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Af oberstløjtnant Kent Mikkelsen 

Udfordringerne bliver 
ikke færre i 2012!
Så kan vi skrive 2012, og for første gang har 
jeg muligheden for at byde velkommen til et 
nyt hjemmeværnsår ved Hærhjemmeværnsdi-
strikt Fyn (HDFYN). 

Lad mig indledningsvis starte med kort at præsentere 
mig selv. Mit navn Kent Mikkelsen, og jeg satte mig i 
chefstolen pr. 09. januar 2012. 
Jeg føler dog jeg kender distriktet forholdsvis godt. 
Jeg har tidligere været tjenestegørende på de to sam-
menlagte distrikter, Nordvestfyn og Sydfyn, og qua min 
tjeneste i Forsvarets Personeltjeneste de forgangne 6 
år, kendte jeg stort set alle de ansatte på distriktet på 
forhånd. Derfor vil min udfordring blive, at lære Jer 
frivillige at kende igen, om end der også her er kendte 

ansigter imellem.
Overordnet har det været et godt år for HDFYN, selvom 
forudsætningerne for 2011 måske ikke var de allerbed-
ste. I 2010 blev det som bekendt besluttet at gennem-
føre en reorganisering af hjemmeværnet, bl.a. med et 
formål, at hvor det var muligt skulle distriktsgræn-
serne følge politikredsene. Som konsekvens heraf blev 
HDFYN oprettet pr. 1/1 2011 som en sammenlægning af 
hærhjemmeværnsdistrikt Sydfyn og Nordvestfyn. 
Når jeg ser på resultatet her et år efter, er jeg impo-
neret over hvad I har udrettet. Dette skal også være 
indledningen til min opfordring for 2012 – lad os nu i 
fællesskab fortsætte det gode arbejde I har lavet i 2011, 
og glemme gamle fordomme om de to sammenlagte 
distrikter, for nu har vi ét distrikt, som vi i fællesskab 
skal værne om – lad os være stolte af det!

På trods af, at HJV primære opgaver og kompetencer 
er relateret til det nationale beredskab og forsvar, så 
er det med stor stolthed at distriktet i 2011 opstillede 
en bevogtningsdeling med næsten 30 frivillige, som i 
to en halv måned bevogtede den franske lejr i Novo 
Selo i Kosovo. Denne gang satte vi ikke bare Fyn på 
danmarkskortet - men på europakortet. Lad os sikre, 
at vi også i fremtiden besidder denne kapacitet ved 
distriktet. 

Hvad kan vente os i 2012? 
Først og fremmest vil jeg nævne, at grundlaget for HD-
FYN virke i 2012, er det grundlag, der er skabt af Jer i 
samarbejde med min forgænger. Jeg vil ikke begynde 
at ændre noget ved distriktets virke, før end jeg har 
fået stukket fingeren godt og grundigt i jorden, for at 
finde ud af, ”hvad er det vi skal fastholde?” og ”hvor 
kan vi udvikle os som distrikt?”. 



54 DISTRIKTSNYT NR.3 • 2011 DISTRIKTSNYT NR.3 • 2011

Major Bjarne Løgstrup Pedersen 

Jeg startede som menig 
ved Fynske Livregiment 1980, 
inden da frivillig i hjemme-
værnet siden 1976.

Blev uddannet fra Hærens 
Officersskole med afgang 
i 1984 og overført til Hær-

hjemmeværnsdistrikt Sydfyn i 1995, hvor jeg for-
rettede tjeneste som næstkommanderende ved 
distriktet i 5 år.

Efter et ophold ved Telegrafregimentet som perso-
nelofficer kom jeg i 2000 tilbage til Sydfyn, og blev 
senere rykket til Nordvestfyn hvor jeg forrettede 
tjeneste som uddannelsesofficer.

Efter Nordvestfyn kom jeg til regionen i uddannel-
sessektionen, hvor jeg efterfølgende blev chef for 
logistiksektionen.
Jeg har været udsendt til:
» Cypern 1988/89
» Det tidligere Jugoslavien 1992/93 og 95
» Irak 2004
» Kosovo 2005/06 
» Georgien 2009/10 
- så jeg kender til, hvad der foregår både i krise- og 
krigssituationer, både på godt - men desværre også 
ondt. 
Jeg er glad for at komme til Hærhjemmeværnsdi-
strikt Fyn som chef for logistiksektionen, hvor jeg 
kender næsten alt og alle både hvad angår frivilligt 
nøglepersonel og ansatte, og hvor jeg kan arbejde 
med de specialer, som jer er uddannet i - forvaltning 
af personel og materiel.

Når det er sagt, så går vi et travlt år i møde, og jeg 
vil blot nævne:

•  Øvelse Crystal Eagle – Feltøvelse hvor distriktet 
er ansvarligt for skarp bevogtning af et korps 
hovedkvarter. 

•  Cykelløbet Giro D’talia – som bliver en stor  
udfordring for hele HJV.

• Distriktets Gruppekonkurrence.

Derudover kommer 2012 til at står på ”nyt opstillings-
grundlag”. Udgangspunktet for dette skal være, at nu 
får vil muligheden for at tilpasse organisationen til 
virkelighedens verden, således ambitionsniveauet af-
spejler de muligheder de enkelte underafdelinger har. 

I fortsættelse heraf, skal vi nu også til at implemente-
re øgede krav til de obligatoriske 24 timers tjeneste. 
Hvor det nu er fastlagt, at 24 timers tjeneste bl.a. skal 
indeholde bevogtning, våbenkontrol og førstehjælp.

Disse justeringer af organisationen og uddannelsen 
skal ses i lyset af at vi også i 2012, kan stå som et 
troværdigt bidrag til totalforsvaret. 
Til sidst for 2012 skal lyde en opfordring til alle under-
afdelinger til at fastholde det planlagte aktivitetsni-
veau, og ikke lade ændrede krav til 24 timers tjeneste 
og nyt opstillingsgrundlag være årsag til aflysning af 
aktiviteter. 

Vel mødt til nye udfordringer i 2012. 

Ny chef for logistikken

Hjemmeværnets Bio-Spot
 Af informationsofficer Inge Jagd Sørensen

Fynske hjemmeværnsfolk deltog i slutningen af november og starten af december i 
optagelse af den nye reklamefilm for hjemmeværnet, som i perioden ultimo december 
- ultimo februar har kunnet ses i biografer landet over.

De små filmklip blev for de flestes vedkommende optaget på Fyn. Det tog 5 dage at optage den lille 
film - som det varer 30 sekunder at afspille. 
 Mandag var filmholdet på Flyvestation Skrydstrup for at optage flyverhjemmeværnets part af filmen.
Tirsdag var det så første del af hærhjemmeværnets opgaver, der blev filmet, og onsdag var der fuldt 
løb gennem skoven ved Højbjerg. Torsdag stillede alle op i brandbyen i Odense, hvor det drejede sig 
om hjælp ved katastrofer, hvor også rydningsassistenten og politihjemmeværnets opgaver var med. 
Fredag sluttede med optagelse af marinehjemmeværnet i Kerteminde.

Ud over ovenstående, indeholder filmen tillige en optagelse fra delingen i Kosovo.
Et spændende projekt for dem der deltog – og et rigtig godt resultat. 

Se filmklippet her:  www.hjv.dk/HHV/TRFS/HD%20FYN/Nyheder/Sider/Biografspot.aspx

Nyt fra IT – elementet Af William Benton, IT-officer

Året 2012 er året, hvor vi skal have mange nye udfordringer på IT området. 
» Lige nu er kommandoen ved at teste den nye mail server ” Microsoft Exchange”. 
 Der vil tilgå vejledning til brugen af den, når det bliver frigjort fra kommandoen.
» Der er leveret nye printer til kompagnierne.
» Version 2 af HJV.DK skulle være klar i december 2012.

Derfor er vi lidt på forkant her på distriktet. Vi lægger ud med en række Workshop, 
for at give jer nogle værktøjer til at klare overgangen. 

Lørdag den 17 MAR Workshop / Sted Sølund / kl. 08:30 - 16:30 
Emne: Tips og tricks. Er din UAFD klar til version 2? er der for meget støj på 
UAFD side før login?: /deltagere: CH/UAFD og IT-BM.

Onsdag den 28 MAR Workshop / Sted HDFYN / kl. 19:30 
Emne: Aktiviteter: Hjælp til at se alle der skal godkendes / deltagere: CH/UAFD og IT-BM.

Tirsdag den 21 AUG Workshop / Sted HDFYN / kl. 19:30 
Emne: version 2.
  
I er altid velkommen til at booke en aften/dag med IT–elementet, dersom I har noget, der 
skal gennemgås i kompagniet. HDFYN IT-OF William Benton 42 808 808 / hdfyn-ito@hjv.dk     
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Nytårsparole 2012
Sidst, men ikke mindst, gav parolen også anledning 
til en lille gestus fra den fungerende chef Thomas Pe-
dersens side. Da afgående distriktschef Henrik Gra-
ven Nielsen forlod distriktet allerede i efteråret, var 
det med en symbolsk handling, han gav kommandoen 
videre til sin næstkommanderende. Thomas fik ”an-
fører armbindet” på, med besked om at passe godt 
på distriktet, indtil den nye chef kunne tiltræde. Og 
bestræbelserne har ikke været forgæves, men det var 
vel også med et strejf af både vemod og lettelse, at 
Thomas nu havde lejlighed til at give armbindet vi-
dere til den retmæssige ejer - med samme forpligti-
gelse, naturligvis. 
Mon ikke, der bliver udfordringer nok at tage fat 
på? Hjemmeværnet er en organisation, der altid er 
i gang med at tilpasse sig samfundsmæssige og mil-
itære udfordringer. Fremtiden ligger forude…

Af kaptajn Lisbeth Jespersen, informationsofficer

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn har nu fået 
en ny distriktschef, oberstløjtnant Kent 
Mikkelsen. Efter en uge til at lære distrik-
tets personale at kende, var det tid at møde 
de frivillige ved årets nytårsparole i midten 
af januar.

Efter et par måneder med major Thomas Peder-
sen som fungerende chef, har HD FYN nu officielt 
fået en ny distriktschef. Frivillige kompagnichefer, 
stabsofficerer, befalingsmænd, civile samarbejds-
partnere og ansatte ved distriktet - ja selv den 
kommitterede for hjemmeværnet, kiggede forbi 
til nytårsparolen torsdag d. 19. januar. Udover den 
almindelige tradition og en særlig opgave, havde 
de alle en interesse i at byde den nye distriktschef 
velkommen: Oberstløjtnant Kent Mikkelsen, tiltrådt 
ved årsskiftet, men ikke helt ukendt med det fyn-
ske. 
Kent Mikkelsen har tidligere virket som uddannel-
sesofficer ved to af de tre daværende distrikter på 

Fyn. Og selv om det er 15 år siden sidst, så var der 
for ham kendte ansigter imellem i dagens forsam-
ling, kunne han konstatere.
Han udtrykte desuden sin stolthed på hjemmevær-
nets vegne over det faktum, at Fyn og øerne har 
bevaret sit medlemstal i forbindelse med den sene-
ste distriktssammenlægning. Distriktet tæller godt 
1500 aktive medlemmer og knap 2100 i reserven.
Det har naturligvis ikke været muligt helt at undgå 
udmeldinger, men den gode hvervning i 2011 opve-
jer afgangen. 160 personer har skrevet ansøgning 
om optagelse, og det er foreløbig blevet til 80 un-
derskrevne kontrakter. Desuden vidner 481 indsæt-
telser til hjælp for forsvaret og samfundet i øvrigt 
om at enhederne har formået at løse udfordrin-
gerne med oprejst pande. 
Især samarbejdspartnere fra politiet var stærkt 
repræsenteret ved parolen, hvilket støttede godt 
op om den mission, som kommitteret for hjemme-
værnet Jens Hald var ude på. Han kunne i sin tale 
blandt andet berette den særlige historie om poli-
tihjemmeværnsmanden Andreas Brøndt, der under 
sin tjeneste ved Fjordens Dag i 2010 blev påkørt 

ikke mindre end tre gange af et par 
meget utilfredse borgere i forbin-
delse med reguleringen af trafikken 
i Seden Strandby. Andreas Brøndt 
er af sin enhed blevet indstillet til 
at modtage et legat fra Hjemme-
værnsfonden, og det var Jens Halds 
opgave at overrække en check på 
10.000 kroner som bod på episoden 
og en påskønnelse af at han den dag 
ufortrødent fortsatte sin tjeneste. 
Det var tydeligt at se, at denne på-
skønnelse kom som en stor over-
raskelse, men blev naturligvis taget 
godt imod af Andreas Brøndt fra Po-
litihjemmeværnskompagni Odense.

Af kaptajn Inge Jagd Sørensen, informationsofficer 

Få det nu 
til at virke! 
Dette er et velkendt citat fra den 
tidligere chef for Hærhjemmeværns-
distrikt Fyn, oberstløjtnant 
Henrik Graven Nielsen. 

Ordene har også kendetegnet den 
periode, hvor sammenlægningen af de to tidligere fynske distrikter, under hans kyndige ledelse, har stået på.
En lille skare af ansatte, samarbejdspartnere, kompagnichefer m.fl. tog i november afsked med en vellidt chef, 
der har gjort tjeneste ved distriktet siden 1. august 2009, først ved Nordvestfyn, og fra 1. januar 2011 ved det 
nye Hærhjemmeværnsdistrikt FYN. Chefen for Totalforsvarsregion Syd Oberst Flemming Agerskov holdt tale og 
overrakte et blankpudset granathylster samt regionens skjold, og politidirektør Poul Løhde takkede for godt 
samarbejde mellem hjemmeværnet og Fyns Politi. Når Henrik vender tilbage til Danmark, efter en tjeneste-
periode i Afghanistan, skal han tiltræde en stilling i Varde. 
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Af chefen for operations- og uddannelsessektionen 

ved HDFYN, major Thomas Pedersen.

Så fik vi skudt 2012 i gang, et år som allerede 
nu rummer store udfordringer på uddannel-
sessiden. Som en del af den påbegyndte nye 
struktur har man fra hjemmeværnsledelsen 
side valgt, at gennemføre justeringer i den 
lovpligtige uddannelse (LPU) samt kravet til 
24 timers funktionsrelateret tjeneste. 

Hvis vi starter med det sidste, så har man erkendt et 
problem med mange frivillige, der sjældent uddanner 
sig i grundlæggende militære færdigheder. Det kan 
der være mange gode årsager til, men på den bag-
grund har man valgt, at indføre et minimumskrav til 
den uddannelse, som indeholdes i de 24 timers funk-
tionsrelateret tjeneste. Kravet kaldes grundlæggende 
militære færdigheder for frivillige - forkortet GME-F. 
De 24 timers funktionsrelateret tjeneste skal som ud-
gangspunkt tages af alle aktive. Det præcise indhold 
er ikke endeligt afklaret, men kommer forventeligt til 
at bestå af følgende grundmoduler: 

» minimum to timers skydning, 
» to timers førstehjælp, 
» to timers bevogtningsuddannelse 
» samt to timers anden uddannelse, 
 som endnu ikke er direktivbeskrevet. 

Disse fire moduler giver tilsammen 8 timers uddannel-
se, der kan tages enkeltvis eller samlet som integreret 
uddannelse på eksempelvis en skydebanedag eller lig-
nende. De sidste 16 timers funktionsrelateret tjeneste 
kan gennemføres som øvelsesaktivitet eller indsats 
eller som anden uddannelse. Har man ovenstående 
timer, har man som frivillig opfyldt fremtidens krav til 
24 timers funktionsrelateret uddannelse. GME-F samt 
de sidste 16 timer skal som udgangspunkt gennemfø-
res ved kompagniets foranstaltning. Distriktet vil dog 
tilbyde at GME-F under de to multifunktionslørdage i 
2012 (se distriktets aktivitetsoversigt), mens de sidste 
16 timers funktionsrelateret uddannelse eksempelvis 
kan gennemføres ved en af kompagniets egne distrik-
tets uddannelses- eller øvelsesaktiviteter. 

Det er fastlagt at registrering af de 8 + 16 timer funk-
tionsrelateret uddannelse fortsat skal foregå på hjv.
dk aktivitetsmodul, men hvorledes udestår stadig. Jeg 
håber at distriktet får informationer om dette i den 
nærmeste fremtid, så vi kan informere jer om dette.
Som nævnt indledningsvis er der også foretaget for-
enklinger i den lovpligtige uddannelse.  Nedenstående 
figur viser, at den lovpligtige uddannelse fremover 
kommer til at bestå af et intro modul samt fire mo-
duler, der tilsammen fremover udgør den lovpligtige 

uddannelse på 300 timer. Det præcise 
indhold i de enkelte moduler er endnu 
ikke 100% fastlagt, men LPU modul 
1 udgør et grundmodul svarende til 
den tidligere grundskole.  LPU modul 
2 udgør et totalforsvarsmodul dog 
UDEN uddannelserne brand, redning 
og miljø, som erstattes af andre ud-
dannelser relateret til totalforsvaret. 
Almindelig hjælp til politiet fastholdes 

og indgår i dette modul. LPU modul 3 fokuserer på felt-
uddannelsen, mens det sidste modul 4 skal samle alle 
de foregående uddannelser i et bevogtningsrelateret 
øvelsesforløb. 
Der er ikke ændret i kravene til, hvornår man skal være 
færdig med den lovpligtige uddannelse. Derfor skal 
man fortsat være færdig med intro og grundmodulet 

LPU1 indenfor maksimalt 1 år. Således skal hele den 
lovpligtige uddannelse herunder gennemførelsen af 
de sidste tre moduler LPU2, LPU3 og LPU4 være afslut-
tet indenfor en periode på maksimalt tre år.
Ovenstående uddannelsesforløb skal alle frivillige, 
som har skrevet kontrakt fra 2005 og fremefter gen-
nemføre. Hvis du allerede er i gang med den lovplig-
tige uddannelse, skal du naturligvis ikke tage de ud-
dannelser, som du allerede har taget, endnu engang. 
Derfor kan du kontakte enten hjemmeværnsskolen 
eller distriktet for at høre, hvordan du skal forholde 
dig i f.t. overgangsordning. 

Frivillige, som har kontrakt fra før 2005, har fået god-
skrevet den lovpligtige uddannelse. Kommende frivilli-
ge med Hærens Basisuddannelse (HBU) kan nøjes med 
at gennemføre INTRO modulet, og vil ligeledes blive 
godskrevet for den lovpligtige uddannelse. 
På hjemmeværnsskolens hjemmeside kan du se hvor-
når de lovpligtige uddannelsesmoduler udbydes, og 

husk at tilmelding ALTID skal ske gennem dit kom-
pagni. 
Distriktet vil løbende holde kompagniets uddannel-
sesansvarlige orienteret om indholdet i ovenstående 
justeringer. Slutteligt skal det nævnes, at ovenstående 
tiltag allerede er trådt i kraft med virkning fra 2012, så 
find ud af hvornår og hvor DU vil gennemføre de 24 
timers funktionsrelateret uddannelse, og hvis du er ny 
i hjemmeværnet, hvornår du kan komme på kursus på 
hjemmeværnsskolen. 

Justeringer i den lovpligtige uddannelse
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Nye udnævnelser 
Af Inge Jagd Sørensen, kaptajnr

Ved sin afskedsreception 3. novem-
ber benyttede oberstløjtnant Henrik 
Graven Nielsen lejligheden til at 
udnævne to af sine kompagnichefer 
til kaptajn.
 Det drejer sig om chefen for 
Politihjemmeværnskompagni 
OdenseErik Tværgaard og chefen 
for Hærhjemmeværnskompagni 
Ørbæk Karsten Ottosen.

1140 mandetimer på 14 dage 
– Det er lige på grænsen til vores kapacitet…
Af Palle Christiansen, INFOSEK/HDFYN.

Politihjemmeværnskompagni Svendborg har været til 
”svendeprøve” på deres største opgave i mange år, 
fortæller kompagnichef Steen Olesen. Ved EM for ju-
niorer og ungryttere og Danmarks mesterskab i dres-
sur på Broholm slot i 2011, var vi tæt på grænsen for 
vores formåen. 1140 mandetimer indenfor en 14 dages 
periode. 
Det er 10. år at disse hestestævner har fundet sted 
på Broholm, og gennem årene har stævnerne vokset 
sig større og større. I år deltog 200 heste og ryttere. 
Det stiller øgede krav til vores politihjemmeværn. Der 
skulle holdes styr på parkering af hestetrailere og 
lastbiler, som skulle ledes over til Gudmehallerne - og 
tilbage igen - når det var tiden. Hertil kom at ca. 4000 
tilskuere skulle have anvist parkeringsplads, alle sam-
men helst så tæt på stævnet som muligt. Køreveje, 
samt brand- og redningsveje skulle holdes frie. Vi blev 
også præsenteret for ankelhøjt mudder og silende 
regn, og så var der nogle gardehusarer, som 

skulle guides over den trafikerede kørevej, så der var 
meget at se til. Men vi tog det hele med godt humør.
Steen Olesen finder det fascinerende, at opleve det 
gode samarbejde med politi og beredskabet, samt 
stævnearrangørerne. Vi har været med til at planlæg-
ge det trafikale forløb sammen med vore partnere, et 
samarbejde som forløb fantastisk, siger han. Også ci-
vilbefolkningen har været utroligt positive overfor os.

På det royale felt var der også nogle interessante be-
søg ved stævnerne. Prinsesse Benedikte kom på be-
søg, ligesom prinsesse Haya af Jordan kastede glans 
over stævnet. Prinsesse Haya er gift med Dubai’s her-
sker, og hun er datter af kong Hussein af Jordan. 

Steen Olesen fastslår, at det er dejligt at kunne yde 
noget for det civile samfund, og samtidig kunne holde 
sine militære færdigheder ved lige. Det bærer lønnen 
i sig selv!

Nyt fra DISTRIKTERNE

Distriktets fanekommando 
hyldede Dronningen 
Af Inge Jagd Sørensen, kaptajn

Hærhjemmeværnsdistrik–t Fyns fane deltog ved fest-
ligholdelsen af HMD Dronningens 40 års regerings-
jubilæum i København den 14. januar.
Da regentparret i går kørte i karet gennem Køben-
havn for at markere regeringsjubilæet, stod hjemme-
værnet langs ruten for at hylde Dronningen med smil, 
flag og musik.
På Strøget deltog 200 hjemmeværnssoldater fra hele 
landet i festlighederne iført stiveste puds og med va-
jende faner og musik lige omkring Illum.

Standhaftig silo i Assens 
Af Ulla Staugaard Christensen, HVK Middelfart

I dag (6. december) var dagen, hvor den første silo på 
den gamle sukkerfabrik i Assens skulle sprænges. Alle 
forholdsregler vedrørende evakuering og afspærring 
var iværksat. Klokken ca. 11.45 fandt sprængningen 
sted. Men, men, men......
I forbindelse med nedrivningsarbejdet af den gamle 
sukkerfabrik i Assens, skulle den første silo i dag “ned-
lægges”. Alt var “timet og tilrettelagt”. Klokken ca. 11.45 
blev der sprængt - stilhed - siloen gik i knæ - men den 

blev stående op. Gode råd var dyre, men evakueringen 
(ca. 30 beboere på Næsgade foran den gamle fabrik) 
og afspærringen måtte opretholdes.

Sidst på eftermiddagen blev vi kontaktet af Politi-
hjemmeværnet fra Assens vedrørende assistance. 
Klokken 18.15 stillede vi 5 M/K (2 mere end rekvireret) 
klar til at hjælpe med opretholdelsen af afspærringen 
frem til klokken 23.00.

Meget hurtigt var der dog fra Politikompagni Assens 
lagt en vagtturnus for opretholdelse af kommando-
station, patruljer og de to afspærringsposter frem 
til fredag i uge 50, hvor planen er at sprænge igen. 
Opretholdelse af døgnvagt i over en uge kræve 
en del personel, men dette er jo netop en af vores 
organisations spidskompetencer. Dette blev bevist 
endnu engang.
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Med 10 dages forsinkelse styrtede den stædige silo i 
grus den 16. december kl. 12.00, og silo nr. 2 faldt den 
31. januar. Nøjagtig som sin tvilling, var den sidste silo 
på Søndre Ringvej genstridig. Den skulle være lagt ned 
klokken 12, men det skete først klokken 12.36, fordi der 
var problemer med nogle elektriske kabler. Den 7. fe-
bruar faldt det sidste for sprængningsfolkenes hånd, 
nemlig trappetårnet, så nu er der kun oprydning til-
bage.

RED: Chefen for Politihjemmeværnskompagni Assens 
fortæller, at opgaven med den første (uafsluttede) 
sprængning trak ca. 1400 timer. 65 M/K var involveret 
– og de kom fra 12 forskellige enheder rundt om på Fyn. 

Fin nytårsparole ved Hærhjemme-
værnskompagni Sydfyn
Med historisk billedophængning  
Af Palle Christiansen, INFOSEK/HDFYN.

Traditionen tro, blev der i januar holdt nytårsparole 
for Hærhjemmeværnskompagni Sydfyn på Hjemme-
værnscenter Sølund. 
Kompagnichef Per Christiansen havde - udover sit 
mandskab - indbudt to tidligere sydfynske distrikts-
chefer og majorer. Det var Michael Schou-Hansen og 
Henrik Dyhr, som gerne ville deltage i ceremonien med 
at ophænge et billedgalleri over distriktets 8 chefer. D

et skulle placeres på Sølunds mindevæg for dem, der 
har været med til at præge hjemmeværnslivet på 
Sydfyn i en særdeles positiv retning. For det er lige 
netop det de har gjort! Det fortæller historiker ved 
HVK Sydfyn, Ove Weng. De er gode til at tage hånd om 
minderne i det kompagni.
 

Nye lokaler i Rolund  
Af major Ole Lassen Nielsen, HDFYN 

Politikompagniet i Middelfart har pr. 01 januar 2012 
fået nye hjemmeværnslokaler i forsamlingshuset i Ro-
lund på Vestfyn.
Lokalerne blev indviet ved kompagniets parole den 20. 
januar 2012, og de skal for fremtiden danne ramme for 
kompagniets aktiviteter.
Kompagniet har i de sidste mange år haft lokaler på 
Weddelsborg

Nyt fra DISTRIKTERNE

Taktisk Træner Af Inge Jagd Sørensen, informationsofficer HDFYN

Den faste og frivillige stab fra Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn blev i oktober, 
sammen med de to andre distrikter og de to lokalforsvarsafsnit, trænet i 
en computersimuleret øvelse i Hærens Taktiske Træner. 
(JCATS – Joint Conflict And Tactical Simulation)

Alle kompagniers enheder blev sat på det elektroniske kort i deres udgangsposition, og herefter 
blev der spillet hændelser ind, som kompagnierne så skulle reagere på.

Danmark åndede dyb fred, men pludselig var der store demonstrationer, bilbomber der sprang og 
mistænkelige personer, der bevægede sig rundt om hjemmeværnssoldaterne. Medens folkene i 
operationscentret arbejdede med en situation, der foregik i marts måned, var man i distriktets 
plancenter koncentreret om at udforme en befaling for distriktets indsats under uroligheder i 
november måned. 
Da befalingen var færdig, blev der indkaldt til befalingsudgivelse for de “deltagende kompagnichefer”. 

Efterfølgende blev denne plan i øvrigt brugt, da regionen i november 
blev afprøvet af Hærens Operative Kommando.

Inge
Gul seddel
Linieskift rettes
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Af korporal W. Barrett næstkommanderende/deling, 

HVK Faaborg. - RED: Uddrag af artikel fra hjv.dk

Efter en veloverstået skydeperiode i Borris 
(SKYPER-II), er vi nu tilbage i det civile. Men 
som altid vil jeg da gerne have tage en ekstra 
dag eller to i uniformen. 

Der var lagt op til endnu et fremragende arrangement 
som kunne samle hele distriktet. For mit vedkommende 
levede det op til forventningerne. Instruktører og hjæl-
pere var som altid glade og fyldt med overskud, og det 
kan jo ikke andet en smitte af på selv den koldeste soldat. 
Vi var igennem SF-banen, hvor alle, så vidt jeg kunne for-
nemme, klarede sig fint, og der blev hentet endnu 3 felt-
skyttemærker hjem til Faaborg. Det var lørdagens første 
skydning, hvilket ikke var til alles tilfredshed, men det til 
trods var der smil og overskud over hele linjen. 

Efter feltskydningen gik turen videre til Nærkamps-
skydning, hvor en noget spøjs - men dog effektiv - sky-
destilling skulle indøves, for nogle noget helt nyt, og 
for andre end gammel kending. Om end man kan lide 
denne form for skydning eller ej, må jeg sige, at jeg 
nok aldrig kommer til at holde af den, og kommer det 
til en skarp situation, vil jeg nok reagere instinktivt og 
vende mit våben mod en eventuel fjende og give ham 
et skud eller to - og herefter finde en passende stilling. 

Men som med alt andet, er det jo et spørgsmål om 
træning og tilvænning, og den sjove stilling, med let 
bøjede knæ, rumpen godt tilbage og armene godt ind 
under geværet, fik da også smilet frem på alles læber, 
da vi først kom igang, og der var også stor ros fra in-
struktørerne, da de kunne se at alle fik arbejdet godt 
med stillingen, og at der var fremskridt. 

Skydeperiode-II i Borris        november 2011 

Sidste bane før frokost blev en handlebane for mak-
kerpar, delt på 2 fremrykker veje, og her var der igen 
stor ros fra instruktørerne, som - ved ét makkerpar 
- måtte indrømme at det var skoleeksemplet på, hvor-
dan opgaven skulle løses. Opgaven gik ud på at mak-
kerparret skulle rykke frem ad to forskellige veje til 
en kontaktperson, men inden kontakten kunne opnås, 
blev der opnået føling, og parret blev således tvunget 
tilbage - ved at bokse. Det var altså kommunikation og 
indirekte samarbejde der blev sat på prøve her. Og for 
alles vedkommende blev det, så vidt jeg kunne høre, 
en succes. 

Efter en dej frokost, med masser af støv og sand, på 
ladet af en MAN, gik turen til en gruppe-instruktions-
skydning, som bød for udfordringer ud over det 
sædvanlige. Her var opgaven skydning fra tagryg, 
skydning med svag arm og øje og skud fra dækning 
med svag arm og øje. 

En virkelig sjov men samtidig også utrolig udfordrende 
og udviklende øvelse, som jeg personligt fandt rigtig 
inspirerende, og en disciplin som jeg absolut gerne vil 
prøve igen. 

Og sidst men ikke mindst, for mit vedkommende, gik 
turen til den sprit nye kampstilling, med bl.a. hesko-
bastians, hvor der ventede en gruppeskydning, som 
var vi tage langt sydpå. Desværre fik jeg ikke mulighed 
for at prøve denne skydning i mørke, hvor det både var 
lysraketter, men også alternativt lys, i form af køretø-
jer til at give skytterne mulighed for at ramme målene. 

Men jeg fik dog æren af at være sikkerheds-
befalingsmand på denne bane, og begge 
hold, der var til mørkeskydningen, klarede 
opgaven godt. 

Inge
Gul seddel
dejlig
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Af kaptajn Lisbeth Jespersen, informationsofficer

Mens kuldegraderne her i slutningen af januar 
endelig har medvirket til at et fint, tyndt lag 
sne har lagt sig hen over landskabet, venter 
de frivillige i vinterberedskabet spændt på, 
om der bliver brug for deres hjælp på de fyn-
ske landeveje?

Med sidste vinters enorme mængder af sne i tankerne, 
gennemførte 6 udvalgte frivillige tilbage i oktober 
en lang og grundig uddannelse som kørere og vogn-
kommandørere på de to pansrede mandskabsvogne 
(PMV’er), som forsvaret har stillet til rådighed for 
distriktet hele vinteren igennem. Det er første gang, 
hjemmeværnet selv har fået uddannet frivillige solda-
ter til dette formål, hvor man ellers hidtil har benyttet 
sig af, at nogle har haft uddannelsen fra deres vær-
nepligtstid.

En af de heldige, der fik lov til at tage udfordringen 
op, var oversergent Bjerne Johannesen fra politi-

hjemmeværnsdelingen i Nyborg. Han mener selv, at 
han har haft god gavn af sin erfaring fra landbruget 
med kørsel i markerne og nødtørftige reparationer på 
maskinerne, idet man som kører på en PMV både skal 
kunne styre de mange hestekræfter i svært tilgænge-
ligt terræn og samtidig være i stand til at udføre nød-
vendige reparationer og vedligeholdelse, så man kan 
holde sig kørende i nødsituationer. For PMV’erne er jo 
kun til brug i nødstilfælde. De medbringer en båre, i 
tilfælde af at ambulancen ikke kan komme helt frem til 
den nødlidende, og det kan også komme på tale f.eks. 
at køre livsnødvendig medicin ud eller evakuere folk. 
Men ellers består vinterberedskabet også af at yde 
støtte med de terrængående lastbiler, som hjemme-
værnet råder over.

At bæltekøretøjerne ikke længere er af nyere dato 
kunne godt mærkes under kurset, beretter Bjerne 
Johannesen, der synes at der gik meget tid med at 
stramme bælterne op og foretage andre små repara-
tioner. For eksempel kom det noget bag på ekspedi-
enten på en tankstation, at ”bilen” altså skulle bruge 

20 dunke med kølervæske, når han nu ellers kun 
plejede at sælge en enkelt eller to ad gangen!
Af de mere krævende øvelser kan nævnes flotbring-
ning (at få køretøjet fri, når det er kørt fast i mud-
deret), kørsel i ujævnt terræn og over grøfter, samt 
kørsel gennem vand. Alt sammen noget, der blev 
afprøvet i praksis i Oksbøl øvelsesterræn. Især det 
sidste var en speciel oplevelse. Faktisk er en PMV 
helt vandtæt, så længe den har luftindtaget øverst 
oppe oven vande. Bælternes fremdrift vil reelt kun-
ne få den til at sejle, hvilket dog ikke er sikkerheds-

mæssigt ansvarligt. Køreren og vognkommandøren 
skal sikre sig, at bælterne har kontakt med under-
grunden. I det hele taget har vognkommandøren en 
meget vigtig opgave, idet der er grænser for køre-
rens udsyn – især bagud. Vognkommandøren har 
det overordnede ansvar og kommunikerer med kø-
reren gennem en telehjelm. Alle er blevet omskolet 
til at kunne varetage begge funktioner, så de kan 
indgå i turnus.
Det eneste, de nyuddannede kørere nu venter på, 
er at få lidt erfaring i at køre i sne. For selv en tung 
PMV kan med sine bælter have svært ved at stå fast 
på en sne- eller isglat vej. ”Men så har vi jo marker-
ne at køre på, hvis det kniber,” siger Bjerne Johan-
nesen med et skævt smil. Og selv om det kun er godt 
for samfundet, at vinteren foreløbig har vist sig fra 
sin venlige side, så håber han i sit stille sind på at 
komme ud at køre: ”For vi vil jo gerne ud at hjælpe!”

Øvelse Crystal Eagle 
Af kaptajn Stig Hasløv, Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn

Der afholdes en stor NATO-øvelse, 
hvor hjemmeværnet støtter med skarp 
bevogtning af dele af et korps hovedkvarter.

I perioden fra 01 MAJ til 15 MAJ afholdes der i Vestjylland en stor øvelse for det multinationale korps 
fra Stettin i Polen. Hjemmeværnet skal være med til at bevogte nogle af de installationer, der oprettes 
under øvelsen, mod tyveri m.m..
Vi kender endnu ikke det præcise antal soldater, der skal bruges, og heller ikke præcis hvilke dage 
indenfor perioden 28 APR – 15 MAJ, hvor HDFYN skal varetage opgaven.
 Kunne du tænke dig at deltage, så send en uforpligtende mail på hdfyn@hjv.dk., herunder med angivelse 
af hvilken periode indenfor de 19 dage du evt. vil kunne. Så vender vi tilbage når vi mere præcist kender 
indsættelsesperioden og de uddannelsesmæssige krav, der måske også vil være påkrævet.    
 
(HUSK at aftale det med dit kompagni, hvis du melder dig).
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Af Inge Jagd Sørensen, kaptajn, informationsofficer

Sådan sang Kim Larsen for mange år siden, 
men sådan kunne vi også synge i Nymindegab 
under multiweekenden der endnu engang blev 
en succes.

Til morgenappellen lørdag morgen blev der meldt 234 
deltagere. Distriktschefen var meget tilfreds.
Det var hele weekenden en meget kold oplevelse. 
Kl. 01.30 natten til lørdag viste de store røde tal ved 
vagten minus 21 grader.
Især folk på skydebanen og de barske der var i be-
redskabsområde (BSO), var kolde, men alle mærkede 
det, selv bilerne frøs, så der var arbejde med at få dem 
startet.
  Der blev gennemført kurser i:
» Almindelig hjælp til politiet 
» Vedligeholdelse af førstehjælp 
 (inkl. mærkeprøve) 
» Introduktion til hjemmeværnet 
» Signalbefalingsmand 

» Laser duel 
» Omskoling MAN 10 
» Forsyningshjælper 
» Signal 1 
» Førstehjælp på kamppladsen 
» Forhold over for vejsidebomber (IED) 
» Beredskabsområde-1 (BSO-1)

Uddrag af ”chefens tale” lørdag aften:
”Dagen igennem har jeg været rundt til de forskellige 
uddannelser, og kun set godt arbejde. Bl.a. kan jeg 
sige, at ved Almindelig hjælp til politiet, var der stor 
ros fra de eksterne instruktører. De har meldt, at der 
er klar til at hjælpe næste gang.
Dét vi skal arbejde med, er vores troværdighed. Det er 
dét vi som hjemmeværnsfolk skal agere på. Den fjende 
vi i dag kæmper imod, er bl.a. de fordomme, som folk 
(fortsat) har. 
Det skal vi gøre ved; korrekt uniformering, ordentlig 
uddannelse og aktivitet. (Vi skal dog hér huske på den 
balance, der altid skal være mellem hjemmeværnslivet 

og det ”private” liv). Det vigtigste er, at vi altid kommer, 
når der bliver kaldt.

Nye udfordringer i 2012
Den lovpligtige uddannelse, som tidligere indeholdt 
ikke mindre end 18 kvalifikationer, er ændret, så der 
nu kun er fire tilbage.
Det er kompagniernes ansvar, at de nye kommer igen-
nem den lovpligtige uddannelse inden for tidsrammen. 
Det er dét vi bliver målt og vejet på.
Morgenparole søndag morgen kl. 07.30 var også en 
kold fornøjelse. De antrådte var - trods minus 11 grader 
- klar til en ny dags udfordringer. Der var også udfor

dringer til senior (som forsanger) og flyverpremier- 
løjtnanten (med eksercits). Det er godt at se en vis ud-
vikling.. Uddannelserne fortsatte, der blev aflagt mær-
keprøve i førstehjælp, og ikke mindst blev der ryddet 
op overalt.
Som chefen sagde ved appellen; ”Tak for et par gode 
dage, og når vi når frem til middag: Kom godt hjem!”

Generalen kom forbi
Generalmajor Finn Winkler var også på besøg. Han be-
nyttede lejligheden til at besøge flere af kurserne, og 
bl.a. var han lørdag på skydebanen sammen med sin 
adjudant og distriktschefen.

Det er en kold tid, 
som vi lever i... 

Inge
Gul seddel
Linieskiftèt punktum slettes
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- Så er der igen brug for mange 
hjemmeværnsfolk til en stor opgave….. 

Af kaptajn Ole Lassen Nielsen, 

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn

Distrikt Fyn deltager i et af verdens hårdeste cykel-
løb. Cykelløbet ”Giro D’talia” starter i år i Danmark 
– og de første tre etaper gennemføres i bl.a. i Hjem-
meværnsdistrikt Sydøst Jyllands område.  

De tre etaper køres i perioden 5-7 MAJ 2012 
og har følgende hovedpunkter:
1. Etape - Enkeltstart i Herning By. 
2. Etape er Herning, Ringkøbing, Lemvig, Struer,  
 Holstebro, Sørvad, Vildbjerg, Herning mens 
3. Etape starter og slutter i Horsens og kører  
 igennem Glud, Juelsminde, Odder, Ejer Bavne 
 høj, Yding Skovhøj, Brædstrup. 

Således køres der ca. 400 km på de danske veje, og 
derfor er der brug for DIG. Der skal ca. bruges 700 
hjemmeværnssoldater til at løse denne opgave.
Sidste år bestod hele Giro holdet inkl. cykelrytterne af: 
1300 journalister, 198 ryttere, 450 ansatte fra selskabet 
bag Giroen. Sidste års løb blev set af 350 mio. seere.

Distrikt Fyn opgaver i de tre dage:
» 05 MAJ kl. 0900 skal vi stille 28 PSN med  
 POFUNK, 2 PSN med LPU, samt 2 førere til  
 løsning af opgaven.

» 06 MAJ kl. 0800 skal vi stille 43 PSN med  
 POFUNK, 5 PSN med LPU, samt 3 førere til  
 løsning af opgaven

» 07 MAJ kl. 0700 skal vi stille 42 PSN med  
 POFUNK, 7 PSN med LPU, samt 4 førere til  
 løsning af opgaven.

» Samt opstille en GRP med PSN uddannet 
 POFUNK som beredskabsenhed fra 07 maj 
 kl. 0700 til kl. 1800.

Alle interesserede kan allerede nu melde sig på hjv.
dk (aktiviteter). Meld dig og få en stor oplevelse sam-
men med mange andre hjemmeværnsfolk fra hele 
Danmark. Der indkaldes til informationsmøde efter 
tilmeldingen. (HUSK at aftale det med dit kompagni, 
hvis du melder dig).

Verdens hårdeste cykelløb — lidt historie
Det første Giro D’talia løb blev kørt i 1909, hvor de i 
alt otte etaper var på 2448 kilometer med italienske 
Luigi Ganna som vinder. I den moderne udgave af lø-
bet deltager 198 ryttere fordelt på 22 hold. De skal 
igennem 21 etaper.

Ud over den lyserøde førertrøje, Maglia Rosa, er 
der tre andre trøjer at køre om. Bjergtrøjen er grøn, 
Maglia Verde, spurttrøjen – eller pointtrøjen – er rød, 
Maglia Ciclimano, mens den hvide ungdomstrøje 
hedder Maglia Bianca.
Tre ryttere har vundet Giro D’talia fem gange. Det 
er Alfredo Binda, Fausto Coppi og Eddy Merckx. Den 
italienske cykellegende Felice Gimondi har ni gange 
været mellem de tre bedste, fordelt på tre sejre, to 
andenpladser og fire tredjepladser.

I 2011 vandt Alberto Contador sin anden Giro D’talia-
sejr - efter også at have erobret trofæet Senza Fine 
i 2008. Også Ivan Basso har vundet to gange i nyere 
tid, nemlig i 2005 og 2010.

Otte danskere har gennem tiderne 
vundet etaper i Giro D’talia. 
Listen over danske vindere ser således ud: 
Ole Ritter  1967, 1969 og 1971
Jørgen Marcussen  1980
Bjarne Riis 1989 og 1993 
Jesper Skibby  1989
John Carlsen  1989
Rolf Sørensen  1995 
Nicolaj Bo Larsen  1996 
Chris Anker Sørensen  2010

Giro D’talia 

Inge
Gul seddel
kaptajn rettes til major
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Af seniorsergent Claus Raakilde Jakobsen, 

uddannelsesbefalingsmand

Efter den forrige ændring af regionsstruktu-
ren, hvor antallet af regioner blev reduceret, 
og de to tilbageværende fynske distrikter nu 
kom under Totalforsvarsregion Fyn Syd- og 
Sønderjylland, besluttede den daværende 
Chef for Hjemmeværnet, at der skulle være 
en ensartethed over hjemmeværnets underaf-
delingsmærker. 

Fremstilling af mærker til alle underafdelinger blev 
derfor sat i værk. Denne struktur nåede ikke at blive 
ret gammel, inden endnu en sammenlægning kom 
på tale. Denne gang var det så distrikterne, der var 
målet. Fyn blev nu ét distrikt. Dermed blev det igen 
nødvendigt, at få nye mærker. De fleste kompagnier, 
kunne genbruge deres gamle logo, men enkelte måtte 
i tænkeboksen, for at få et nyt, primært hvor en sam-
menlægning mellem flere kompagnier har fundet sted. 
Her er genbrug sjældent løsningen, da der er mange 
følelser, der spiller ind. 

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn er nu godt et år gam-
melt. Ting tager som bekendt tid, og specielt med 
mærker, er der meget at tage højde for. Dels skal be-
stemmelser rettes, men ikke mindst, skal de heraldi-
ske regler, såsom farvesammensætning, skjoldform 
mv., kunne godkendes.
Alt dette er stort set på plads. Distriktets logo er god-
kendt og taget i anvendelse. Genbrug har også været 
nøgleordet her, idet baggrundsfarven er taget fra det 
gamle mærke fra Hjemmeværnsregion IV. Liljen og 
humlerankerne, har været benyttet i alle de fynske 
distrikter, så dermed er ringen sluttet.
        
Hvorfor skulle der så nye mærker til, når de fleste kan 
genbruges? Årsagen er, at tilhørsforholdet til distrik-

tet, ikke længere skal være med. Dette kompenseres 
der så for, idet der er fremstillet et lommemærke, der 
udleveres til alt personel, der har gennemført den lov-
pligtige uddannelse (LPU). Mærket udleveres og admi-
nistreres ved eget kompagni. 
Afmærkning med tilhørsforhold, har altid været en 
vigtig ting for fællesskabet. Dette gælder ikke kun i 
hjemmeværnet, men i alle foreninger, det øvrige for-
svar, spejderkorps osv.. Hjemmeværnet bærer mærket 
HJV, på højre ærme/arm. Der er nu også fremstillet i 
en ny udgave med velcro, således det umiddelbart kan 
påsættes uniformen (M/01 og nye udgaver af M/84). 
Mærket er et supplement og ikke en erstatning for det 
påsyede mærke. Mærket udleveres ved depot og eget 
våbenkammer.

Da alle muligheder nu er til stede og synålen i bedste 
fald, ikke skal i funktion, er det derfor en god lejlighed, 
til at få afmærkning bragt i orden. Desværre ses alt 
for mange, bære uautoriserede mærker. Dette skaber 
ikke troværdighed i samfundet og over for vores sam-
arbejdspartnere. 

Mærker anlægges som følger:
» Kompagnimærke: 
 På venstre overarm (lommeklap).
» HJV-mærke: På højre overarm 
 (M/84 - 4 cm under skuldersøm, M/01 
 – på lommeklap)

Nye distrikts- og kompagnimærker 
Ovenstående mærker anlægges ikke på 
skjorte og sweater.
» Dannebrog: Mærket ”DANMARK” 
 erstattes med Dannebrog.
» Lommemærke anlægges på skjorte 
 M/84 – venstre lomme.

Og så ikke at forglemme: Underlaget til 
baratmærket, skal nu være lys blå.

Vil du vide mere, så findes uniformsbestemmel-
serne på hjv.dk (HJV-bestemmelse 403-001) 

OBS! Enhver befalingsmand har pligt til at påse, at 
uniform bæres i overensstemmelse med bestem-
melserne. Såfremt der konstateres uoverens-
stemmelser skal dette påtales.

ÅRETS 
STABSDYR 2011 
Af Palle Christiansen, INFOSEK, HD FYN

Det er en stor ære og anerkendelse at blive 
udnævnt som Årets” Stabsdyr”. Ihvertfald når 
det er i forbindelse med Staben fra Nordvest-
fyns gode, gamle ceremonielle 
kåring af et stabsmedlem, som i løbet af året 
har ydet en særlig indsats for sin enhed.
Forrige år var det stabschef Per Lauritsen som 
fik overrakt den symbolske ”vaskebjørn”. 
I 2010 fik OO2, Tommy Nielsen æren af titlen. 
Her i januar 2012, ved årets første stabsmøde - 
skulle ”stabsdyret” igen have et nyt hjem i 
et års tid. 
Ceremonien er fortsat i den nye struktur under 
den frivillige STAB FYN, og det blev signaloffic-
er Finn Højgaard Madsen, Vester Skerninge, 
som blev tildelt æren og ”vaskebjørnen” af 
sin forgænger til titlen, Tommy Nielsen. 

Til lykke med 
anerkendelsen, 
Finn Højgaard Madsen
Den er fortjent.
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Af kaptajn Stig Thomas Hasløv, 

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 

Distriktet har nu plads til flere 
rydningsassistenter. 

”Rydningsassistenterne er klar til sæsonen” skrev 
vi i slutningen af 2011, da sæsonen for både lovligt og 
ulovligt fyrværkeri var på sit højeste.
For at være helt sikre på procedurer, materiel m.v. var 
rydningsassistenter, en aspirant, distriktets pionerof-
ficer samt sagsbehandleren på området samlet, og de 
benyttede lejligheden til at afprøve det i praksis.

Alt var klar og Fyns politi skulle blot ringe, og det 
gjorde de også et par gange omkring jul og nytår, hvor 
opgaven blev løst bl.a. med destruktion af noget fyr-
værkeri der var indleveret til politigården juledag og 
en luftbombe på Bogensevej lige efter nytår.

Rydningsassistenterne er dog klar HELE året, og nu er 
der plads til flere. 
Var det noget for dig? Hvis JA, så kontakt Stig, og høre 
mere…
Er tjenesten som RYDASS noget der har, eller kunne 
have din interesse, så tilmeld dig kontakt Stig på di-
striktet for nærmere snak.

Af premierløjtnant Ulla S. Christensen, HVK Middelfart

Søndag den 25. marts 2012 afvikles 
Den Fynske Hjemmeværnsmarch. 
Startstedet for marchen er igen i år Tommerup 
Skole, Stadionvænget 7, 5690 Tommerup, for at 
marchgængerne kan få mulighed for at se det 
naturskønne Højfyn. 
Det er i år 14. gang vi afholder Den Fynske Hjemme-
værnsmarch i det naturskønne område omkring 
Frøbjerg Bavnehøj og Krengerup Gods. 
Der er ruter fra 6 km og op til 32 km, så alle 
kan deltage også familien.

De længere ruter fører marchengængerne til 
Frøbjerg Bavnehøj, hvor man, når vejret er med os, 
kan se helt til de to broer over Lillebælt. 
Ruten på 32 km fører marchgængerne forbi 
Krengerup Gods.
(Flere oplysninger kan findes på hjemmesiden)

Arrangør: Hærhjemmeværnskompagni Middelfart
Kontaktperson:  Lars B. U. Knudsen
Nyvej 57, 5690 Tommerup
Tlf. 2269 0936

Af major O. L. Nielsen, Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn

I den ny organisation er der i alle underaf-
delinger en sundheds- og træningsvejleder-
funktion. Den nye uddannelse er oprettet, 
og kan søges.
Uddannelsen har til formål at give kursisten viden og 
færdigheder, således at han eller hun selvstændigt 
kan tilrettelægge og gennemføre lokale trænings- og 
sundhedstiltag på underafdelingsniveau. 
Uddannelsen vil sætte kursisten i stand til at lave 
et træningsprogram samt hjælpe sine hjemme-
værnskolleger med at oprette, bruge og få udbytte 
af programmet ”Din Sundheds- og Træningspartner”. 

Selve kurset gennemføres som et 6-dages kursus på 
Hjemmeværnsskolen i Nymindegab, og uddannelsen 
spænder over emner som tropslærervirke, styrke-
træning, kredsløbstræning, idrætsskader, betydning 
af kost og væske samt rollen som Sundheds- og Træ-
ningsvejleder. 

Kurset afsluttes med en kontrolprøve og gennemfø-
res med ”tilfredsstilende” eller ”ikke tilfredsstillen-
de” resultat. Efter kontrolprøven vil kursisten mod-
tage en skriftlig vurdering af egnethed til at kunne 
bestride funktionen. 

Uddannelsen er Q-givende med en varighed af to  
år, og det forudsættes,at grunduddannelsen (Q017 
17158) er gennemført. Vedrørende inspiration til sund 
hed og træning se www.hvs-info.dk/ Sundhed og træ-
ning. 

Kursusdatoer i 2012 er:
29 APR - 4 MAJ 2012 i Jonstruplejren.
28 OKT - 2 NOV 2012 

Kontaktperson ved HDFYN er OPU01 major 
O. L. Nielsen, 7213 2731, eller hdfyn-opu01@hjv.dk

Sundheds- og træningsvejleder 
(STV) uddannelsen 2012 

Den Fynske Hjemmeværnsmarch 

FAKTA
RYDASS kan støtte forsvarets ammunitionsrydnings-
tjeneste i deres løsning af følgende opgaver:

»  Store ressourcekrævende opgaver hvor RYDASS 
har beføjelser (fyrværkeri).

»  Større opgaver der indbefatter halvfabrikata 
(produktion) af lovligt eller ulovligt fyrværkeri.

»  Eksplosionsulykker der indbefatter fyrværkeri.
 
Der er et antal uddannelsesmæssige krav til RYDASS:

1.  En psykologisk screening hos forsvarets psykolo-
ger, der vurderer om du har den rette personprofil 
til opgaven, nemlig:

• Ansvarlighed, pålidelighed og 
 sikkerhedsbevidsthed.
•  Overblik og fleksibilitet.
• Selvstændigt og selvstændighed.
• Psykisk robusthed og stresstolerance.

2.  Et 5 dages Kursus ved Hærens ingeniør og ABC 
skole (HIAS).

3. Man skal have uddannelsen som befalingsmand 
 (BM), men behøver ikke at være i graden.
4. Man skal have et FARGO kursus (Farligt gods).
5. Man skal kunne bestå en årlig træningstilstands 
 prøve. (Armstrækkere og 3000 m løb)

De eneste forudsætninger man skal have på plads 
inden man kan påbegynde uddannelsen som RYDASS, 
er at man har uddannelsen som BM, samt at man kan 
bestå træningstilstandsprøven.
Som rydningsassistent kommer du til at indgå i den 
lokale vagtroste, hvor du hver tredje uge i syv dage ad 
gangen - 24 timer i døgnet - sammen med en kollega 
skal kunne være i gang med at løse opgaven senest en 
time efter, at I er blevet alarmeret.
Under indsættelse er du omfattet af forsvarets sær-
lige erstatnings- og godtgørelsesordning.

Funktionen som rydningsassistent har ikke 
indflydelse på din øvrige tjeneste i Hjemmeværnet.

Flere RYDNINGSASSISTENTER
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Foreningen af seniormedlemmer
Af formand, Niels Christian Nielsen

Nu er vores distrikt hele Fyn og nærlig-
gende øer. Det har Seniorforeningen taget 
action på, så på dens sidste generalforsam-
ling blev foreningens navn ændret, så for-
eningen dækker hele det nye distrikt. 

Distriktsnyt har talt med foreningens formand. 
Han fortæller:
Seniorforeningen er en forening for nuværende og 
tidligere hjemmeværnskammerater, som har passe-
ret ét af livets skarpe hjørner – 50 år. Foreningen blev 
oprettet for ca 15 år siden under navnet ”Foreningen 
af seniormedlemmer ved Hærhjemmeværnsdistrikt 
Nordvestfyn”. Der har været et distrikt med det navn 
indtil for et års tid siden. På generalforsamlingen for 
nogle måneder siden vedtog Seniorforeningen, som 
en naturlig konsekvens af distriktssammenlægnin-
gen, at udskifte det sidste ord i foreningsnavnet til 
”Foreningen af seniormedlemmer ved Hærhjemme-
værnsdistrikt Fyn”.

Hvad er formålet med vores forening?
Det er, at styrke og udbygge sammenholdet mellem 
foreningens medlemmer, at medvirke til i samarbejde 
med Hærhjemmeværnsdistriktet, at ”4. og 5. Maj-
arrangementet” får et højtidelig og festlig præg og 
udvise initiativ til støtte for hjemmeværnstanken.
Det er mit klare indtryk, at vi har haft succes med 
vores forskelligartede arrangementer. Det er der  
i hvert fald givet udtryk for på vores generalforsam-
linger. 

Vi har en årlig forårs-/aftenudflugt til et sted i nær-
området, hvor vi bl.a. har besøgt militære installatio-
ner, gamle militære anlæg og kulturhistoriske steder. 
Vi prøver at finde lokaliteter, som kan interessere 
både hjemmeværnskammerater og 

deres ægtefæller/samlevere, for de er velkomne ved 
alle vores arrangementer; generalforsamlingen er 
dog kun for medlemmer.

Ved højsommertid inviterer vi til en eftermiddag i det 
fri. Her kan vi aflægge et turistmål besøg, vandre en 
tur, eller blot sidde og få en snak med nogle af dem, 
som vi ikke har været sammen med i lang tid. Sidst på 
dagen sørger bestyrelsen for at få gang i en grill, og 
så er der fælles spisning. Medlemmerne sørger selv 
for at medbringe mad og drikke.
Årets højdepunkt har alle årene været en sensom-
merudflugt af én eller to dages varighed. Her har 
f.eks. Flyvestation Karup, Hanstholm, Frederiksstad i 
Slesvig, Stevnsfortet og Frederikshavn-området væ-
ret målet.

Seniorforeningen medvirker også ved hjemmeværns-
distriktets 4. og 5. maj-arrangementer. Efter højti-
deligheden på Frøbjerg Bavnehøj er foreningen be-
hjælpelig med det efterfølgende kaffebord i Frøbjerg 
Forsamlingshus. 
Nu, hvor distriktet er blevet større, skal foreningen 
måske være med ved flere arrangementer; men det 
finder vi ud af i forbindelse med medlemstilgangen. 
Vi glæder os til at byde mange nye medlemmer fra 
den sydlige del af distriktet velkommen. 

Vil du vide mere, så kontakt bestyrelsen, der består af:
• Niels Christian Nielsen - Formand 6477 1091 / 2012 2549 banggaard@c.dk 
• Henning ”Buller” Nielsen - Næstformand 6443 1637 / 4079 1759 henning.n.buller@gmail.com 
• Thorvald Jensen - Kasserer 6441 5427 / 2579 4431  thpetraeus@gmail.com 
• Lauritz de Thurah - Sekretær 6441 3637 / 4089 2653 thurah@stofanet.dk  
• Agnethe Christensen  6596 4211

Årskontingentet er kun 100 kr. Året afsluttes sidst i oktober med generalforsamling.Her fremkommer der 
mange gode forslag til kommende aktiviteter. 

Spændende og nyttig oplevelse i Søgård  
Af Palle Christiansen, INFOSEK HDFYN.

Nu er KFOR - hold 6 snart på vej til Kosovo. Denne gang er det ca. 30 hjem-
meværnssoldater fra Bornholm og Sydsjælland, som skal af sted. De har 
lige været i Søgårdlejren for at blive certificeret som bevogtningsstyrke. De 
skal gøre tjeneste nede i den franske Novo Selo lejr i det nordlige Kosovo.  
Omkring 1. februar skal de afløse deres hjemmeværnskammerater fra hold 
5, som blev rekrutteret fra København og Midtsjælland. Det håndplukkede 
mandskab skal i ca. 10 uger have ansvaret for bevogtningen. Dannebrog skal 
vaje ved siden af den franske Tricolore. Det er vi stolte af i hjemmeværnet.

Et stort setup er arrangeret af Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland, for at gøre KFOR holdene fit for 
fight, under ledelse af seniorsergent Finn Højland fra regionen, der fungerer som øvelsesleder, og oversergent 
Jørn Storbank, der er koordinator for momentstyrken. Han udvælger holdet, og så kører tingene i olie!. 
10 - 12 frivillige hjemmeværnssoldater fra Syd- og Sønderjylland samt fra Fyn, giver KFOR styrken kamp til stregen. 
De er meget målrettede som momentstyrke, og flere har deltaget både for hold 1, 2, 3, 4 5, og nu 6. Hver gang en 
fantastisk oplevelse.
Leder af momentstyrken, korporal Steffen Nielsen fra regionen i Odense, har også godt styr på sine tropper. ” Vi 
får så mange fantastiske oplevelser, og er samtidig med til at bakke op om vore KFOR soldater”, siger de næsten 
samstemmende fra momentstyrken. Steffen Nielsen og Jørn Storbank er begge enige om, at det er et meget 
meningsfyldt arbejde de udfører. 
Fra hjemmeværnskompagni Sydfyn deltog Johnny Andersen, der spillede en speciel rolle som borgmesteren i 
”IZZNOGOOD”. Johnny har været med 5 gange for at træne Kosovo styrken. 
Ydermere var Jari Beck Petersen med, samt Christian Bjørkvig. 4. manden på det fynske hold var Palle Christian-
sen fra INFO sektionen, som har deltaget 4 gange.  Der var en særlig oplevelse for momentstyrken til hold 6, idet 
hjemmeværnsgeneralen Finn Winkler kom på besøg i Søgårdlejren.
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Af løjtnant Finn Madsen, signalofficer

SIkkerhedsNEt.dk (SINE) 
Som navnet antyder, er det et landsdækkende 
radionet, som bruges af redningsberedskab, politi, 
sundhed, kommune, DSB, og mange andre inkl. hjem-
meværnet. Det er et net som virker på nogle master, 
som er placeret ud over hele landet, som også er 
uafhængig af strømforsyning. Der er så mange, at 
det firma, som driver det, garantere at Danmark er 
dækket 99,6 % udendørs og 96,5 % indendørs, og at 
alle kan tale med hinanden, hvis man er på samme 
kanal/ frekvens. Nettet er krypteret og overvåget 
24/7/365, og alt registreres et sted i landet, som ikke 
bliver oplyst af hensynet til sikkerheden. Det er et 
net, som ikke kan aflyttes, og som bevis kan nævnes; 
da Jagtvej 69 i København blev ryddet, var det over 
dette net, at ordren blev givet, og derfor vidste 
demonstranter og presse ikke noget, før det var for 
sent til aktion. Baggrundsstøj filtreres væk, så om 
én står på Grenen, og den anden står på Sydspidsen 
af Langeland, kan de tale sammen, som stod de lige 
ved siden af hinanden. Et godt system - men dyrt i 
drift. Så pas på materiellet, når I bruger det.
HDFYN har 30 terminaler/radioer, som er blevet 
udleveret til dem, som skal have det, og resten er på 
depotet til brug for uddannelse. Som noget meget 
meget nyt kan der fortælles, at der er yderligere 
50 på vej. Hvornår de ankommer, vides i skrivende 
stund ikke.

SINE er IKKE en erstatning af vores VHF net, som 
stadig er det primære net fra kommandostation til 
deling/gruppe. Sproget på SINE er, som når vi bruger 
almindelig radioprocedure, dog så kender nogle den 
remse, som hedder: TTT. Tænk-Tast-Tal. På SINE er 
det TTTT: Tænk-Tast-Tøv-Tal.
Kapaciteten er således, at det kan håndtere op til 
750 gruppeopkald i timen. Ved katastrofen i Seest 

var der ca. 350 gruppeopkald, så der skulle være 
plads nok til alle. Betjeningen er, som det er på de 
fleste mobiltelefoner. Uddannelsen på SINE er 2 
timer, for det som hedder slutbruger, som er den 
almindelige hjemmeværns M/K. For de, som skal 
undervises i brugen af SINE, er det 3 timer, så der 
er ingen undskyldning, for ikke at få dette Q med på 
din uddannelseskonto. Henvend dig til din nærmeste 
fører og sig, at I vil have uddannelse på den, og så 
må føreren finde ud af, hvordan I kan gøre det. Der 
kan også rettes henvendelse til mig, og så kan der 
oprettes nogle kurser på distriktsplan - hvis det har 
interesse.
VHF frekvenser
Fra 01JAN 2012 har vi ikke faste VHF-frekvenser 
mere, så skal i holde øvelse eller andet, skal i 
kontakte mig (Finn) og få de uddannelsesfrekvenser, 
i må bruge. Det er frekvenser, som også civile må 
bruge nu - så tænk jer om - og tænk over hvad i siger 
i radioen.
OVERHOLD ALTID ALMINDELIG RADIO-
PROCEDURE OG SOBER TALE!!! 

Signaldag.
Den 17 MAR er der signaldag på Højstrup for ALLE 
signalbefalingsmænd og hele deres gruppe. 

Seminar for signalbefalingsmænd.
Så er datoerne for seminaret for signalbefalings-
mænd i Søgård klar. Det er den 12- 13 MAJ. 
De det kender til det ved, at det bliver en interessant 
weekend, hvor der er både praktiske og teoretiske 
opgaver. Der bliver virkelig lagt op til en rigtig god 
weekend, hvor vores SIGBM får flødeskum på ”ka-
gen”, til at tage med hjem i kompagniet. Der kommer 
også instruktører ude fra, og vi glæder os alle til en 
rigtig god weekend.
Så alle signalbefalingsmænd! Husk nu at sætte kryds 
i kalenderen - og deltag - det bliver godt.

Af Johnny Larsen, marchkoordinator Fyn

Vil du have fødderne i gang, og vil du med ud på de danske 
(og udenlandske) landeveje, så meld dig, og deltag i disse marchture.

MARCHKALENDER FOR MARCHTRÆNINGSSEKTION FYN   
     

Dato Tid March Sted Distance Arrangør

10 MAR 0800 Havhestvandring Hunderup Skolen, OD  30 km Fynboerne 

14 MAR 1900 Træningsaften HØJSTRUP 15 km Marchsektion FYN

25 MAR 0800 Den Fynske HJVmarch Tommerup Skole 32 km HVK Middelfart

28 MAR 1900 Træningsaften HØJSTRUP 15 km Marchsektion FYN

31 MAR 0900 Sanderumgaard-vandring Langeskov Skole (pilen)  18 km Munkebo Fodslaw

15 APR 0800 Yachtmarchen Vester Skerninge Skole 30 km Fodtudserne

25 APR 1900 Træningsaften HØJSTRUP 15 km Marchsektion FYN

27-29 APR  RAF ENGLAND (Kun tilmeldte) 2x20/2x40 RAF

29 APR 0800 Odense Fjord Vandring Søhusskolen,  34 km Odense Fodslaw

12 MAJ 0900 Træningsdag HØJSTRUP 25 Marchsektion FYN

18-20 MAJ  Kontrolmarch Grænsen (Søgårdlejeren) 2x40km HJV

08-10 JUN  Elsborgmarschen Sverige (Kun tilmeldte) 2x40km Jörg Ruckert

05-06 MAJ  Kontrolmarch Århus Marchen (restanter) 2x40km HJV

02-03 JUN  Kontrolmarch Sjællandsmarchen 2x40km HJV

På træningsaftner mødes vi kl. 1845 på Vibelundvej 70, 
5200 Odense V, (Bygn.24 HVKODD), og vi går kl. 1900.

Til de civile marcher mødes vi også 15 minutter før 
(hvis andet ikke er aftalt), så vi er klar til at gå på starttidspunktet. 

Til alle aktiviteter (minus RAF march) anlægges basis + 10 kg.
Marchkoordinator FYN  Johnny Larsen  6592 6050 / 2097 6050 Mail: kc34@mail.dk 
Holdfører   Mikael B. Nielsen  6475 2255 / 2235 8615 Mail: skin4117@c.dk

Er du til march og frisk luft? 
Signalofficeren har lige noget 
på hjerte… (signal fra SGO – skift)
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ÅBNINGSTIDER PÅ DISTRIKTET

Mandag  kl.  0800 - 1530

Tirsdag  kl.  0800 - 1530

Onsdag  kl.  0800 - 2000 

Torsdag  kl.  0800  –  1530

Fredag  kl.  0800 - 1500

Sølund vil være bemandet onsdage
 
fra kl.  1230 -  2000

ÅBNINGSTIDER PÅ OMRÅDEDEPOTET

Mandag  kl.  0800  –  1530

Tirsdag  Lukket

Onsdag  kl.  1230  –  2000 

Torsdag  kl.  0800  –  1530

Fredag  kl.  0800  –  1500

Da vi fra depotet vil være repræsenteret på Sølund om 

Da vi fra depotet vil være repræsenteret på Sølund om 

onsdagen, vil der også hér være mulighed for diverse bytte-

forretninger. Det kræver dog, at vi senest tirsdag ved, hvad 

vi skal medbringe til om onsdagen, da vi ikke er i besiddelse 

af egentlige byttebeholdninger på Sølund.

Ændrede tider på både distriktet og depotet således:

08-09 MAR lukket pga. personaleseminar

16-29 JUL lukket pga. sommerferie

TELEFON NUMRE
GRØNNE
Kent 7213 2701

Thomas 7213 2702

Bjarne 7213 2703

Ole 7213 2731

John 7213 2732

Stig 7213 2733

Jonas 7213 2734

Keld Ebbe 7213 2735

Claus 7213 2705

Bjarke 7213 2704

Kim Slott 7213 2737 

SEKRETARIAT
Ulla 7213 2711

Grete 7213 2712

Flemming 7213 2713

Lotte 7213 2714

Lone 7213 2715

Anja 7213 2716

Bettina 7213 2717

DEPOTET
Claus 7213 2721

 7213 2722

Ingrid 7213 2723

Jan 7213 2724

Ole 7213 2725

Jørgen G 7213 2726

Tony 7213 2727

John Anker 7213 2738

Jørgen 7213 2739

STØTTEELEMENTET
Ole 2023 0749

Nødstop 
Af major Bjarne L. Pedersen, Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn

Stålporten til distriktet er nu blevet serviceret med 
en nødstopknap (Dødmandsknap) på den indvendige 
side af lågen. Såfremt situationen gør at nødstop-
knappen anvendes, skal den pågældende bruger 
sørge for, at knappen (automatikken) aktiveres igen, 
ved at skubbe knappen retur. 
Idet en længerevarende åbning af porten, som ho-
vedregel skal bestilles i forvejen, er nødstopknappen 
en mulig løsning, hvis porten skal stå åben i længere 
tid - men HUSK, at knappen skal tilbage til udgangs-
stillingen efter brug, så automatikken i at porten er 
lukket, virker igen.

Økonomi Af Flemming Lyngsie 

Nye satser for kilometergodtgørelse pr. 01 JAN 2012: 

Biler og motorcykler:  Knallerter og cykler: 
Lav sats: 2,10 kr. pr. km.  0,50 kr. pr. km.
Høj sats: 3,80 kr. pr. km. 

Områdedepotet 
Af materielmester Claus E. Jensen, områdedepot Fyn

Hjemmeværnskommandoen (HJK) har besluttet,  
at Politihjemmeværnet (POHJV) fremover anvender 
regntøj M/96 (camouflage) til personel fra politihjem-
meværnet. Nuværende ”regntøj POHJV” udfases. Så 
snart områdedepotet har hjemtaget beholdninger, 
vil en egentlig ombytning blive iværksat. Ombytnin-
gerne vil i praksis finde sted ved kompagniet - efter 
nærmere aftale.

Køretøjer - Tankanlægget på Højstrup er blevet 
modificeret, og der skal ved tankning nu anvendes 
det drivmiddelkort, som findes bagerst i køretøjets 
kontrolbog. Der er ligeledes vedlagt en vejledning for 
anvendelse af tankkortet.

Depoter i forsvaret Hjemmeværnskom-
mandoen har indgået en forsøgsordning med For-
svarets Depot og Distribution (FDD) om, at frivilligt 
personel kan foretage ombytninger af udrustning på 
forsvarets øvrige depoter. Der er hér alene tale om 
ombytning af personligt udleveret mundering og ud-
rustning, som i dag anvendes i hjemmeværnet. Husk 
medarbejdernummer! Aftalen ophører 31 DEC 2012.

Vil du høre mere om uddannelsen til 
SUNDHEDS- OG TRÆNINGSVEJLEDER

Kontakt major O. L. Nielsen 
T: 7213 2731   /  hdfyn@opu01@hjv.dk

KAN DU DELTAGE VED GIRO D’TALIA
Tilmeld dig på hjv.dk, eller kontakt 

Major O. L. Nielsen, T:  7213 2731, 
hdfyn@opu01@hjv.dk

INTERESSERET I TJENESTEN SOM 
RYDNINGSASSISTENT?

Kontakt kaptajn Stig Hasløv
T: 7213 2733   /   hdfyn-opu03@hjv.dk

DELTAGELSE I I ØVELSE CRYSTAL EAGLE
Send en uforpligtende mail til 

hdfyn@hjv.dk

Vil du deltage i 
DEN FYNSKE HJEMMEVÆRNSMARCH

Kontakt Lars B. U. Knudsen, T: 2269 0936,

TRÆNING TIL BL.A. NIJMEGENMARCH
kontakt: Marchkoordinator Johnny Larsen, 

T: 2097 6050, kc34@mail.dk
Holdfører Mikael Nielsen 

 T:  2235 8615, skin 4117@c.dk

Løst og fast fra distriktet..



Afsender: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, 
Vibelundvej 70, 5200 Odense V




