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LeDeR

Vi skal kende vores udfordringer

Tak til alle for en professionel og dedi-
keret indsats i 2014. Jeg kan med glæde 
konstatere, at Flyverhjemmeværnet har 
løst pålagte opgaver og gennemført den 
påkrævede uddannelse og træning. Der har 
endda været en stigning i det antal timer, vi 
har leveret til Flyvevåbnet. Jeg skal ikke her 
liste alle de gennemførte aktiviteter op, men 
henvise til distriktschefens og min julehilsen 
på HJV.DK.   
 
2015 bliver et spændende år i Flyverhjem-
meværnet. Vi kender nu resultatet af 
Hjemmeværnets budgetanalyse – eller mere 
korrekt de forventede overordnede rammer 
for de kommende tilpasninger i den faste 
struktur. Når jeg skriver forventede, skyldes 
det, at vi endnu ikke har modtaget de kon-
krete retningslinjer fra Forsvarsministeriet, 
og vi må også erkende, at der efterfølgende 
er en politisk proces. Men jeg er fortrøst-
ningsfuld og overbevist om, at vi i fælles-
skab får gode muligheder for at forme de 
endelige resultater og dermed skabe gode 
rammer for Flyverhjemmeværnets virke  
– også i fremtiden.
 
Vi har i 2014 startet en strategiproces, hvor 
vi ser på Flyverhjemmeværnets opgaver og 
vores udfordringer – og ikke mindst, hvad vi 
gør ved de erkendte udfordringer. Vi vil fort-
sætte dette arbejde i 2015. Vi er kommet et 
godt stykke videre, og jeg har her først i det 
nye år læst de første opgavekataloger for 
vores eskadriller. Det ser godt ud.

en af de meget væsentlige begivenheder 
i denne forbindelse er det kommende be-
falingsmandsstævne, der gennemføres på 
Hjemmeværnsskolen i perioden 28. februar 
til 1. marts 2015. Jeg håber og forventer, 
at vi samler mere end 300 frivillige office-
rer, befalingsmænd, rådsmedlemmer og 
informationspersonel samt Flyverhjemme-
værnets ansatte til dette stævne, hvor vi vil 
arbejde med at forme Flyverhjemmevær-
nets fremtid. Vi er ved at lægge sidste hånd 
på programmet, og jeg kan godt love, at 
det bliver spændende med inspirerende og 
underholdende indlæg. Og der bliver god 
mulighed for at give sin mening til kende. 
Hvis ikke du allerede har tilmeldt dig på 
HJV.DK, vil jeg opfordre dig til det.
 
Og ved siden af disse udviklingstiltag må vi 
ikke glemme dagligdagen, vores opgaver, 
uddannelser, øvelser og øvrige aktiviteter. 

Det skal give mening, men det skal også 
være udviklende og sjovt at gå til Flyver-
hjemmeværn.
 
Godt nytår 

bernt b. christiansen
Oberst

Chef for Flyverhjemmeværnet
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SiDeN SiDST

En stor dag for hvE 270  
og hjemmeværnet 

en både formel og festlig aften ud-
gjorde fredag den 14. november 2014 
rammen for oprettelse af Hjemme-
værnets nye flyvende eskadrille 270

Alt personelt havde taget opstilling 
i eskadrille 270's fælleslokale, da che-
fen for Hjemmeværnet, Finn Winkler, 
den kommitterede, Bjarne Laustsen, 
og chefen for Flyvestation Aalborg, 
oberst Karsten Fledelius Jensen, 
ankom til eskadrillens domicil på flyve-
stationen. efter et flot generalsignal, 
udført af en trompetist fra Flyverhjem-
meværnets Musikkorps, indledte Finn 
Winkler den officielle ceremoni for 
oprettelsen af Hjemmeværnseskadrille 
270 og nedlæggelsen af Flyverhjem-
meværnets Flyvende Delinger. 

”Det er en stor dag for Flyverhjem-
meværnet og for Hjemmeværnet, 
men en endnu større dag for eska-
drille 270. i har kæmpet bravt og lagt 
rigtig mange frivillige timer i arbejdet 
for, at vi i dag kan oprette eskadril-
len formelt og gå i gang med alt det 
sjove, nemlig uddannelse af piloter og 
opgaveløsningen med de to nye fly,” 
sagde chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler. 

Flyvervinger
Derefter blev hver enkelt flyverhjem-
meværnssoldat kaldt op af eskadril-
lechef Michael Nielsen og fik officielt 
overrakt flyvervinger af Finn Winkler 
og den kommitterede Bjarne Laust-
sen. efter overrækkelsen bød chefen 
for Flyvestation Aalborg, oberst 
Karsten Fledelius Jensen, eskadrille 
270 velkommen og sagde, at han 
glædede sig til at dele flyvestation og 
luftrum med eskadrillen. 

Læs artiklen: ”Den Flyvende Kapaci-
tet- en opgave for hele Flyverhjem-
meværnet” andetsteds i magasinet.

Fennec helikopter  
sikkerhedslandede på 
kasernen i slagelse

FOtO Og tEkst: THOMAS KJæRGAARD, ReKRuTTe-
RiNGSOFFiCeR i HJeMMeVæRNSeSKADRiLLe 230 

Hjemmeværnseskadrille 230 stod på vagt, da 
en Fennec helikopter var sikkerhedslandede på 
Garderhusar-Kasernen i Slagelse.

Fennec helikopteren startede ud fra Vor-
dingborg med destination Karup, da de blev 
overrasket af dårlig sigtbarhed og derfor valgte at 
sikkerhedlande på Garderhusar-Kasernens helipad 
i nærheden af hovedvagten. Gardehusar-Kaser-
nens vagtpersonel etablerede den første vagt ved 
helikopteren.

efter en rundringning til aktive i eskadrille 230, 
kom der tilsagn fra både bevogtningsassistenter 
og Security Force personel. Herefter overtog eska-
drillens personel vagten, som kom til at strække 
sig over 15-16 timer, til helikopteren kunne lette 
om morgenen kl. 08.00. Den tre mand store be-
sætning var lettede, og som piloten sagde:

”stor ros til alle soldater,  
der med det samme sprang til  
for at hjælpe med denne 
skarpe opgave.”

aF JeNS ØSTRuP, FORBiNDeLSeSOFFiCeR  
TiL FLyVeVåBNeT

i ugerne 49 og 50 har distriktets nye for-
plejningsgruppe været i aktion. Det skete i 
forbindelse med to store øvelser, hvor Fly-
verhjemmeværnet har støttet Flyvevåbnet 
med uddannelse af piloter/besætninger 
inden deres missionsudsendelser.

Forplejningsgruppen som pt. består af 
4 medlemmer og ledes af Hanne Kvist An-
dreasen, som har været medlem af Hjem-
meværnet i mere end 20 år. De seneste 
17 år har hun været med i en forplejnings-
gruppe. Hun elsker jobbet og er kun glad 
for at blive brugt i denne funktion. 
Som forbindelsesofficer til Flyvevåbnet er 
det skønt at opleve, at vi nu har fået en 
selvstændig forplejningsgruppe i Stabs-

eskadrillen. en gruppe, som kan støtte di-
striktet under blandt andet alle vore mange 
indsættelser, distriktsarrangementer mm.
De seneste 1-2 år har vi i Flyverhjemme-
værnet valgt at indkvartere os i spejder-
hytter o. lign. tæt på indsættelsesområdet. 
(i 2014 har vi været skarpt indsat 20-25 
uger.) Kombinationen med forplejnings-
gruppen og spejderhytterne er helt 
optimal – ikke alene ud fra en økonomisk 
synsvinkel, men den er også med til at 
højne kvaliteten af vore indsættelser for 
Flyvevåbnet, da vi er tæt samlede samti-
dig med, at personellet får forplejning af 
superb kvalitet.
Som en af deltagerne på SeRe-grundkur-
set i uge 50 udtrykte det: ”Det højner mo-
ralen og kampkraften med god, veltillavet 
mad. Hvornår er næste kursus? ”

distriktets nye forplejningsgruppe i aktion 

køkkenchefen hanne andreasen laver  
karbonader til aftensmaden

En flot generalfanfare lød, da chefen 
og den kommitterede gjorde deres 
entre i Eskadrille 270

aF TONNy PeTeR BeNDeR  
CHRiSTeNSeN, 17 NOV 14

4 FlyvErhJEmmEværnEt  |  Februar 2015



Med rekrutteringsofficeren  
på arbejde
tEkst Og FOtO: ReKRuTTeRiNGSOFFiCeR THOMAS KJæRGAARD

Da jeg begyndte min tid i Hjemmeværns-
eskadrille 230 i februar 2011, var det ud fra 
et ønske om at komme ud i opgaver og på 
øvelser, der matchede dem, jeg havde væ-
ret vant til i min tid som soldat i Forsvaret.

Jeg var tiltrukket af den del, der dengang 
hed Force Protection, det senere Security 
Force. Jeg kom i en gruppe under Force 
Protection, hvor vi fra begyndelsen havde et 
godt sammenhold og havde det sjovt sam-
men, både når vi var på øvelser, til under-
visning eller på skydebanen.

ikke arveligt belastet
 i 2012 blev jeg spurgt, om jeg ville påtage 
mig opgaven som rekrutteringsofficer i 
eskadrillen. Jeg har altid haft let ved at tale 
med forskellige mennesker. Når man viser 
blot en smule interesse for sine medmen-
nesker, åbner de fleste lidt op. Det ”lidt” 
kan være nok til at få en samtale i gang. 
Jeg var derfor med det samme interesseret 
i opgaven som rekrutteringsofficer. Da jeg 
ikke havde baggrundsviden om, hvordan 
tidligere ROF’er havde løst opgaven, var jeg 
ikke ”arveligt belastet” og kunne derfor gøre 
tingene på min måde, og der var også tid til 
at undersøge, hvordan ting kunne lade sig 
gøre.

Som navnet siger, er hvervning ofte den 
væsentligste opgave for rekrutteringsof-
ficeren. Meget rekruttering foregår ved at 
opsætte en stand ved festivaler og forskel-
lige markeder. Der kan være stor forskel 
på, hvor stor standen kan være. Nogle 
steder er der mulighed for at have køre-
tøjer, pavilloner og andre effekter som træer 
og mannequin-dukker med på standen. På 
andre små stande, der kun er stillet op for 

få timer, er en pavillon eller en parasol med 
et bord ofte den eneste mulighed. Jeg har 
kun få gange haft svært ved at skaffe folk til 
en stand. Det har været i sommerperioden, 
især i weekenderne, hvor de mange festiva-
ler trækker. Det skal der også være plads til. 

informations og  
familieplanlægning
Allerede i efteråret planlægges aktiviteter 
for det følgende år. AKOS bliver lavet i 
samarbejde med de øvrige befalingsmænd. 
Når man ved, hvilke informationsaktiviteter 
eskadrillen skal deltage i året efter, udfærdi-
ges en informationsplan og et budget, som 
sendes til godkendelse hos ledende informa-
tionsofficer og Flyverhjemmeværnsdistriktet.

Da jeg stadig ikke kan undvære at være 
med i Security Force, sidder jeg sammen 
med min familie, så snart AKOS er god-
kendt, for at krydse weekender af, hvor 
jeg enten er ude med Security Force, som 
instruktør i blandt andet SiNe, har hver-
vearrangementer, skydeøvelser, øvelser, 
hvor jeg er PiO, eller på Nijmegen-march i 
Holland. Når det er gjort, er der ikke mange 
weekender tilbage fra maj til september.

tæt på oplevelserne
På øvelser, hvor jeg er PiO (presse- og in-
formationsofficer), prioriterer jeg at komme 
ud til de øvrige soldater, der deltager på 
øvelsen. Det gør jeg for at komme så tæt 
på deres oplevelser som muligt, og for at 
”feltavisen” eller artiklerne på hjv.dk kan be-
skrive begivenhederne dér, hvor de foregår. 
Jeg optager altid interviewene på bånd, 
fordi det fastholder indtrykkene og gør 
arbejdet lettere, når jeg kommer hjem og 

skal have tingene ned på papir. Det kræver 
indsigt i forholdene for at skrive en god arti-
kel. Derfor tager jeg og andre rekrutterings-
officerer ofte med, når der er skydeøvelser, 
opgaver med parkeringsanvisning og 
undervisning i eskadrillen enten i FHD-regi 
eller sammen med andre enheder. Man skal 
derfor ikke være forundret, når man møder 
en ROF / PiO blandt Securty Force personel, 
når de er ved at rydde en bygning under en 
øvelse, eller til et Flight Line Security kur-
sus. Øvelser, hvor man deltager på lige fod 
med bevogtningsassistenter eller Security 
Force folk, er en glimrende lejlighed til at 
blive rystet bedre sammen med andre fra 
egen og andre enheder. en aktiv ROF / PiO 
har ofte mange kontakter, som han har stor 
brug for, når han eller hun skal bruge folk til 
at bemande informationsstande.

ikke fordi jeg skal
Jeg synes stadig, at det er spændende 
at være i Hjemmeværnet. ikke fordi jeg 
skal, men fordi jeg har lyst. Sådan er det 
heldigvis for rigtigt mange. Som ROF / PiO 
og Security Force mand får jeg dækket min 
interesse for det militære håndværk og får 
samtidig muligheden for at formidle denne 
interesse til omverdenen.

SAMARBeJDe
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Flyverhjemmeværnsdistriktet vil fra 2015 
sætte yderligere fokus på støtten til den 
enkelte eskadrille og på uddannelsen af den 
enkelte frivillige

handle på erfaringerne
i efteråret 2014 afsluttede Flyverhjemme-
værnsdistriktet første inspektionsrunde af 
samtlige eskadriller, hvor vi har indhøstet en 
del erfaringer om eskadrillernes aktiviteter 
og funktionsvilkår. Samtidig har vi to års 
positive erfaringer med gennemførelse af ud-

dannelse af enkeltmand i rammen af GMe-F 
(grundlæggende militær efteruddannelse).

Det er disse erfaringer, distriktet nu 
omsætter til en ny dagsorden for støtten 
til eskadrillerne, justering af inspektions-
metodikken samt ikke mindst fokus på den 
enkelte flyverhjemmeværnssoldats funktion 
og uddannelse i eskadrillen.

syntetisk fugl
Allerede i skrivende stund (NOV 2014) kan 
eskadrillerne mærke en ændring i forbin-

delse med distriktets årlige syntetiske øvelse 
”Synthetic Bird”. Tidligere har øvelsen be-
stået af en opbygningsfase, hvor situationen 
gradvist er blevet skærpet, og afsluttende 
med løsning af operative opgaver i taktisk 
træner. Fremadrettet vil opbygningsfasen 
omfatte kontrol og, hvis nødvendigt, ajour-
føring af de enkelte eskadrillers planer. Den 
taktiske træning vil blive knap så operativ, 
men mere fokuseret på kommandodelingens 
evne til at gennemføre rettidig detaljeret 
planlægning, idet vi har konstateret, at det 

FOKuS På DeN eNKeLTe eSKADRiLLe

større fokus  
på eskadrillen 
og den enkelte flyverhjemmeværnssoldat
Nyt fokus på eskadrillen og den enkelte frivillige

aF DiSTRiKTSCHeF JAN G. ANDeRSeN
FOtO: MORTeN LASSKOGeN
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er her, eskadrillernes virkelige udfordring 
ligger. At skrive en befaling – det kan næ-
sten alle; men at planlægge som grundlag 
for en befaling og at planlægge tilstræk-
keligt detaljeret efter befalingsmodtagelse, 
det er udfordringen – herunder at kunne 
udnytte eskadrillens samlede ressourcer 
optimalt og undgå nedslidning. 

Distriktet vil med andre ord i samarbejde 
med den enkelte eskadrille styrke eskadril-
lens evne til at kunne planlægge og styre 
som en selvstændig enhed.

syngende ravn?
For de eskadriller, der skal inspiceres i 2015 
– de fynske samt de syd- og sønderjyske –  
vil ”Øvelse Synthetic Bird” blive fulgt op af 
”Øvelse Birdsong”, som er en ny signal-
øvelse i terræn, der planlægges gennemført 
i første halvår af 2015, idet distriktet har 
konstateret, at ikke alle eskadriller er lige 
velforberedte på signalområdet, når de 
stiller til kontroløvelse på deres flyvestation 
eller lufthavn.

Kontroløvelserne i efteråret 2015, ”Flam-
mepil” på Fyn og ”Ravn” i Syd- og Sønder-

jylland vil også ændre karakter. Det skal 
naturligvis afprøves, om Flyverhjemme-
værnet samlet set kan honorere de stedlige 
samarbejdsaftaler og rammeplaner, men 
med større fokus på, om den enkelte  
eskadrille og den enkelte frivillige reelt 
kan løfte sin del af opgaven. Alt efter om 
eskadrillen er kategoriseret som HiP A, B, 
C eller D, vil distriktet afprøve eskadrillen i 
selvstændig opgaveløsning (herunder  
naturligvis også delings- og gruppeni-
veauet).

Fokus på håndværket
Den enkelte frivillige kan se frem til at 
skulle demonstrere sine færdigheder i sin 
egen funktion. Distriktet har eksempelvis 
gode erfaringer fra øvelserne i 2014 med at 
udfordre logistikfunktionerne. 

endelig vil vi naturligvis gerne se de 
enkelte flyverhjemmeværnssoldater de-
monstrere deres individuelle færdigheder 
(GMe), såsom våbenbetjening, forhold 
ved beskydning og naturligvis korrekt og 
hensigtsmæssig brug af den udleverede 
uniform og udrustning.

Alt i alt vil vi se på, om i kan jeres kram, 
og sammen med jer arbejde på at styrke de 
områder, der trænger til det.

2015 handler således om at blive bedre 
til håndværket på et oplyst grundlag. For at 
støtte eskadriller og enkeltmand bedst mu-
ligt ændrer distriktets medarbejdere fokus 
og arbejdsmetode i 2015. 

Siden 2011 har en stor del af arbejdet 
ved distriktet handlet om at få beskrevet 
Flyverhjemmeværnets opgaver og ud-
dannelser samt ikke mindst at få skabt og 
vedligeholdt gode relationer til Flyvevåbnets 
enheder. Distriktet har ligeledes arbejdet 
med at udarbejde et detaljeret plangrund-
lag. Samtidigt har vi skullet forholde os til 
en langstrakt forligsproces.

i 2015 vil i opleve, at vi forholder os 
mere til praksis – anvendelsen af det gode 
forhold til Flyvevåbnet og af vores planer 
– medarbejderne vil i højere grad skulle 
være ude hos jer i eskadrillerne og støtte 
med anvendelsen af distriktets planer, så 
disse bliver omsat til håndværk - fx mere 
og bedre skydeuddannelse for den enkelte 
frivillige.

På denne baggrund håber jeg at kunne 
besøge flere eskadrilleøvelser i 2015 og se 
effekten af en fælles indsats mod et stadigt 
højere kvalitetsniveau af det flyverblå solda-
terhåndværk hos alle Flyverhjemmeværnets 
frivillige. 

Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at holde 
medarbejderne og mig selv fri at de største 
papirbunker, så intentionerne bag denne 
artikel bliver til virkelighed.

2015 handler således  
om at blive bedre til 
håndværket på et oplyst 
grundlag. For at støtte 
eskadriller og enkeltmand 
bedst muligt ændrer 
distriktets medarbejdere 
fokus og arbejdsmetode  
i 2015.
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tEma: STABSeSKADRiLLeN

stabs hjemme værns eskadrille 200  
– Flyver hjemme værnets største eskadrille
aF STeeN HOSSMANN, uDDANNeLSeSOFFiCeR
FOtO: TONNy BeNDeR CHRiSTeNSeN

Stabshjemmeværnseskadrille 200 (STHVe 
200) er Flyverhjemmeværnets største 
eskadrille – når det gælder det geografiske 
område – idet STHVe dispositionsenheder 
dækker hele Flyverhjemmeværnsdistriktets 
(FHD) ansvarsområde.

Stabshjemmeværnseskadrille 200 er 
oprettet til støtte for Flyverhjemmeværns-
distriktet og for alle flyverhjemmeværns-
eskadriller (FHe), og vi dækker hele 
Danmark fra nord til syd og fra øst til vest. 
Vi støtter endvidere også det øvrige lokal-
forsvar og det civile samfund.

ud af dvalen
i et par år har eskadrillen været i en 
stille form for dvale. Dette skyldes ikke 
manglende kræfter og entusiasme blandt 
eskadrillens medlemmer, men nok mere en 
uhensigtsmæssig struktur og organisation, 
der ikke var effektivt sammensat. eska-
drillen arbejder hårdt for at få et samspil 
mellem distrikt, elementer, flyvestationer og 
de øvrige eskadriller op at køre. Derfor også 
denne præsentation i Magasin for Flyver-
hjemmeværnet.

Jeg føler selv, at vores særkende i dag er 
et meget stort engagement, fælles ansvar 
og godt kammeratskab. Vi lægger vægt 
på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og 
har fokus på den enkeltes uddannelses- og 
udviklingsønsker. Vi sætter arbejdsmiljø og 
miljøforhold højt, ligesom vi sætter en ære i 
at være det gode eksempel.

Organisation
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der 
har forskellige forudsætninger med hensyn 
til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og 
fysisk udfoldelse.

STHVe 200´s opgaver kan deles i en 
"Trekant": Kommandostations-delinger (KSN 
DeL), elementer (eLM) og Den Frivillige 
Stab (FRV ST), som hver især løser forskel-
lige opgaver i forskellige relationer.

Som medlem af STHVe 200 er man sammen 
med andre i en af de 4 KSN DeL til støtte 
for en flyvestation (FSN), og vi er i alt op til 
30 personer. 

Har man særlige kvalifikationer, er der 
tjeneste i et af de tre eLM, der støtter 
øvrige eskadriller og Flyverhjemmeværnsdi-
striktet, eller tjeneste i FRV ST, der støtter 
Flyverhjemmeværnsdistriktet. Herudover er 
der et ledelseselement. De tre elementer og 
FRV ST er beskrevet nærmere til højre på 
siden.

ledelse
eskadrillens ledelse består af bl.a. 
• eskadrillechef: Den overordnede ansvar-

lige for eskadrillen.
• Næstkommanderende: Den uddannel-

sesansvarlige for eskadrillen og chefens 
stedfortræder

• uddannelsesstøtteofficer: Den ansvarlige 
for uddannelsens gennemførelse

• Presse- og informationsofficer: Den an-
svarlige for tilgang til eskadrillen.

• Kommandobefalingsmanden: Den ansvar-
lige for det administrative i eskadrillen 

• Forsyningsbefalingsmanden: Den ansvar-
lige for den logistiske tjeneste og leder af 
Forsyningssektionen

kOmmandOstatiOns 
dElingErnE (ksn dEl) 
De 4 KSN DeL er i det daglige placeret på 
Flyvestationerne Aalborg - Karup - Skryd-
strup og i Jonstrup-lejren, men kan også 
have til opgave at oprette KSN på en 
feltflyveplads.

Når en KSN er oprettet, vil den normalt 
blive overdraget til den eskadrille, der har 
fået opgaven på FSN.

KSN DeL vil herefter støtte efter behov.
Der afholdes månedlige møder ud over 

uddannelse og øvelser. Hver KSN DeL be-
står, udover af KSN personel og forsynings- 
og signalpersonel, også af en sikrings- og 
bevogtningsgruppe.

uddannElsEsElEmEntEt
yder støtte til alle øvrige eskadriller i 
Danmark inden for områderne felttjeneste, 
skydning, førstehjælp, hundetræning og 
øvrige uddannelser. 

Sammen med de lokale instruktører i 
eskadrillerne danner de et "rejsehold" med 
specialviden.

inFOrmatiOnsElEmEntEt
Støtter Flyverhjemmeværnsdistriktet og 
alle eskadrillerne med informationstjeneste, 
herunder diverse udstillinger og kampagner. 
eLM støtter endvidere Distriktet med udgi-
velser og historisk materiale.
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stabs hjemme værns eskadrille 200  
– Flyver hjemme værnets største eskadrille
aF STeeN HOSSMANN, uDDANNeLSeSOFFiCeR
FOtO: TONNy BeNDeR CHRiSTeNSeN

itElEmEntEt
Støtter Distriktet og eskadrillerne med hjem-
mesiden (HJV.DK) og lignende iT-opgaver

FrivilligE stab
Støtter Distriktet med stabstjeneste. Ved 
anvendelse af FRV ST kan der således under 
kriser og øvelser arbejdes 24 timer i døgnet 
i længere perioder.

Den FRV ST støtter også med forbindel-
sesofficerer ved KSN, ligesom der i eLM 
også er læge, flyverpræst og CBRN personel

Opgaveløsningen
Når STHVe ikke er indsat, laves der normalt 
både information, hvervning, øvelsesplan-

lægning, beskrivelse af procedurer, ud-
dannelse og træning i kommandostations-
tjeneste og meget mere. under indsættelse 
er situationen en anden. 

Det kan da besluttes at afgive Den 
Frivillige Stab til FHD, og der kan oprettes 
både presse- og informationscentre samt 
uddannelsescentre, ligesom der kan blive 
tale om afgivelse af forbindelsesofficerer og 
kommandostationer på flyvestationer. 

Takt og størrelse af STHVe indsættelse 
afhænger af FHD vurdering af situationen, 
men STHVe er klar til at løse opgaven –  
enten som en indsættelse af hele STHVe 
eller som trinvis indsættelse af de dispositi-
onsenheder, der er behov for.

ikke i mål
STHVe er slet ikke i mål endnu, da vi stadig 
har mangler på en del poster og derfor ikke 
kan stille med alt det personel, der er behov 
for. 

STHVe vil derfor i den næste treårsperio-
de hverve nye medlemmer både til STHVe 
operative indsats og til stabstjeneste. 

Derudover vil vi også forsøge at genakti-
vere egne og andres passive medlemmer til 
den mindre aktive del af STHVe aktiviteter. 

STHVe har også nye enheder på vej, og 
dette kræver meget engageret og parat 
hjemmeværnspersonel, da disse opgaver 
skal løses med kort varsel, både i ind- og 
udland. 
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Den frivillige stab  
under Stabseskadrillen
i det følgende fortæller nogle af folkene i 
staben, hvad de har bedrevet i 2014, plus 
lidt om fremtidens udfordringer.

Først lidt fra forbindelsesofficererne til Flyve-
våbnet, Jens Østrup, Peder Pedersen og Lars 
Dahl Kristensen:

Vi har vanen tro været primus motor 
omkring en lang række kurser, hvor vi har 
støttet Flyvevåbnet. Blandt andet kan vi 
nævne:

sErE: Hvor vi har ydet momentstøtte til Fly-
vevåbnets piloter/besætninger i forbindelse 
med deres "overlevelsesøvelser". Der har 
været tale om en lang række grund-, efter- 
samt vedligeholdelseskurser. Specielt har 
sidste del af 2014 været travl pga. Syrien-
missionen, som kom oven i en lang række 
øvrige missionsudsendelser.

Fac (Forward Air Controller. en fremskudt 
post, som leder flyene ind mod målet): Hvor vi 
har været figuranter for FAC'erne, så de f.eks. 
har kunnet spotte "mål", som skulle tages 
ud. Her har været tale om et par spændende 
kurser, hvor vi som noget nyt har kunnet følge 
radiotrafikken imellem FAC og flyene.

skydEuddannElsE: Vi har på en lang 
række kurser støttet Flyvevåbnets kommende 
sikkerhedsbefalingsmænd samt kommende 
skydeledere. Det har været ekstremt fysisk 
krævende kurser, hvor vi har fået et stort 
udbytte - både som enkeltmand, men også fø-
ringsmæssigt, da vi typisk har stillet NK deling.

FØringsuddannElsE: Vi har støttet 4 
uger på føringsuddannelsen i forbindelse med 
uddannelse af de kommende befalingsmænd 
fra Flyvevåbnet. Her har vi også selv modtaget 
uddannelse af vore egne førere + en masse 
ros for veludført dont, ikke at forglemme.

ØvElsE night haWk: Her har Flyver-
hjemmeværnet støttet med vagttjeneste 
7-24 igennem en længere periode.

airshOW: Frivillig stab fik overdraget 
ledelsesansvar for Flyverhjemmeværns-
distriktets kommandostation på et meget 
sent tidspunkt. Trods meget kort planlæg-

ningstid fik vi leveret et godt produkt under 
Air Showet + ikke mindst leveret god og 
konstruktiv tilbagemelding, som kan bruges 
på næste Airshow i Skrydstrup.

briEFingEr FOr dE værnEpligtigE: 
Tre gange årligt gennemfører FO/FLV vær-
nepligtsbriefingerne. Disse briefinger giver 
et stort antal interesserede, som skriver 
kontrakt med Flyverhjemmeværnet samt det 
øvrige Hjemmeværn.

Sideløbende med ovennævnte planlægger 
og afholder FO/FLV kurser for vore OO'er. 
Formålet er at få fordelt de mange opgaver 
så godt som muligt, samtidig med at de 
OO'er, der prøver at fungere som øvelsesle-
delse på en indsættelse, kommer væsentligt 
styrkede hjem til egen uAFD.

kommende opgaver i 2015
Flyvevåbnet efterspørger til stadighed flere 
og flere ydelser fra Flyverhjemmeværnet; 
her er det vores opgave at screene samt 
viderebringe de nye behov, som dukker op.

Af nye opgaver/ideer, som er dukket op, 
kan nævnes:

sprængningsuddannelse: FLV ønsker 
at invitere 2-4 personer til at deltage på 
FLV's sprængningsuddannelse. Vi fungerer 
allerede i dag som sprængningshjælpere på 
SeRe.

uddannelse på usp, lmg, dyse + m60: 
Vi er sikkerhedsbefalingsmænd på handle-
banerne og deltager også som som skytter 
med ovennævnte våben.

Ekstra køreruddannelse/omskoling: Da 
Flyvevåbnet ønsker os til at flytte noget af 
det tungere gods.

Herudover skal FO naturligvis planlægge 
og gennemføre de mange aktiviteter, som vi 
kender på indeværende tidspunkt.

Her tænkes på oprettelse af aktiviteterne 
materielbestilling, personelindkaldelse, admi-
nistration mm.

endelig skal nævnes, at vi i uge 49 etable-
rer en fuld forplejningsgruppe,  som enkad-
reres i HVe 200. Der planlægges indkøb af 
feltkøkken, så denne gruppe kan indsættes i 
hele Danmark.

indlæg fra niels Frank:
Mine opgaver som forholdsvis nytiltrådt 
OO / FO - FLV er blevet klart definerede af 
distriktschef Jan Andersen. Jeg udvikler i 
første omgang sammen med distriktschefen 
et projekt om en efteruddannelse for NK og 
CH/underafdeling med skarp fokus på FHV 
i relation til FLV. Projektet er i fuld gang og 
bliver understøttet af AFTC efter møde med 
CH-AFTC og dele af hans stab. Vi forventer, 
at uddannelsen kommer til at bestå af, i 
første omgang, to grundlæggende modu-
ler. Første modul afholdes i 1. halvår 2015, 
andet modul i 2. halvår 2015.

Flyverblå uddannelsesprofil
Kort fortalt er det planen, at en tydelig 
’flyverblå’ uddannelsesprofil på sigt kommer 
til at omfatte alt personel i FHD dels via HVS 
og dels via AFTC. Vi kommer i den forbindel-
se til at plukke nogle lavthængende frugter 
fra AFTC uddannelseskatalog 2015. Vi gør os 
lige nu overvejelser om hvilke uddannelses-
forløb, personellet med fordel kan tilbydes, 
og som de er kvalificeret til.

Ligeledes har vi sat gang i processen i 
forhold til at afdække og beskrive ønsker og 
behov for 'custom – made' FHV uddannelser 
i HVS- og AFTC regi. Det arbejde er vi forhå-
bentligt færdige med primo 2015.

 en anden ting er, at jeg i løbet af 2015 
bliver tilknyttet ACW (Air Control Wing) som 
fast FO. Nærmere tilgår, når de sidste detal-
jer falder på plads.

tEma: STABSeSKADRiLLeN

aF: JAN HyLLeSTeD,  
CHeF FOR DeN FRiViLLiGe STAB
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ellers har de forskellige arbejdet med de-
res fagområder og deltaget i møder i deres 
lokalområder.

stØv gar
FO/OO’erne deltager ofte i totalforsvarsregi-
onernes stabsøvelser. Her er en frisk historie 
fra NK stab/OO Chris Oxholm:

i 2014 har der igen været STØV GAR 
(stabsøvelse garnison) ved TFNM (Total-
forsvarsregion Nord/Midt). FHD var i år 
repræsenteret med KN Chris Oxholm, fra 
frivillig stab, som forbindelsesofficer (FO) til 
Flyverhjemmeværnsdistriktet.

årets STØV GAR blev gennemført med 
fem uddannelsesdage med en efterfølgende 
kontroløvelse torsdag den 20. november. 
Kontroløvelsen blev tilrettelagt og gen-
nemført af DDiV (Danske Division) modsat 
tidligere år, hvor det var HOK (Hærens Ope-
rative Kommando), der stod for dette.

Oplægget, eller måske mere korrekt befa-
lingen fra DDiV, omfattede en situation be-
stående af to elementer: en storm, hvor der 
ville komme vindstød af orkanstyrke, samt 
efterretning om, at der ville være forsøg på 
tyverier fra Forsvarets og Hjemmeværnets 
våbendepoter. Så med de to modstandere 
startede stabsarbejdet med det mål at sætte 
regionens samlede forsvar i stand til at yde 
støtte til samfundet, men også at kunne 
passe på eget materiel.

bogmesse
Der kom et par ekstra udfordringer til. Fx 
var der en større bogmesse i Aalborg, hvor 
der skulle afholdes flere oplæsninger af 
kontroversielle og kendte forfattere. Der var 
en vurdering om en større demonstration i 
den anledning. Og for at gøre udfordringen 
yderlige tilspidset, ville der samtidigt være 
en større militær transport til Hirtshals 
Havn.

stormen tager til
i løbet af stabsarbejdet blev det hurtigt 
klart, at stormen ville gøre færger, broer 
over og tunnelen under Limfjorden til noget 
af en udfordring, hvis de overhovedet kunne 
anvendes. yderligere ville stormen også be-
tyde, at mange veje i kortere eller længere 
tid ville være spærret af væltede træer.

Regionsstaben fik hurtigt et overblik over, 
hvilke muligheder der skulle anvendes, for 
at der kunne ydes den bedst mulige støtte 
til samfundet for at imødegå de forskellige 
udfordringer. ud over de faste stabsmedlem-
mer, operations-, efterretnings-, logistik- og 
signalofficerer var der forbindelsesofficer 
til Politiet, Det civile Beredskab, Marine-
hjemmeværnsdistrikt Vest (MHVD VeST), 

Virksomhedshjemmeværnsdistriktet (VHD) 
og som sagt også til Flyverhjemmeværnsdi-
striktet (FHD).

Fra de tre hærhjemmeværnsdistrikter, 
MHVD VeST, VHD, FHD samt kaserner og 
flyvestationer i regionsområdet blev der 
opstillet de kapaciteter, der var til rådighed, 
hvorefter der blev udarbejdet en endelig 
plan for, hvordan de forskellige udfordringer 
skulle håndteres. Fra FHD var kapaciteten 
120 mand samt 16 bevogtningsassistenter 
(BeVASS). i den endelige befaling skulle de 
120 mand opstilles i delinger og grupper og 
stille ved et af de tre hærhjemmeværnsdi-
strikter og BeVASS på Flyvestation Karup. 
BeVASS opgave skulle være at indgå i et 
samarbejde med øvrige politihjemmeværn-
senheder for at kunne yde støtte i forbin-
delse med militærtransporten fra Holstebro 
kaserne til Hirtshals Havn.

For at gøre opgaven i staben yderligere 
kompliceret fik jeg besked fra øvelsesledel-
sen om, at vores BeVASS skulle anvendes 
på Flyvestation Karup, jf. samarbejdsaftalen. 
ikke noget dårligt indspil; det gav, om ikke 
andet, en del hovedbrud mellem operati-
onsofficererne, men blev dog løst med en 
motoriseret overvågningsdeling.

Regionsbefalingen var færdig efter ca. 6 
timers arbejde og blev givet til enhederne 
(garnisonerne og hjemmeværnsdistrikterne), 
hvorefter der skulle ske en yderligere bear-
bejdning af regionsbefalingen i disses stabe 
ned til de enkelte underafdelingschefer.

En lærerig øvelse
STØV GAR 2014 må siges at være både en 
stor oplevelse og ikke mindst lærerig med 
hensyn til metodikker og procedure, som 
klart skal overvejes i den frivillige stab i 
FHD; men den rummede også emner, som 
kan anvendes i de enkelte eskadriller.

Det mest positive, som vi har taget med 
hjem, er anvendelsen af SiTA-WARe, som er 
et online edb program, hvor der er mulighed 
for at have et utal af lag lagt ind. De enkelte 
lag kan vise de enkelte udfordringer, hvor 
enhederne er placeret (BSO), marchveje, 
hvor der ville være oversvømmelser og andre 
relevante oplysninger. De enkelte lag kan så 
vises sammen eller enkeltvis, hvilket giver 
et godt grundlag at træffe sine beslutninger 
ud fra.

Konklusionen på årets stabsøvelse fra 
DDiV var et TiLFReDSSTiLLeNDe resultat, 
hvor der blandt andet var megen ros for 
anvendelsen af SiTA-WARe.

Anbefalingen fra min side skal være, at 
FHD også skal se på muligheden for at an-
vende SiTA-WARe i fremtiden. Fordelen med 
SiTA-WARe er blandt andet, at de enkelte 
lag og den endelige befaling kan sendes 
direkte til underafdelingen og videre ud til 
de enkelte delinger og grupper ved hjælp af 
en applikation. Dermed vil den enkelte fører 
kunne trække på alle de informationer, der 
er relevante for opgaveløsningen. SiTA-
WARe er desværre ikke en billig løsning – 
men der er store fordele. 

Den frivillige stab består af en række officerer og enkelte befalingsmænd i mange funktio-
ner. Her er den nuværende oversigt:

Stabschef – STCH Jan hyllested
NK stab/Operationsofficer – NK STAB/OO chris Oxholm
Administrationsofficer – ADMOF lise lotte sørensen
Transportofficer/Operationsofficer – TO/OO Jacob knudsen
Transportbefalingsmand – TBM Jesper kristensen
Kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare officer   
    (i gamle dage kaldet ABCO) – CRBNO/FO morten kåre høyer
efterretningsofficer/Operationsofficer – eO/OO arne slej
efterretningsofficer/Operationsofficer – eO/OO tim Jespersen mariager
Forbindelsesofficer til FLV – FO/FLV Jens Østrup
Forbindelsesofficer til FLV – FO/FLV lars dahl christensen
Forbindelsesofficer til FLV – FO/ACW niels Frank
Forbindelsesofficer til ATW AALBORG – FO/ATW peter pedersen
Operationsofficer/Forbindelsesofficer – OO/FO keld anker pedersen

Flyverpræsten og distriktslægen står også i ”nummer” i staben, men dem har vi dog ikke 
noget at gøre med til daglig. i øjeblikket mangler vi FO’er til henholdsvis FSN Karup og 
Skrydstrup (er i dialog med én på Skrydstrup) og en signalofficer plus hans befalingsmand.
endeligt leder vi også efter stabshjælpere, der kan indgå i arbejdet på en kommandosta-
tion.

er man interesseret i at arbejde i staben, bedes man kontakte undertegnede.
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informationselementet ved  
Flyverhjemmeværnsdistriktet
aF SuSANNe SCHADe KiSSOW OG eRiK ANDeRSeN,  
LeDeNDe iNFORMATiONSOFFiCeReR i HeNHOLDSViS VeST- OG ØSTDANMARK

Flyverhjemmeværnsdistriktets informati-
onselement er administrativt forankret i 
Stabshjemmeværnseskadrille 200. elemen-
tet er bemandet med to ledende informa-
tionsofficerer (LDiOF) samt fem regionale 
informationsofficerer (iOF).

Opgaverne for elementet er mange, men 
desværre findes der ikke en direkte beskri-
velse af informationselementets opgaver; 
men en nærlæsning af funktionsbeskrivel-
serne for LDiOF og iOF giver et fint billede 
af, hvilke opgaver elementet forventes at 
varetage.

informationsuddannelserne
Lokalt i eskadrillerne har man som bekendt 
rekrutteringsofficeren (ROF) og kontaktof-
ficeren (KOF) til at løse eskadrillens daglige 
informations- og rekrutterings-opgaver. For at 
kunne varetage disse vigtige opgaver på den 
professionelle måde, er det af stor betydning, 
at lige netop dette nøglepersonel har den 
rette uddannelse. informationsuddannelsen 
på Hjemmeværnsskolen er derfor af stor 
betydning, da denne uddannelse giver et godt 
grundlag for at løse de mange opgaver lokalt.

Når man har gennemført informationsud-

dannelserne på Hjemmeværnsskolen, er 
det lige så vigtigt, at der fremadrettet bliver 
givet en vedligeholdelsesuddannelse til ROF 
og KOF, så viden og færdigheder kontinu-
erligt bliver vedligeholdt, så informations-
personellet er i stand til at løfte den lokale 
informationstjeneste.

Her kommer informationselementet i 
Stabseskadrillen ind i billedet, idet iOF skal 
gennemføre en vedligeholdelsesuddannelse 
af eskadrillernes iNFO personel, jf. deres 
funktionsbeskrivelse.

informationsseminarer
Ligeledes afholder Flyverhjemmeværnets 
(FHV) kommunikations- og rekrutterings-
rådgiver (KORR) i samarbejde med infor-
mationsofficererne to årlige informations-
seminarer, hvor aktuelle informationsemner 
bliver drøftet med ROF, KOF og iOF, og 
hvor der bliver undervist i discipliner inden 
for området, fx webkommunikation, pres-
sekontakt, rekruttering og fastholdelse.

Ovenstående er et kort indblik i nogle 
af de vigtige opgaver, som elementet skal 
være behjælpelig med overfor hjemme-
værnseskadrillerne (HVe). 

Det er noget, vi i elementet gerne vil 
vende tilbage til i kommende numre af dette 
magasin, idet det er besluttet at evaluere 
elementets indsats inden for de sidste par 
år. Her vil der bl.a. være fokus på: 
1. Synlighed i forhold til HVe
2. Hvorledes har samarbejdet fungeret
3.  Hvordan har den interne/eksterne kom-

munikation været
4.  Kan der tilknyttes kompetencer til 

elementet inden for de forskellige iNFO- 
områder (udstilling, kommunikation,  
anvendelse af sociale medier i rekrutte-
ringsarbejde m.v.)

5. etc. 

Hele evalueringen skulle meget gerne føre 
til at kvalificere FHD`s iNFO-element yder-
ligere, så det kan bistå både Flyverhjem-
meværnsdistriktet og eskadrillerne bedst 
muligt.

STABSeSKADRiLLeN

Foto Thomas Kjærgaard
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STRATeGiSeMiNAR

Vil du være med til at forme
Flyverhjemmeværnets fremtid?
På baggrund af en række møder mellem frivillige og fastansatte og i 
Flyverhjemmeværnets Værnsråd er der truffet en beslutning om at gennemføre et 
strategiforløb i Flyverhjemmeværnet. Formålet er at finde ud af, hvilke udfordringer 
Flyverhjemmeværnet vil stå over for i den nære fremtid, og samtidig få afklaret, 
hvad vi skal gøre ved dem. Så DeRFOR:

Kære officerer, befalingsmænd, informationspersonel  
og rådsmedlemmer: 

kom til en spændende og inspirerende weekend den 28. februar  
– 1. marts, hvor vi afholder Flyverhjemmeværnet befalingsmands
stævne og strategiseminar 2015! 

hvad er Flyverhjemmeværnets hovedopgaver, og hvilke opgaver skal 
min eskadrille løse?
• Hvilke udfordringer har Flyverhjemmeværnet – og hvad gør vi i fællesskab ved dem? 

(Alle organisationer har udfordringer. De bliver kun til et alvorligt problem, hvis ikke de 
tages alvorligt og imødegås).

• Hvad er de gode ting, som kendetegner Flyverhjemmeværnet, og som vi skal sikre forbli-
ver i Flyverhjemmeværnet?

• Hvilke tiltag skal vi iværksætte for at imødegå vores fælles udfordringer og fastholde 
vores positive kendetegn?

• inspirerende og uforglemmeligt indlæg fra ekstern foredragsholder 
• en social oplevelse ud over det sædvanlige – bl.a. en festlig lørdag aften med musik

Ovenstående er nogle af hovedoverskrifterne for seminaret. Nå vi tager hjem den 1. 
marts, skulle alle gerne være klare på, hvilke opgaver Flyverhjemmeværnet skal løse for 
Forsvaret og samfundet, og samtidig kende egen eskadrilles opgaver. Den efterfølgende 
proces i 2015 går med inddragelse af både ansatte og frivillige ud på at skabe sammen-
hæng mellem opgaver og aktiviteter på alle niveauer. Processen skal sikre, både at det er 
et samlet Flyverhjemmeværn, der står bag strategiprocessen, men også at de udfordringer 
og løsninger, vi finder frem til, er dem, som alle finder er de rigtige.

rammerne: Flyverhjemmeværnets Befalingsmandsstævne gennemføres i perioden 28. fe-
bruar til 01. marts 2015 på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab. Lørdag kl. 12.00 til søndag 
kl. 13.00. (indkvartering lørdag fra kl. 10.00). Ordrenummer: 734 410. Detailprogram vil 
blive lagt på hjv.dk (aktivitetsmodulet) og rundsendt til officerer, befalingsmænd, informati-
onspersonel samt rådsmedlemmer i Flyverhjemmeværnet forud for stævnet.

påklædning: 
M/01 el. M/84 med baret. Der opfordres til samkørsel (HVe-vis) i militære køretøjer!
Vel mødt til Flyverhjemmeværnets Befalingsmandsstævne 2015.

det bliver oplevelse ud over det sæd
vanlige med musik lørdag aften og 
optræden af tryllekunstner henrik  
svanekjær, ledelseskonsulent Ole brams 
og oberstløstnant kern Oddershede.
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hjemmeværnets  
Flyvende kapacitet 
– en opgave for hele Flyverhjemmeværnet
i foråret lander to Britten-Norman Defender-fly, som Hjemmeværnseskadrille 270 
har ventet tre år på. Nu begynder et år med omskoling og træning af piloter, MSO'er 
og groundsupportere, inden eskadrillen er fuldt operativ fra foråret 2016. Det 
kommer til at blive en opgave for hele Flyvehjemmeværnet.

DeN FLyVeNDe KAPACiTeT

Med Hjemmeværnets nye Flyvende Kapa-
citet, Hjemmeværnseskadrille 270, og dens 
opgavekompleks samt det kommende  
operative beredskab på henholdsvis Flyve-
station Aalborg og Roskilde Lufthavn stilles 
der særlige krav til personellet, der uanset 
funktion har med denne kapacitet at gøre. 

Den Flyvende Kapacitet forventes at 
have et beredskab med ét fly på én time 
døgnet rundt. For at klare det høje krav er 
det nød vendigt for ”fly-teamet” at være på 
den pågældende flyveplads i alle døgnets 
24 timer.

Selve fly-teamet består af en fartøjschef 
(FC), en styrmand (2P), en systemoperatør 
(SO) og en operatør fra Ground Support 
Teamet (GST) eller en ground support officer 
(GSO). Disse funktioner er et minimum, for at 
beredskabsflyet kan gennemføre alle missi-
onstyper, og at beredskabet kan overholdes.

alarmering af den Flyvende 
kapacitet
Vi forventer, at den Flyvende Kapacitet 
vil blive alarmeret via Den Værnsfælles 
Forsvarskommandos indstættelsesafdeling, 
hvorefter der sker følgende:

Fartøjschefen orienterer alle i teamet 
om opgaven, herunder hvilket udstyr der 
skal medbringes i flyet på denne specifikke 
opgave. Han udfærdiger endvidere de nød-
vendige papirer og autorisation, kontrollerer 
vejret med mere. Styrmanden forbere-
der navigationsdelen i samarbejde med 
systemoperatøren, som herudover klargør 
sensorerne. Ground support officeren 
iværksætter klargøringen af flyet, herunder 
det for operationen nødvendige udstyr, og 
trækker flyet ud af hangar sammen med 
øvrige besætningsmedlemmer.

Når flyet er i luften, overtager ground 
support officeren vagten ved beredskabet 
på flyvepladsen og håndterer kommunika-
tionen med videre.

Når flyet returnerer efter endt mission, 
modtages det af GSO/GST og klargøres til 
næste mission. Fly og missionsudstyr gen-
nemgås i detaljer, således af flyet er klar til 
at kunne udføre alle missionstyper. Alt dette 
skal dog planlægges nærmere.

ground support teams bemandes 
med lokale eskadriller
GST/GSO-opgaver er også at støtte med 
udbringning samt opstilling af jordstationer, 
således at der kan sendes film og stillbille-
der fra flyet til indsatsledere på jorden.

De første to GST med en GSO som koor-
dinator forventes oprettet på Flyvestation 
Aalborg og Roskilde Lufthavn og bemandes 
med personel fra de lokale flyverhjemme-
værnseskadriller.

Hvorvidt der i fremtiden skal oprettes GST 
i forbindelse med operationer fra feltflyve-
pladser, vil vi gøre erfaringer om hen ad ve-
jen, efterhånden som HVe270 begynder at 
løse opgaver for vores samarbejdspartnere. 

Feltflyvepladser
Feltflyvepladser må kun oprettes på god-
kendte flyvepladser rundt om i landet. Det 
vil i praksis være flyvepladser, som er  
godkendt af Trafikstyrelsen, og som 
opfylder de restriktioner, der er gældende 
for den enkelte luftfartøjstype. Feltflyve-
pladserne er ikke alene tænkt som støtte  
for Hjemmeværnets fly, men i høj grad  
også til støtte for Forsvarets helikopteren-
heder, som kan oprette feltflyvepladser flere 
steder.

Eskadrillechefen har ansvaret
Det er den udpegede eskadrillechef, som 
har ansvaret for oprettelse og nedbrydning 
af feltflyvepladsen. Opstår der i forbindelse 
med indretningen af flyvepladsen tvivls-
spørgsmål om placering af fly med videre, 
er det i sidste ende den ansvarlige luft-
fartøjschef, der afgør, hvordan den endelige 
indretning skal foretages. i praksis vil det 
være hensigtsmæssigt, at en fartøjschef er 

aF SØReN M. POuLSeN,  
PROJeKTKOORDiNATOR
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med ved rekognoscering forud for etablerin-
gen af feltflyvepladsen.  

Oprettelse af feltflyveplads
Forud for oprettelse af feltflyvepladsen fore-
tages en grundig undersøgelse af pladsen. 
Rekognosceringen omfatter grundig inspek-
tion af tilkørsels- og adgangsveje samt par-
keringsområde for køretøjer. endvidere skal 
der være plads til etablering af kommando-
station samt opholds- og hvileområde, og 
der skal være en sikrings- og nærforsvars-
plan for hele området. 

Flyvefeltet består af start- og landings-
bane, parkeringsområde for luftfartøjer og 
taxiområde.  Flyvefeltet skal holdes frit for 
køretøjer og personel. 

parkeringsområde for luftfartøjer 
omfatter standpladser for fly samt områ-
der for tankning og vedligeholdelse. Det 
placeres i tilslutning til flyvefeltet under 
hensyntagen til mulighederne for at få luft-
fartøjerne under tag.

taxiområdet for luftfartøjer om-
fatter forbindelsesveje mellem start- og 
landingsbaner samt parkeringsområdet for 
luftfartøjer. Flyvefelt, parkeringsområde for 
luftfartøjer og taxiområdet for luftfartøjer af-
mærkes forsvarligt, således at uautoriseret 
personel ikke kan få adgang til områderne.

kommandostationen placeres i tilslut-
ning til adgangsvejen til feltflyvepladsen 
og sådan, at der er gode muligheder for at 
opretholde de nødvendige signalforbindelser 
til luftfartøjerne.

Opholds- og hvileområdet placeres i 
tilslutning til KSN-området, således at der 
samtidig er gode muligheder for hvile og 
alligevel let adgang til at alarmere vagtfrit 
personel. Ved valg af underbringelsesme-

tode skal der tages hensyn til at opnå den 
bedst mulige beskyttelse for vejrliget for det 
hvilende personel.

parkeringsområde for køretøjer pla-
ceres i tilknytning til tilkørsels- og adgangs-
veje og således, at der ikke opstår mulighed 
for, at køretøjer uforvarende får adgang til 
flyvefeltet, parkeringsområde for luftfartøjer 
og taxiområdet for luftfartøjer. 

tjenesten på  
felt flyvepladsen

Kommandostationen er bemandet døgnet 
rundt. Vagthavende på feltflyvepladsen 
opholder sig i KSN og er ansvarlig for al drift 
af feltflyvepladsen (på nær den flyvende 
indsats).

Vagthavende er ansvarlig for etablering 
af fornøden sikring af feltflyvepladsen, her-
under befaling for poster, nærforsvarsstil-

linger og dækningsanlæg. Han kan i denne 
forbindelse disponere over alt personel, der 
opholder sig på feltflyvepladsen.

Når flyvning forberedes og udføres, er 
KSN altid bemandet med flyvende personel 
og vagthavende pilot (DuTy-OPS). Fra KSN 
ledes tjenesten på feltflyvepladsen. Herfra 
føres kontrol med igangværende missioner, 
og der føres situationskort, bl.a. visende 
restriktionsbehæftede områder, oplysnin-
ger om vejret, samt autorisationsblad over 
flyvninger.

På KSN oprettes internet- og telefonfor-
bindelse. Der etableres radioforbindelser til 
luftfartøjer samt øvrige dispositionsenheder 
på feltflyvepladsen (adgangskontrol, bevogt-
ningspersonel, køretøjer, sanitetsgruppe 
etc.), og der føres tilsyn med flyvefeltet, for-
synings- og evt. vedligeholdelsestjenesten. 
KSN formidler ligeledes ordrer til feltflyve-
pladsens øvrige dispositionsenheder.

Al henvendelse til feltflyvepladsen skal 
selvfølgelig ske til KSN, som instruerer om 
forhold ved færdsel på feltflyvepladsen. 
Sådan færdsel må kun finde sted med KSN 
tilladelse og under overholdelse af de givne 
instruktioner. 

En krævende opgave
Med Hjemmeværnets nye fly har Flyver-
hjemmeværnet fået en spændende, men 
også krævende opgave, der i høj grad vil 
involvere eskadrillerne på jorden. De skal 
modtage data fra luften, men også styre 
feltflyvepladsen ved længere indsættelser. 
På nuværende tidspunkt er det ikke helt 
klart, hvor mange af Flyverhjemmeværnets 
eskadriller der bliver en del af opgaveløs-
ningen, men flere eskadrillechefer vil blive 
involveret i det forberedende arbejde med 
at udarbejde opstillingsgrundlaget. 

HVE 270

GSTGST

GST GST HVE 
FELT

HVE 
FELT

HVE 
FELT

HVE 
FELT

HVE 
FELT

HVE 
FELT

HVE 
FELT

HVE 
FELT

HVE

HVE

HVE

HVE

HVE

HVE

HVE

HVE HVE

HVE

HVE

HVE

HVE

HVE

HVE

HVE

Opstillingsgrundlag 
og opgavehjul med 

eksempler på opgaver 
for eskadrillerne
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Povl Mads Clausen bruger ikke kun sine 30 års  
erfaring fra Hjemme værnet, når han hopper i den 
grønne uniform som bevogtningsassistent i eskadrille 
284 i Skrydstrup. Også i hans civile arbejde med 
sårbare børn på en skole ved Haderslev nyder han  
godt af de mange egenskaber, som livet i Hjemme-
værnet har givet ham. 

”Nu skriver jeg et ord, og så skal i fortælle 
mig, hvad der står. Ok?”

48-årige Povl Mads Clausen vender sig 
mod den grønne tavle og skriver syv store 
bogstaver.  

De to otte- og niårige drenge Benjamin og 
Peter staver sig gennem ordet og udbryder 
i kor efter nogle sekunders tænkepause: 
BiLLeDe!

”Ja, det er rigtigt,” lyder det anerkendende 
fra Povl Mads Clausen. Han er uddannet pæ-
dagog og har arbejdet som lærer på Skolen 
ved Stadion i ti år. 

”Peter, du skal kigge på mig. ikke kigge 
bagud,” siger Povl Mads Clausen venligt.

sårbare børn
Skolen ved Stadion er Haderslev Kommunes 
specialskole – spredt ud på fire forskellige 

adresser. Der går 52 børn på skolen i den 
lille by Vonsbæk ved Haderslev. Børnene er 
fordelt i klasser fra 0. til 9. 25 voksne er an-
sat til at guide og hjælpe børnene, som ofte 
er diagnosticeret med ADHD eller lignende. 

”Det er ikke alle børnene, der har en diag-
nose, men fælles for dem er, at de har brug 
for et specialpædagogisk tilbud, som vi har 
her. Mange af børnene har været udsat for 
massive svigt, og det påvirker dem naturlig-
vis. Børnene er ofte beskrevet som drager, 
når de kommer her, men de beskrivelser 
rasler lige så langsomt af dem, når de møder 
trygge, troværdige og kompetente voksne.” 

Det er egenskaber, som Povl Mads Clausen 
blandt andet har fået gennem 30 år i Hjem-
meværnet.

”Jeg mærker dagligt, at jeg har en god 
ballast med mig fra Hjemmeværnet, som er 

yderst nyttig i mit arbejde med de sårbare 
børn. Jeg har lært en masse om fællesskab, 
samarbejde og konflikttrapper under min 
uddannelse i Hjemmeværnet og i samværet 
med kammeraterne i Hjemmeværnet, som 
jeg dagligt bruger på mit arbejde,” fortæller 
Povl Mads Clausen.

eksempelvis har børnene det tit svært i 
frikvartererne, hvis der ikke forinden er lavet 
aftaler. 

”Børnene er meget kontante og bliver 
nemt uvenner. Derfor arbejder vi meget med 
socialtræning, så de kan lære at begå sig 
socialt. Vi skal klæde dem på til livet. Når der 
opstår konflikter, skal jeg trappe konflikten 
ned i stedet for op. Jeg tager styringen, jeg 
skal bevare overblikket og standse konflikten. 
De værktøjer til det har jeg blandt andet fået 
i Hjemmeværnet.” 

den svære samtale
Povl Mads Clausen underviser otte drenge fra 
0. til 3. klasse sammen med to kolleger.

”Vi har en god normering, fordi vi arbejder 
efter undervisningsdifferentiering – det vil 
sige, at vi skal kunne undervise børnene fra 
0. til 3. klasse i lige præcist det, de har brug 
for. Og fordi børnene kræver flere voksne 
end en såkaldt almindelig folkeskoleklasse,” 
understreger Povl Mads Clausen.

i Hjemmeværnet har han både været 

Povl Mads Clausen,  
eskadrille 284 Skrydstrup

Vi skal klæde  
børnene på til livet

PORTRæT

aF RiKKe KJæR HAuKROGH
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gruppefører, delingsfører og i patruljen. i 
2011 blev Povl Mads Clausen uddannet som 
bevogtningsassistent. Det gav ham nogle 
ekstra strenge at spille på, ikke kun i Hjem-
meværnet, men også i hans arbejde som 
pædagog. 

”Som bevogtningsassistent skal man ikke 
være bange for at henvende sig til folk, man 
ikke kender. Man skal turde spørge folk, 
hvad de laver på det pågældende sted. Man 
skal turde tage den svære samtale. Det kan 
være grænseoverskridende for nogle, men 
jeg har lært det i Hjemmeværnet. Og det 
drager jeg stor nytte af her på skolen, hvor 
vi jævnligt er nødt til at snakke om svære 
ting både med børnene og deres forældre.” 

vi kan mere
Mange af børnene på skolen tror ikke altid på 
sig selv – at de fx kan klare nogle af de opga-
ver, som pædagoger og lærere stiller dem. 

”Men det kan de godt,” understreger Povl 
Mads Clausen.

Han har selv prøvet på egen krop, hvad 
det vil sige ikke helt at tro på sig selv – og så 
alligevel klare opgaven. Fx da et stort bjerg 

skulle bestiges – og ikke mindst nedstiges 
igen.

”Jeg var så heldig at komme med på øvel-
se i Østrig, hvor vi skulle gå fem kilometer 
op ad et bjerg – og 40 kilometer ned igen. 
Det var jeg ikke sikker på, jeg kunne. Det 
var ekstremt hårdt, og jeg mistede tånegle-
ne på mine storetæer, fordi fødderne stødte 
mod snuden af vandrestøvlerne,” smiler Povl 
Mads Clausen ved tanken og uddyber:

”Jeg tror, det gør mig til en mere trovær-
dig underviser, at jeg også har tvivlet på mig 
selv. At børnene mærker, at jeg ved, hvor-
dan det føles, når man ikke tror på sig selv – 
men ofte så kan vi jo mere, end vi tror.”

de rette hylder
De otte drenge i Povl Mads Clausens klasse 
er rykket til hver deres bord afskærmet fra 
hinanden med reoler, så drengene får ro til 
at arbejde i matematikbøgerne.

”Du skal kigge fremad. Hvad giver ni plus 
syv,” spørger Povl Mads Clausen den niårige 
Benjamin.

Benjamin regner rigtigt og skriver resul-
tatet i bogen. Han og de andre drenge kan 

ikke koncentrere sig mere end fem-ti minut-
ter ad gangen, så skal de have en pause 
fra arbejdet. Det giver også uro, hvis der fx 
er nye voksne eller nye børn i klassen. På 
opslagstavlen hænger piktogrammer over 
dagen, så eleverne ved, hvad de skal hver 
dag.

”De har det svært, men de vil så gerne 
lykkes. De er søde, tillidsfulde og nysgerrige, 
og vi prøver hver dag at hjælpe dem til så 
god en dag som muligt,” smiler Povl Mads 
Clausen og konstaterer:

”Jeg kunne ikke forestille mig at leve uden 
begge verdener. Hjemmeværnet og arbejdet 
med børnene supplerer hinanden godt, og 
jeg er så glad for, at jeg har fundet mine 
rette hylder.”

Af hensyn til børnene, har vi ændret deres 
navne i artiklen. Redaktionen kender børne-
nes rigtige navne. 

det er blevet til hele 30 år i hjemmeværnet for 
48årige povl mads clausen. de mange år har  
givet ham masser af pædagogiske værktøjer, 
som han også bruger i arbejdet med sårbare 
børn. 
Foto: Rikke Kjær Haukrogh.

skolen ved  
stadion: 
Skolen ved Stadion er en specialskole 
for børn og unge med generelle indlæ-
ringsvanskeligheder, diagnoser inden for 
autismespekteret, ADHD eller lignende.

Skolen åbnede i 1967. i 1980 blev skolen 
en specialskole under Sønderjyllands 
Amt, og fra 2007 har skolen været en 
specialskole i Haderslev Kommune. ele-
verne skal visiteres til skolen.

Der er i alt 162 elever på Skolen ved 
Stadion fordelt på fire forskellige adresser 
i Haderslev Kommune. 

Skolens målsætninger, at alle elever skal 
trives og have faglige udfordringer.

povl mads clausen underviser otte drenge i 0. til 3. klasse 
på skolen ved stadion i den lille by vonsbæk ved haderslev. 
mange af børnene har indlæringsvanskeligheder og adhd
lignende diagnoser. 
Foto: Rikke Kjær Haukrogh.
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FOTORePORTAGe FRA 80-åRS FeJRiNGeN

ildsjælen sover aldrig
Flyvestation Karup dannede lørdag den 15. november 2014 rammerne for en festdag. 
Anledningen var Flyverhjemmeværnets fejring af "80 året for det frivillige bidrag til 
luftforsvaret". eller sagt på jævnt dansk: en hyldest til den frivillige ildsjæl gennem 
tiderne.

aF iNFORMATiONSOFFiCeReRNe BiRTHe NiSSeN OG POuL HeGeLuND
FOtO AF LABeRTO KOFi DA CRuz, BiRTHe NiSSeN OG POuL HeGeLuND

bjarne toftedal,
223 Værløse,  
41 år i Flyverhjemmeværnet: 

”Det er en mærkedag og en dag, jeg 
har glædet mig til. Både til at møde 
mine gamle venner, men også til at få 
ny viden om, hvad der rører sig rundt 
omkring”.

uffe houd,
223 Værløse,  
53 år i Flyverhjemmeværnet: 

”Gensynsglæden er meget stor ved at 
møde de gamle gutter fra Flyvestati-
onskorpset”.

Bjarne tv og uffe th.

Fra venstre: næstkommanderende på 
Flyverhjemmeværnsdistriktet, brian roth, 
chefen for Flyverhjemmeværnet, bernt b. 
christiansen og chefen for Flyverhjemme
værnsdistriktet, Jan g. andersen

del af den historiske udstilling

chefen for hjemmeværnet, Finn Winkler

Over 300 nye og gamle medlemmer var 
mødt op for at fejre fødselsdagen, og spred-
ningen i alder var lige så stor som selve 
fødselsdagen: Fra de yngste medlemmer på 
19 år og til de gamle kæmper pænt over de 
90 år. For mange blev dagen et gensyn med 
gamle venner fra år tilbage, men også en 
kærkommen lejlighed til at hilse på nye og 
høre lidt om, hvad der rører sig i Flyver-
hjemmeværnet lige nu. 

Mellem de mange taler og med festlig 
musik af Flyverhjemmeværnets Musikkorps 
kunne gæsterne blandt andet se en historisk 
vandreudstilling, høre chefen for eskadrille 
270 fortælle om to nye fly i Hjemmeværnet 
og blandt andet opleve Flyverhjemmevær-
nets Security Force, bevogtningsassistenter 
og en af Flyverhjemmeværnets hunde-
førere.

Ledende informationsofficer erik Andersen 
og sergent Linda Reynolds var toastma-
stere og styrede gæsterne trygt gennem en 
festlig dag med en lang talerrække, som ud 
over chefen for Hjemmeværnet, Finn Wink-
ler, og den kommitterede, Bjarne Laustsen, 
også talte chefen for Flyverhjemmeværnet, 
Bernt B. Christiansen, og vicechef i Flyver-
staben, Steen Hartov. Hertil kom formanden 
for Landsrådet, Geert Hansen, tidligere chef 
for Tjenestestedskorpset, Birgit Munk-
Vissum, Aksel C. Nielsen, tidligere Luftmel-
dekorpset, og Linda Nielsen fra det tidligere 
Kvindeligt Flyvekorps og nu historiker i Fly-
verhjemmeværnet. Det blev til mange ord 
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vicechef i Flyverstaben, steen hartov

historiker linda nielsen

Flyverhjemmeværnets musikkorps

per børgesen, 
Midtsjælland, 
64 år i Flyverhjemmeværnet: 

"Mine tanker går tilbage til alle dem, 
jeg har kendt. Det er en stor ære at 
være her i dag".

Jens søndergård, 
Hvidovre, 
57 år i Flyverhjemmeværnet: 

"Rigtig dejligt at deltage i et flot arrange-
ment, og jeg har mødt 4-5 af mine gamle 
kammerater, eller det vil sige, at det var 
dem som genkendte mig". 

Per tv og Jens th

Fra venstre: den kommitterede for hjemmeværnet, bjarne laustsen, tidligere chef for  

Flyverhjemmeværnet, søren m. poulsen og nuværende chef, bernt b. christiansen

udstilling af security Force

den to mand store æresvagt

»
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FOTORePORTAGe FRA 80-åRS FeJRiNGeN

mogens vikman, 
283 Kolding, 
37 år i Flyverhjemmeværnet: 

"Jeg er pavestolt af at være med 
her i dag. ikke kun for at udvise den 
respekt som arrangementet fortjener, 
men også for at snakke med gamle 
kollegaer. Det viser noget om vilje 
og om at kæmpe, for sammen er vi 
stærke".

geert hansen, 
eskadrille 225 Roskilde, 
snart 50 år i  Flyverhjemmeværnet: 

"Foruden at jeg er formand for lands-
rådet, så er jeg meget stolt over at 
være her i dag og møde mine gamle 
venner. ikke mindst for at udveksle 
historier og genopfriske nogle af dem, 
som er gået  i glemmebogen".

Johnny hansen, 
283 Kolding,  
7 år i Flyverhjemmeværnet: 

"Jeg virkelig er glad for at være her. 
Sjovt at hilse på nogle af de gamle 
gutter".

aksel nielsen, 
64 år i Flyverhjemmeværnet: 

"Jeg har glædet mig til at deltage i 
dag og møde gamle kollegaer. Jeg vil 
sige, at når kammeratskabet er der, og 
kurser og uddannelse er levende, ja, 
så kommer det helt ind under huden 
på en. Som reservist kribler det stadig 
i en".

malou kjærgaard, 
FHV DeL Sydfyn: 

"Jeg er kun 19 år, men mener, at jeg 
skal deltage i dette arrangement både 
for at vise respekt, men også for at 
få historien om Flyverhjemmeværnet 
fortalt. Jeg er glad for at være med i 
dag".

rikke kok, 
283 Kolding,  
4 år i Flyverhjemmeværnet: 

"Selvfølgelig støtter jeg op om dette 
fine arrangement. Både for at ære 
dem som har været med i mange år, 
men også for at få yderligere viden 
om Flyverhjemmeværnet og så selv-
følgelig også de gode historier".

om fortid og nutid, sjove historier, skiftende 
opgaver og venskaber gennem mange år, 
men alle talerne priste frivillighedens store 
betydning for samfundet. 

konstant i udvikling
Flyverhjemmeværnet chef, Bernt B. Chri-
stiansen, benyttede den festlige dag som 
afsæt til også at tale om fremtiden:

"Vi har i dag et Flyverhjemmeværn, der 
giver mening, fordi vi udvikler os og tilpas-
ser os til de ændrede vilkår i samfundet og 
fra vores opgavestillere. Vi skal også i frem-
tiden hele tiden spørge os selv, hvad vi kan 
gøre for at forbedre vores opgaveløsning," 
sagde Bernt B. Christiansen. 

Den frivillige ildsjæl sover som bekendt 
aldrig. Som Bjarne Toftedal fra Hjemme-
værnseskadrille 223 Værløse og 41 år i 
Flyverhjemmeværnet sagde:

”Det er en mærkedag i dag, og en dag 
jeg har glædet mig til. Både til at møde 
mine gamle venner, men også til at få ny 
viden og til at høre lidt om, hvad der rører 
sig rundt omkring”.

seniorerne
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er du klar 
til nijmegen?
Flyverhjemmeværnet stiller igen i år med 
to hold

Hvis du har ønsker og ambitioner om at 
deltage i den traditionsrige Nijmegen march, 
skal du allerede i gang med din sommer-
ferieplanlægning, og vær opmærksom på, 
at årets march foregår i uge 30. udfordrin-
gen går som bekendt ud på, sammen med 
ca. 50.000 andre marchgængere fra hele 
verden, at kunne tilbagelægge 4 gange  
40 km med udrustning. i 2014 deltog  
Flyverhjemmeværnet med to marchold:  
Flyverhjemmeværnets March anført af 
eskadrillechef fra HVe283, kaptajn Donny 
Holm, og Flyverhjemmeværnets Distrikts-
hold under navnet ”Team Balou” anført af 
forbindelsesofficer til Flyvevåbnet kaptajn 
Jens Østrup.

Begge hold havde en 
rigtig god tur i 2014 
med godt kammerat-
skab og march-ånd, 
men ikke mindst 
bagefter, når dagens 
strabadser skulle 
genopleves og genfortælles sammen med 
holdet. i 2015 forsøges begge hold videre-
ført, så distriktet igen kan stille med 2 store 
livskraftige hold. 

Såfremt du syntes, at Nijmegen kunne være 
en spændende ting at opleve eller genop-
leve i 2015, så tøv ikke med at kontakte 
enten Donny Holm eller undertegnede for at 

høre nærmere om vilkår og betingelser og 
ikke mindst, hvornår der holdes informati-
onsmøder.

Donny Holm 
hve283-ec@hjv.dk – 2020 3165 
 
Jens Østrup
fhd-fo1-fhv@hjv.dk – 4019 4877

aF FORBiNDeLSeSOFFiCeR JeNS ØSTRuP 
OG eSKADRiLLeCHeF DONNy HOLM
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Det er vigtigt, at alle 
medlemmer får taget 
grundkurset. Kun således 
kan hjv.dk version 2 blive 
en succes.

Det nye hjv.dk giver 
hurtigere overblik over 
f.eks. tilmeldte kurser, 
indkomne mails, 24 timers 
oversigt.

Log ind på FeLS på in-
ternettet, tag grundkurset 
og alle de andre kurser.

hJv.dk

NyT FRA iNFO VeD FLyVeRHJeMMeVæRNSDiSTRiKTeT

nyt fra info  
på Flyverhjemmeværnsdistriktet

pErsOnElnyt
Sekretariatsleder Joan 
Fabricius har også fået 
informationsvirksomheden 
på distriktet som arbejds-
område.  

  lone horslev,  
iT superbruger på FHD.

ny ledende informationsofficer i Jylland
KN Susanne Schade Kissow 
tiltrådte 1. oktober 2014 
som LDiOF VeST. Susanne 
var i perioden 2010 til 2014 
eskadrille chef for HVe 282 
Kongeåen, og i et par måne-
der i 2014 var Susanne KOF 
i samme eskadrille.

Susanne ser frem til at 
arbejde med informations-
tjeneste.

Flyverhjemmeværnsdistriktets  
aktiviteter i 2015
informationsofficererne bliver i fremtiden tilknyttet  
Flyverhjemmeværnsdistriktets aktiviteter, så det sikres, 
at aktiviteterne både internt og eksternt bliver løftet af 
en professionel informationsofficer. 

hvor bliver interesserede emner af?
Flyverhjemmeværnsdistriktet har modtaget en del 
spørgsmål om, hvor alle interesserede personer, som 
kommer ind ved bl.a. Air Show, Messen Ferie Fritid og 
andre større arrangementer, bliver af? 

Dertil vil vi bare sige, at de forsvinder ikke i den blå 
luft; men alle interesserede bliver fordelt i forhold til  
deres bopæl og hjemmeværnseskadrillernes  geografi. 
Den enkelte eskadrille skal være opmærksom på jævn-
ligt at kontrollere i programmet CARGO, om de er tildelt 
nye interesserede.

tænk musikkorpsene ind i arrangementer  
og udstillinger
Ved gennemgang af indsendte informationsbudgetter fremgår det kun 
to steder, at der er planlagt anvendt musikkorps. Flyverhjemmeværnet 
har to musikkorps – Flyverhjemmeværnets Tambourkorps, som har til 
huse på Sjælland, og Flyverhjemmeværnets Musikkorps, som har til 
huse i Jylland. 

De kan rekvireres via kommunikations- og rekrutteringsrådgiver 
Tonny Bender. 

Brug dem, de spiller godt og kan på festlig vis løfte mange aktiviteter 
op på et højere niveau.

Fastholdelsesanalyse 2014
Hjemmeværnskommandoen har i 
oktober og november gennemført en 
fastholdelsesanalyse, som skal bringe 
lys over, hvorfor medlemmer udtræder 
af Hjemmeværnet eller bliver overført til 
reserven.

Svaret udestår, men resultatet vil 
forhåbentlig kunne hjælpe os til at blive 
bedre til at fastholde medlemmer med 
spændende og lærerige aktiviteter.

imagekampagne
Dansk reklamefilm har spurgt 
flere hundrede biografgæn-
gere om deres holdning til det 
reklamespot om Hjemmevær-
net, som biograferne viste i 
sensommeren. Mere end to ud 
af tre synes, den er god.

Læs mere på hjv.dk – artik-
len er fra 11. november 2014

aF SeKReTARiATSLeDeR  
JOAN FABRiCiuS
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nyt fra log
Hvad rører der sig lige nu 
på materielsiden i 
Flyverhjemmeværnet?

mønstring
Mønstringen af alle eskadrillers materiel 
er nu tilendebragt, og Logistikafdelingen i 
Hjemmeværnskommandoen har i den an-
ledning rost alle enheder for, at resultaterne 
er kommet i hus.Tak til alle forsyningsbe-
falingsmænd og jeres hjælpere for ind-
satsen. i lever en stille og ikke altid synlig 
tilværelse, men uden jer gik al aktivitet i 
Flyverhjemmeværnet i stå. 

udskiftning af kikkert
Flyverhjemmeværnsdistriktet arbejder på, 
at alle eskadriller får skiftet de gamle  
kikkert M/50 ud med M/87 modellen, der 
blev inddraget i forbindelse med omnorme-
ringen af materiellet. Begrundelsen er ikke, 
at den er nyere og smartere, men at M/87 
er udstyret med laserfilter, der hindrer 
skader på øjnene, hvis man skulle være så 
uheldig at blive ramt. Det er en mulighed, 

der kan opstå, når man opererer på en 
flyvestation.

natobservationsudstyr
Flyverhjemmeværnets evne til at virke i 
mørke er blevet væsentligt forringet med 
den ny materieltildeling. Derfor arbejder Fly-
verhjemmeværnsdistriktet på at få tilgang af 
flere natobservationskikkerter. Hvis de bliver 
tildelt, bliver de højst sandsynligt placeret i 
nogle centrale puljer, hvorfra de kan rekvire-
res via HJV.DK til uddannelse og indsættelse.

høreværn 
Der er anskaffet 30 stk. specielle høreværn 
til brug i flyoperative områder. De er spe-
cielt godkendt til at modstå støjen fra fly.

Føringskøretøj
Føringskøretøjerne vil vi gerne gøre endnu 
mere anvendelige. i dag er det svært at 
holde en befalingsudgivelse ved køretøjet, 
når det er dårligt vejr. For at give lidt bedre 
forhold, indkøber Flyverhjemmeværnsdi-
striktet et antal fortelte specielt beregnet til 
den slags bustyper. Teltet er oppusteligt og 
kan sættes fast til bussen med magneter.
Sammen med teltene indkøbes der også et 
antal køletasker, således at madvarer kan 
opbevares under rette hygiejniske tempe-
raturer.

Så snart de er anskaffet, vil eskadrillerne 
blive inviteret til en demonstration.

aF MAJOR STeeN JeFFeRS

aF BeNT RiCHARD JØRGeNSeN, eSKA-
DRiLLeCHeF i HJeMMeVæRNSeSKADRiLLe 230

Luftmeldetårnet på Knøsen ved Skamstrup 
i Vestsjælland var et af flere hundrede 
udkigsposter, hvorfra Flyverhjemmeværnet 
under Den Kolde Krig holdt øje med fly 
over Danmark. Lørdag den 6. december 
2014 kl. 13.00 åbnede tårnet efter reno-
vering.

På toppen af en bakke 99 meter over 
havets overflade, ved den idylliske landsby 
Skamstrup i Vestsjælland, står et tårn 
som et tavst vidne fra Den Kolde Krig. Fra 
tårnet har frivillige fra Luftmeldekorpset i 
Flyverhjemmehjemmeværnet spejdet efter 
mistænkelig flyaktivitet over Danmark, 
mens Den Kolde Krig var på sit højeste.

Der har stået flere hundrede 6 til 12 
meter høje luftmeldetårne rundt om i Dan-
mark, men tårnet i Skamstrup på højde-

draget ”Knøsen” er det sidste af slagsen på 
sin oprindelige plads. Kulturstyrelsen har 
udpeget tårnet som bevaringsværdigt, og 
har derfor ofret en omfattende renovering.

tårnet med i koldkrigsbog
Tårnet på Knøsen havde benævnelsen 
Oscar 3, og var nr. 3 af 4 luftmeldeposter i 
en klase, som alle hørte til i Luftmeldeeska-
drille Jyderup. Luftmeldetårnet er udpeget 
af Kulturstyrelsen som bevaringsværdigt, 
fordi det fortæller historien om de aktivite-
ter, der foregik under Den Kolde Krig. 

Tårnet har ikke været i brug siden 2004, 
men er nu sat i stand i et samarbejde mel-
lem Kulturstyrelsen og Museum Vestsjæl-
land. Hvis du vil læse mere om luftmelde-
tårnet på Knøsen og om Luftmeldekorpsets 
vigtige funktioner, er det beskrevet i bogen 
”Kold Krig”, der netop er genoptrykt i 1. 
reviderede udgave.

udsigt fra den kolde krig 

karen munknielsen fra holbæk museum, 
der har stået for projektet.

Eksempel på forteltet
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Næste nummer udkommer juli 2015

Find eskadrillerne på nettet.
Fx: hve277.dk

HVE 270 Fly.eskadrille

HVE 243 Langeland 

HVE 260 Vendsyssel

HVE 266 Aalborg

HVE 261 Skive

HVE 277 Karup
HVE 275 Djursland

HVE 272 Vestjylland
HVE 273 Ikast

HVE 274 Østjylland

HVE 280 Billund

HVE 281 Vestkysten HVE 283 Trekanten

HVE 282 Kongeåen

HVE 284 Skrydstrup

HVE 286 Alssund

FHVDEL Ærø

HVE 240 Odense

HVE 220 Nordvestsjælland

HVE 221 Arresø

HVE 223 Værløse

HVE 225 Roskilde
HVE 227 Kbh. Lufthavn

HVE 228 Kbh. Lufthavn

HVE 230 Midtsjælland

FHV DEL Stevns (HVE 232)

HVE 232 Sydsjælland/Møn

HVE 233 Lolland-Falster

STHVE 200 
Stabseskadrille

HVE 243 Sydfyn 

HVE 265 Hvidsten

HVE 205 Bornholm

Foto: Christer Holte

eskadriller i 
Flyverhjemmeværnet


