
   

 

FLYVERHJEMMEVÆRNETS 
POKALSKYDNING 2017 

 

Det dejligste efterårsvejr med sol og kun en lille brise, 
bød velkommen til de hjælpere som mødte tidligt ind  
fredag, for at klargøre alt til FHV Pokalskydning som 
foregik i den skønneste natur omkring Jægerspris 
Igen i år har Flyverhjemmeværnets skydeteam, lavet et 
spændende program for lørdagens skydninger. 
Her er der mulighed for at vinde pokaler i flere discipli-
ner, på gevær M95 og på pistol..  

29.sep.-1.okt. 



   

 

Ude på en af skydebanerne fortalte 
Steensen, som kommer fra Flyver-
hjemmeværns  eskadrille 233, at det 
indtil nu har været en dejlig dag, og       
” det er jo helt unik, det system som 
vi har her i  
Danmark, hvor en civil person kan 
blive optaget,  
uddannet og så være med til at gøre 
en forskel” 
Yderlig kan jeg godt li at der er me-
get aktivitet i den eskadrille hvor jeg 
er, fortalte Steensen. 

Ja, min ” kalot ” skal de 
ikke tage fra mig, lige 
meget hvem der siger det 

Soldaten skriver selv sit MA. 
Nr.  
og navn, inden skydningen.  

SKYDEKONKURRENCEN. 

Tekst og billeder: 
Kn Birthe Nissen 
SGT Poul Hegelund 

Et lille velfortjent hvil, og en snak 
om hvordan det gik. 



   

 

SKYDEKONKURRENCEN. 

Det var ikke kun vejret, som tilsmilte skytterne, nej for  
Chefen for Flyverhjemmeværnet OB Per J.Larsen, havde også fundet 
vej til Jægerspris for at overvære en del af skydningerne og for at få en 
snak med vores ”svende” 

Virk dog for  
pokker, nu skal alle skytter 
på bane 1 skyde om 

Det gør altid lykke, 
når madvognen 
dukker op 

Jeg vil altså også være 
med til at skyde. 

OB Per J Larsen ”Jeg op-
fordrer at endnu flere af jer 
vil komme med som delta-
gere næste år,. Det tager jeg 
en snak med jeres chefer 
om” 
Et rigtig fint arrangement  
 

HVE282 fik FHD´s vandreporkal med 
hjem til evig eje  
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