og sikre de 

danske flyvestationer  

 

• Flyverhjemmeværnet støtter også civilsamfundet, Politiet og det øvrige beredskab for eksempel 

ved eftersøgninger og naturkatastrofer  

 
• Flyverhjemmeværnet råder over to fly med avanceret elektronisk udstyr om bord, som kan 

hjælpe Forsvaret og Politiet i opgaveløsningen  
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Praktiske informationer 
 
Kontaktoplysninger 
 
Pressetelefon: 2484 2504 
 
Mail: hjk-kom-le2@mil.dk 
 
Pressecenter 
 
Under øvelsen: 
 
*Fredag den 3. juni 2016 kl. 12 - 18 på Ryes Kaserne, Treldevej 110, 7000 Fredericia  
 
*Lørdag den 4. juni 2016 kl. 8 – 21 Ryes Kaserne, Treldevej 110, 7000 Fredericia 
 
På paraden: 
 
Søndag den 5. juni 2016 kl. 8 – 14 Bülows Kaserne, Øster Voldgade, 7000 Fredericia 
 
Der kan blive afkrævet visning af id (pressekort, kørekort el. lign.) ved adgangskontrollen på Ryes 
Kaserne. 
Ved tvivlsspørgsmål i forbindelse med adgang til Ryes Kaserne kan pressetelefonen kontaktes. 
 
Billedmateriale 
 
Det vil under og efter øvelsen være muligt at hente pressebilleder via hjv.dk/landsøvelse. 
 
Billederne må kun bruges i forbindelse med omtale af Hjemmeværnet. 
Billeder må kun benyttes ved angivelse af fotografnavn. 
 
 
Akkreditering 
 
Anmodning om akkreditering under øvelsen og/eller ved paraden kan ske via mail til: 
Hjk-kom-le2@mil.dk 
 
Mailen skal indeholde: 
Organisation/medie, medietype, navn, funktion, mobilnummer, e-mail og om der ønskes adgang til 
øvelsen lørdag den 4. juni, til paraden søndag den 5. juni eller begge dele. 
 
Pressekortet kan fremsendes med posten ved angivelse af adresse eller kan afhentes i 
pressecentret (se åbningstider ovenfor) 
 
Ved ankomst til Bülows Kaserne søndag den 5. juni skal pressen henvende sig i pressecentret for 
at kunne få adgang til presseområdet under paraden.  
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Der vil være begrænsede pladser til parkering for pressen ved Fredericia Sygehus.  
 
Nyttige links 
Hjemmeværnet - http://www.hjv.dk/Sider/default.aspx 
Landsøvelse 2016 - http://www.hjv.dk/landsoevelse2016 
Facebook – http://www.facebook.com/hjemmevaernet 
Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland - http://www.hjv.dk/oe/TRNM/Sider/default.aspx 
Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland – 
http://www.hjv.dk/oe/TRFS/Sider/default.aspx 
Totalforsvarsregion Sjælland - http://www.hjv.dk/oe/TRSJ/Sider/default.aspx 
Marinehjemmeværnet – http://www.hjv.dk/oe/MHV/Sider/default.aspx 
Flyverhjemmeværnet – http://www.hjv.dk/oe/FHV/Sider/default.aspx 
Virksomhedshjemmeværnet - http://www.hjv.dk/oe/VHV/Sider/default.aspx 
 
 
 


