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Af oberstløjtnant Kent Mikkelsen 

Så kan jeg ”fejre” fire måneders jubilæum som 

distriktschef. Jeg ved godt, at fire måneders 

erfaring ikke berettiger til at udtale sig som 

ekspert, men det har dog givet mig et nuance-

ret billede af HDFYN og de udfordringer vi står 

overfor. 

Overordnet har vi et rigtigt velfungerende hjem-

meværn på Fyn, men jeg vil dog her komme med 

mit bud på nogle af de udfordringer vi står overfor, 

både de umiddelbare foranstående men også dem 

på lidt længere sigt. 

Udfordringer som jeg mener, bliver underbygget 

af den netop udgivne rapport af ”Det nationale 

forskningscenter for velfærd” omkring ”Frivillig i 

hjemmeværnet 2011”. En rapport, som er blevet 

meget velmodtaget i pressen, og for en gang skyld 

er det alle de positive resultater af undersøgelsen, 

der er blevet fremhævet. Hovedoverskrifterne har 

været, ”stor opbakning til hjemmeværnets støtte 

til hærens internationale arrangement”, ”stor 

søgning af yngre mennesker til hjemmeværnet” og 

”det civile uddannelsesniveau for hjemmeværnets 

frivillige” er betydeligt højere end tidligere”. Alt 

sammen meget positivt, men når det så er skrællet 

af, er der også knap så positive faktuelle stati-

stikker. Gennemsnitsalderen for de frivillige ved 

HDFYN er de sidste 5år steget med gennemsnitlig 

et år pr. år. En fremskrivning af dette gør, at vi al-

lerede nu kan beregne, hvornår vi ikke længere kan 

opstille et operativt hjemmeværn. Godt nok har vi 

også for tiden en stor tilgang af unge, men hvad 

hjælper det, når vi ikke kan fastholde dem? Derfor 

er én af de helt store udfordringer fastholdelse, for 

inden for få år står vi overfor et generationsskifte 

af nøglepersonel ved de fleste underafdelinger, og 

sikrer vi ikke en fastholdelse, har vi ingen at lave 

generationsskifte med. Derfor bør en del af de res

sourcer, der anvendes til ekstern rekruttering, der 

ifølge ovenstående rapport ikke har den store ef-

fekt, anvendes til intern fastholdelse. 

De umiddelbare foranstående udfordringer vil 

være fastholdelse og nedbringelse af gennem-

snitsalderen.

Jeg har allerede på nuværende tidspunkt oplevet 

mange gode aktiviteter med et fagligt højt niveau 

både på underafdelings- og distriktsniveau. Det er 

dog min oplevelse, at mange af disse aktiviteter 

fortjener flere deltagere. På alle niveauer kræver 

det forholdsvis mange ressourcer at planlægge 

og gennemføre disse 

aktiviteter, så derfor bør 

de udnyttes fuldt ud. 

Der kan være mange 

årsager til, at alle vores 

aktiviteter ikke er fuldt 

booket, men jeg er af den 

opfattelse, at vi generelt 

udbyder alt for mange 

af de samme aktivite-

ter på alle niveauer, og 

derudover er vi ikke målrettet nok i forhold til den 

enkelte frivillige. Vi tæppebomber den frivillige 

med tilbud om aktiviteter, og jeg tror desværre 

dette har den modsatte effekt, nemlig at mange på 

forhold melder fra. 

Udfordringerne på lidt længere sigt er en større ko-

ordinering og dermed mere målrettede aktiviteter 

samt mere individuelle planlagte aktivitetsplaner 

for den enkelte frivillige.

Når dette er sagt, vil jeg gerne gentage min 

indledning; vi har et godt og velfungerende hjem-

meværn på Fyn, men hvis vi ikke tager 

udfordringerne op, skaber vi ingen udvikling. 

Vel mødt til et kvartal der primært står i under-

afdelingsaktiviteter. 
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Kaptajn Inge Jagd Sørensen, informationsofficer

Ved højtideligheden på Frøbjerg blev der 

foretaget to chefskifter.

I HVK Bogense trådte Jannik Elsborg Jensen af 

fra den chefpost, han har udfyldt i det seneste år. 

Tiltrædende chef er Michael Jørgensen, der, efter 

en periode i reserven, på det seneste har været

rekrutteringsofficer.

Jannik vender tilbage til posten som næstkom-

manderende i stabskompagniet (på fuld tid!).

I HVK Middelfart trådte Lennart Bech Nielsen 

af for at overlade posten til sin efterfølger; 

Ulla Christensen, der de seneste år har betrådt 

posten som rekrutteringsofficer. Lennart vil 

nu bruge sin tid som ”flink menig”. 

Ulla blev samtidig udnævnt til kaptajn.

Chef-
 skifte 
  i Bogense og Middelfart

Kaptajn Inge Jagd Sørensen, informationsofficer

Oberstløjtnant Kent Mikkelsen, overrakte den 

26. marts 2012 den første Commanders Coin 

ved Hjemmeværnsdistrikt Fyn. Modtageren af 

denne fornemme Coin var Bent Holm Nielsen, 

Hjemmeværnspolitikompagni Odense.

”Denne Commanders Coin skal symbolisere den 

taknemmelighed, som chefen for en myndighed øn-

sker at udtrykke for en helt ekstraordinær indsats, 

der har stor betydning for de frivilliges vilkår i hjem-

meværnet. Commanders Coin uddeles personligt af 

chefen i hvert enkelt tilfælde”.

Commanders Coin er udformet med myndighedens 

heraldisk godkendte våben på den ene side, og med 

hjemmeværnets logo samt teksten ”Tak for indsat-

sen / In appreciation” på den anden side.

alle de civile arrangementer ved Politihjemme

værnskompagni Odense og en stor del af distrik-

tets indsatser til støtte for Fyns Politi. Indsatsen 

har strakt sig langt ud over kompagniets og distrik-

tets ansvarsområde, og Bent har været med til at 

gøre Politikompagni Odense synligt i andre dele af 

landet i en grad, så andre kompagnier har efterlig-

net Bents måde at koordinere arrangementerne på.

Derudover har han været distriktets koordinerende 

mand i mange henseender til Fyns Politi. Et arbejde 

han har udført til mere en UG. 

Distriktschefen vil med overrækkelsen af Comman-

ders Coin til Bent Holm Nielsen takke for hans helt 

ekstraordinære store indsats i samarbejdet med 

Fyns Politi.

Uddeling af første 

Commanders Coin 
             ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn

Inge
Gul seddel
Bent Holm Nielsen har været den, der koordinerede - mangler!



Danmarks 
bedste skytte 
på let maskingevær 

Lars Slumstrup Steenhold, STHVK Fyn

Onsdag d. 11. marts 2012 var der indkaldt til 

stormøde med kompagnichefer, næstkomman-

derende m.fl. i Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn. 

Chefen for Stabskompagni FYN bad sin skyde-

instruktør om at møde op, nybarberet og i frisk 

uniform. Denne havde ingen anelse om, hvad 

der skulle ske.

Før mødet startede, blev alle mand linet op på 

3 geledder, Claus Jann Larsen blev kaldt frem, 

og vicepræsidenten for De Danske Garderfor-

eninger, Henrik Gattrup overrakte ham pokalen 

for bedste skytte på let maskingevær. Med 224 

point blev han kåret som Danmarks bedste 

LMG-skytte.

Claus Jann Larsen Danmarks bedste skytte 
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Major Thomas Pedersen, CHOPU

Der er nu gået 3 måneder 

siden hjemmeværnsledelsen 

første gang afslørede planerne 

om hjemmeværnets nye opstil-

lingsgrundlag. Alle kompagnier 

uanset type ville blive berørt af 

de justerede krav til størrelse og 

enhedstyper. 

Alle underafdelinger gav på daværende 

tidspunkt deres bedste bud på, hvorledes 

de forventede at organisere deres frivillige 

i den kommende organisation. 

Det vidste sig heldigvis, at til trods for de 

skærpede krav til underafdelingsrammen, 

kunne de fleste kompagnier fortsætte uden 

de store ændringer. Der var kun enkelte kom-

pagnier, som ikke kunne leve op til de nye opstil-

lingskrav, hvilket betød, at de måtte fortsætte 

som underafdeling minus. I dagligdagen har dette 

ikke den store betydning hverken for distriktet 

eller kompagniets frivillige. Den væsentligste kon-

sekvens for et kompagni minus er, at kompagniet 

betragtes som værende i en opbygningsfase. 

Derfor vil kompagniet også blive taget op til re-

vurdering senest to år efter reduktion til kompag-

ni minus. Hvis kompagniet i mellemtiden når at 

skaffe det nødvendige antal frivillige, for dermed 

at opnå samme niveau som et standardkompagni, 

bortfalder betegnelsen ”minus”, og kompagniet 

fortsætter sit vante liv som standardkompagni. 

Hvis kompagni minus derimod ikke når at skaffe 

det nødvendige antal frivillige, inden de to år er 

gået, vil man som sagt tage kompagniets fremti-

dige organisation op til revurdering, og har man 

modsat opbygning mistet flere frivillige, fortsæt-

ter enheden som deling plus underlagt et andet 

kompagni. Sker dette siger enheden altså farvel til 

de vigtigste funktioner i kommandodelingen her-

under kompagnichefen og næstkommanderende, 

og fortsætter med en forstærket delingstrop og 

en deling. Med andre ord ser man ikke længere 

muligheden for opbygning af enheden til et al-

mindeligt kompagni. Derimod fortsætter enheden 

under ledelse af et andet kompagni.

Figuren øverst viser distriktets fremtidige forven-

tede organisation inddelt i kompagnier (grønne), 

kompagni minus (gule) og deling plus (røde).

Som det fremgår, fortsætter 14 af distriktets 19 

underafdelinger som standardkompagnier. 4 

underafdelinger fortsætter som kompagni minus, 

mens kun en enkelt underafdeling fortsætter som 

deling plus. Med andre ord er resultatet meget 

positivt set med distriktets øjne. 

Justeret opstillingsgrundlag 
- hvor er vi henne?

Indtil videre går indføringen af ny struktur efter 

planen. Følgende er tidsplanen for det videre 

arbejde med ny organisation:

•  Medio maj returneres kompagniernes taste-

skemaer til kompagnierne mhp. at få indta-

stet de seneste justeringer i kompagniets 

forventede organisation.

•  Ved udgangen af maj returnerer kompagnier-

ne deres tasteskemaer i en version 2. Det er 

denne version som bliver tastet i distriktets 

elektroniske system.

•  Først i juni overføres kompagniernes ind-

sendte organisation til distriktets elektroni-

ske system.

•  Midt i juni forventer distriktet at kunne ud-

sende de nye organisationsdiagrammer/-ske-

maer med den nye struktur til kompagnierne.

•  Først nu kan kompagnierne foretage de 

nødvendige udnævnelser/degraderinger samt 

medfølgende ændringer i rådighedsvederlag.

•  I. juli lukkes den gamle organisation ned i de 

elektroniske systemer.

Rom blev ikke bygget på en dag. Med andre ord så 

bliver kompagnierne nødt til at væbne sig med tål-

modighed og leve med den gamle organisation lidt 

endnu, INDEN der kan foretages udnævnelser mv.

Der er ingen tvivl om, at distriktet samlet set går 

styrket ind i den nye struktur, selv om enkelte 

kompagnier har måttet revidere deres organisa-

tion betydeligt. Vi skal alle fortsætte arbejdet med 

at videreføre distriktets kompagnier som robuste 

og levedygtige underafdelinger. 

Kompagniets tilknyttede fastansatte er klar til at 

hjælpe med dette.
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Claus Jann Larsen Danmarks bedste skytte 

Kaptajn John Bünger, OPU02

Grundlæggende Militær Efteruddannelse  

for Frivillige (GME-F). Hvert år skal du frem-

over have 24 timers tjeneste, som er relateret 

til din funktion, når din enhed gennemfører 

bevogtning.

DET BETYDER AT DU SKAL HAVE:

•  2 timer på skydebanen - uanset om du har 

våben derhjemme

•  2 timer med førstehjælp med udgangspunkt 

i det, som du lærte i din grunduddannelse

•  4 timer bevogtningstræning, hvor du får 

repeteret,hvordan bevogtningsopgaven løses.

Denne del benævnes GME-F og giver en 

kvalifikation (Q), som du hvert år skal opnå.

DERUDOVER SKAL DU HAVE:

•  16 timers øvelse, hvor rammen er bevogtning, 

og du løser din funktion i kompagniet i forbin-

delse med denne øvelse.

Begge dele kan gennemføres i dit eget kompag-

ni, men distriktet gennemfører også begge dele, 

så du har flere chancer, for at deltage.

GME-F bliver gennemført på Multifunktions-

lørdage og Multifunktionsweekenden - næste 

gang 16 JUN 2012.

De 16 timers øvelse kan du bl.a. opnå, ved at 

deltage i distriktsøvelsen. Så spørg i din enhed 

hvad I gør!

Nye krav til alle - hvert år

Kaptajn Lisbeth Jespersen, informationsofficer

Hvert år gennemføres en papirøvelse for den 

ledende stab i distrikterne, for at kontrollere 

deres evne til at udarbejde en befaling til ind-

sættelse af distriktets enheder.

Distriktschef Kent Mikkelsen udstikker retnings-

linjerne for prioritering af stabens arbejde og 

succeskriterierne for løsningsmodellen. 

Lørdag d. 3. marts var 24 officerer og befalings-

mænd – fastansatte såvel som frivillige - fra staben 

ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, samlet på 

Højstrup sammen med tilsvarende to distrikts-

stabe fra regionens jyske distrikter.

Formålet var at afprøve og vurdere stabsmedar-

bejdernes evne til at analysere en opgave og ud-

arbejde en plan og en befaling til de enheder, der 

skal løse den. Undervejs skal staben blandt andet 

vurdere modstanderens evne og mulighed for at 

udøve sin fjendtlige gerning og med hvilket formål, 

samt ens egne handlemuligheder for at imødegå 

truslen - både i form af egne styrkers størrelse og 

opdeling, samt mulighederne for at understøtte 

med materiel og øvrige forsyninger.

Selv med moderne tiders IT- løsninger foregår en 

stor del af dette arbejde på papir i form af skitser, 

situationskort, notater og plancher, for at anskue-

liggøre processen og fastholde mål og justeringer.

Et væsentligt element er en konfrontation mellem 

E-sektionens efterretningsbillede i form af to 

scenarier holdt op mod O-sektionens to forslag 

til en operativ plan. Dette er for at få afdækket 

eventuelle mangler i planen. Det kan f.eks. være en 

indikation på at reserve-styrken ikke vil kunne nå 

frem i tide, hvis der bliver brug for forstærkning, 

eller der kan være et anderledes behov for afspær-

ringsmateriel eller køretøjer. 

Distriktsstabens T-sektion har til opgave at sørge 

for logistikken og forsyningerne, mens A-sektionen 

holder styr på de administrative opgaver omkring 

det mandskab, der skal aktiveres. 

Derudover er der i staben forskellige andre støtte-

funktioner. Der skal information ud til omverdenen 

- men hverken for lidt eller for meget, og en del 

af det aktiverede personel må forventes at skulle 

have efteruddannelse i f.eks. skydning eller be-

vogtningsprincipper og regler for magtanvendelse.

Signalforbindelserne skal der også være styr på, 

og IT sikkerheden må være i top. Alt sammen 

kræver det planlægning, planlægning og atter 

planlægning og ikke mindst en vis form for kontrol. 

Kontrol af 
distriktets stab 

Kaptajn Lisbeth Jespersen, informationsofficer

I midten af april kunne gæsterne på ”Jagt & 

Outdoor” messen i Odense både se og røre 

ved hjemmeværnets våben og udstyr, mens de 

samtidig fik en god snak med et par frivillige 

hjemmeværnssoldater. 

Mange fik således ved selvsyn en oplevelse af, 

at hjemmeværnet har udviklet sig til en tid-

svarende organisation med moderne våben 

og udstyr.

Jagt & Outdoor 13-15. april i Odense 
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Over 200 mand var samlet i Oksbøl, for at træne 

infanteriets kamp og motoriserede overvågnings 

(MOTOV) opgaver, og denne gang var både distrik-

tets stab og kompagniet stab i aktion, for at styre 

enhederne. 

Kompagnichefen havde faktisk et helt kompagni 

med 3 fulde delinger (det har ikke mange prøvet i 

hjemmeværnet), og delingsførerne havde fulde 

delinger. Kompagnichefen havde backup af 

MOTOV, som var afgivet til distriktet og løste de 

opgaver, som de skal, men denne gang var de ikke 

primære øvelsestagere, dét var infanteristerne.

En stor bid af Oksbøl terrænet blev brugt, og 

Brikby var slutmålet, hvor nogle bygninger skulle 

indtages. Brikby var beboet, og dette skabte pæn 

forvirring især for førerne, som pludselig skulle 

forholde sig til venlige beboer, og risikoen for 

at der skulle være fjender indblandet i menneske-

flokken. 

Den første nat - torsdag - foregik på en skole, i en 

idrætshal hvor lyset ikke kunne slukkes, så sam-

men med vagter og natpatruljer og kraftig 

belysning opnåede ikke mange mere end 2-3 

timers søvn den første nat.

Alle disse detaljer - inkl. træthed - skabte megen 

ventetid for den enkelte soldat. Og da der i år var 

valgt, at rensningen af husene skulle forgå med 

FX-våben, blev der (naturligt) kunstige stop i for-

bindelse med ombytningen af piber osv. Det blev 

også valgt, at indrykningen til byen blev foretaget 

to gange på hvert af de to mål, således at førerne 

kunne lære af deres fejl. Tilbagemelding til førerne 

og enheden efter hver enkel indsats kunne godt 

få det til at virke lidt tungt for den menige soldat, 

men tro mig - førerne havde rigeligt at se til.

Så den store øvelse gav et helt fantastisk udbytte 

til førerne, og erfaringen har gjort, at distriktet 

til næste år vil tilbyde denne træning til flere, og 

så må Hjemmeværnskompagni FYN selv gen-

nemfører en Cold Water, som fokusere mere på 

aktiviteten hos den enkelte soldat - og mindre på 

føringen.

Øvelse 
Cold Water Kaptajn John Bünger, OPU02

Fokus i øvelsen var i år på førerne. Kompagnichef og delingsførere var meget i ilden, og oplevede 

pludselig hvor svært det er, når man ikke kender øvelsen på forhånd.

Lauritz de Thurah, Stabshjemmeværnskompagni Fyn

Agnethe Christensen og hendes mand, Karl 

Frederik, meldte sig til hhv. Lottekreds 414 

Langesø og hjemmeværnskompagni 4106 

Langesø, da de blev oprettet den 1/7 1953. 

Agnethe blev enke i 1996, men hun fortsatte 

med at være aktiv. Efter tiden i Lottekorpset 

blev det dét Hjemmeværn, vi kender i dag. 

Hun har således været ”samme sted” i næsten 

60 år; nu hedder det efter sammenlægningen 

Hjemmeværnskompagni Bogense.

Agnethe passer stadig sin femlængede land-

brugsejendom i nærheden af Morud. Jorden er 

nu bortforpagtet og staldene er tømt for dyr, men 

vedligeholdelsen står hun stadig for. Kommer du 

forbi en dag, møder du måske Agnethe på en stige 

i gang med at rense tagrender – eller hun slæber 

afskårne grene om i en bunke bag bygningerne, 

for der skal jo tyndes ud i træer og buske engang 

imellem. 

Hun har – som hun siger – været med i ”det hele”, 

det være sig kørselsopgaver, forplejning, radio- og 

sanitetstjeneste. Om sidstnævnte kan Agnethe 

fortælle om mange oplevelser med cykelbårer. 

Den disciplin dyrkes ikke mere!  På skydebanen var 

det med Neuhausen pistol, indtil den blev udfaset.

Hendes slægtsgård har i perioder været stillested 

ved alarmeringer, ligesom de tilhørende marker og 

skove ind imellem har været øvelsesterræn 

for hjemmeværnet.  Da hæren for år tilbage holdt 

efterårsmanøvrer med genindkaldt personel, 

blev gården også anvendt til indkvartering af de 

danske Jens’er, og dér havde de det godt. Agnethe 

sørgede for, at de fik varm mad og kunne opholde 

sig i de varme stuer. Det medførte ganske vist en 

del merarbejde – især til sidst med rengøring.

I 1966 var Agnethes mand alvorligt syg og indlagt 

på sygehus. Agnethe besøgte ham hver dag. Hun 

passede også svinebesætningen, men høstmaski-

nerne kunne hun ikke magte alene. Da oplevede 

Agnethe den største glæde i sit hjemmeværnsliv: 

Rigtig mange hjemmeværnkammerater sørgede 

for, at høsten kom i hus. Det var Agnethe og Karl 

Frederik dybt taknemmelige for – og Agnethe 

glemmer det aldrig. Der kom det varme kammerat-

skab virkelig til udtryk.

Agnethe er dekoreret med Nijmegenmedaljen; 

det var i 1976. Hun har fået sit 50-års tegn, og 

om ét år kan det blive 60-årstegnet! – Hun har 

nok været med til alle 5. maj mindehøjtideligheder 

på Frøbjerg Bavnehøj, og hun er i bestyrelsen for 

hjemmeværnsdistriktets Seniorforening og har 

været det siden dens oprettelse for cirka 15 år 

siden. Når der er soldaterjubilæer på kasernen i 

Odense, giver hun også dér en hjælpende hånd 

med. Om cirka en måned – 13. juli – runder Agnethe 

endnu et skarpt hjørne!

Agnethe 
 - aktiv i sit 90. år



12 DISTRIKTSNYT  [ 02/2012 ] 13DISTRIKTSNYT  [ 02/2012 ]

Palle Christiansen, HVK Sydfyn

På befrielsesaftenen den 4. maj strømmede der 

gæster til Sølund fra Langeland, Ærø, Kerte-

minde, Nyborg samt fra Flotille 244 - og ikke 

mindst fra HVK Sydfyn og HVK Svendborg. 

 

Det er nu fastslået for 67. gang, at Danmarks 

befrielse i maj 1945 ikke er til at viske ud af 

danskernes bevidsthed. Nye generationer, født 

længe efter 1945, bærer med respekt traditionerne 

videre. Modstandsfolkene dengang kendte ikke de 

moderne ord om ”at gøre en forskel”. 

De gjorde det bare, om nogen andre. De havde 

modet til at sige fra overfor undertrykkerne, uden 

at tænke på konsekvenserne. De sagde fra overfor 

nazisterne. Derfor skylder vi dem alt. Dem som vi 

hjemmeværnsfolk er rundet af. Derfor markerer 

vi den 4. maj.”De forestillede sig ikkek, at de blev 

mindet 67 år efter!”

Oberstløjtnant Kent Mikkelsen, chef for Hærhjem-

meværnsdistrikt Fyn: - Det har været drøftet, om 

man skulle blive ved med at fejre Danmarks befri-

else. I får et prompte svar fra mig: ”Ja, vi skal!

Afslutningen på 2. verdenskrig blev markeret flere steder på Fyn 
i dagene 4. og 5. maj. Overalt var hjemmeværnet til stede.

Smuk befrielsesaften 
den 4. maj på Sølund

Modstandsbevægelsen var med til at sikre et frit 

Danmark. Vi markerer igen i år befrielsen. Fyldt 

med ydmyghed og taknemmelighed overfor hvad 

de få gjorde for de mange. De havde nok ikke fore-

stillet sig, at vi står her 67 år efter og stadig hæd-

rer deres indsats. De var medvirkende til, at vi her 

på denne aften kan tale frit. 

Vi skal heller ikke tage friheden for givet. Hjem-

meværnet er i dag med til at spænde et troværdigt 

sikkerhedsnet ud under samfundet. Og nu med en 

skarpere, professionel militær profil. I dag har vi en 

udefinerbar fjende, dengang var truslen konkret: 

Nazisterne”.

Herefter var der udlevering af årstegn til de frivil-

lige, der har gjort tjeneste i hhv. 25, 40, 50 og 60 

år. Samt tildeling af hjemmeværnets fortjensttegn.

Så vankede der håndholdte frihedspølser med flø-

dekartofler. Serveret med følelse af forplejnings-

gruppefører N.J. Simonsen fra stabskompagniet 

og hans hjælper Peter. Simonsen tilføjer, at han 

har en særlig kompetence: ”Med ret til at skære 

franskbrød”! 180 ringriderpølser marcherede gen-

nem grillen og ud til de lækkersultne 4. maj gæster. 

Christina Foli fortæller, at hun sammen med Pia og 

Roni skrællede 10 kilo kartofler til os. Well done.

 

Distriktschef Kent Mikkelsen kaldte alle til antræd-

ning i gården, for at vi kunne høre det autentiske 

Frihedsbudskab: ”Bum, bum, bum, bum. Her er 

London. I dette øjeblik meddeles det, at Montgo-

mery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, 

Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.” 

En smuk afrunding på en højtidelig befrielsesaften 

i 2012. 

Et flot indslag var distriktets fanekommando, ledet af Ole 

Hanson. Teamet havde skærf på - i den nye blå distriktsfarve.

Inge
Gul seddel
ikke

Inge
Gul seddel
Mellemrum før "
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Kaptajn Inge Jagd Sørensen, informationsofficer

Traditionen tro samledes hjemmeværnsfolk 

fra distriktet til festligholdelse af 5. maj på 

Frøbjerg Baunehøj.

67 år er gået, siden Danmark blev befriet fra 

Nazitysklands besættelsesmagt, og komiteen for 

Mindelunden ved Frøbjerg Baunehøj havde tradi-

tionen tro inviteret til mindehøjtidelighed.

Mindesmærket vidner om, at i Fyns Stift mistede 

325 deporterede, frihedskæmpere, politifolk, 

soldater, søfolk og terrorofre livet. 

Distriktets fanekommando marcherede ind under 

ledelse af Johnny Larsen, og herefter fulgte de 

mange kompagnifaner, festligt fejende i solen, og 

den livlige vind, der altid er på Frøbjerg. Taler ved 

statsskovrider Søren Kirk Strandgaard, borgme-

ster Finn Brunse, oberstløjtnant Kent Mikkelsen og 

regionsrådsformand Carsten Abild og musik fra 

Hjemmeværnets Brassband Syd. 

Fanerne førtes til monumentet, hvor der blev lagt 

kranse for de faldne, og ”Last Post” blev spillet..

Efter genhør med radioklippet fra den 4. maj 1945 

var der tegnuddeling til de mange hjemmeværns-

folk, der havde gjort frivillig tjeneste i hhv. 25, 40, 

50 og 60 år samt udlevering af Hjemmeværnets 

Fortjensttegn. 

Herefter var der chefskifte i hhv. Middelfart og 

Bogense (se andet steds), og slutteligt havde se-

niorforeningen budt deltagerne til stort kaffebord 

i forsamlingshuset.

Øvrige steder på Fyn. 

Der var også personel og faner til stede ved 

mange af de øvrige mindehøjtideligheder på Fyn.

Frøbjerg 
Bavnehøj 5.maj

Ved Assistens Kirkegård var det folk fra stabskom-

pagniet, der stod vagt med hhv. den amerikanske, 

canadiske og engelske fane ved højtideligheden.

I Ansgar anlæg, var der uddannelsesbefalings-

mand Claus Jakobsen, der lagde en krans ved de 

faldne under 2. verdenskrig. Der var fanekomman-

do med regionens fane, og flere af de odenseanske 

kompagnier var med både med personel og faner. 

Aftenens hovedtaler var tidl. Forsvarsminister 

Gitte Lillelund Bech.

Ved Gals Klint lagde oberstløjtnant Kent Mikkelsen en krans for de allierede 

flyvere som blev skudt ned over stedet, og bl.a. Hjemmeværnskompagni 

Middelfart stillede, vanen tro, med deres fane.

Inge
Gul seddel
Overskrift fremhæves
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Hjemmeværnets Fortjensttegn
HVK BOG: Jannik Elsborg Jensen 

HVK FAA: Ebbe Frederiksen

HVK MID: Lars Bjarne Uhre Knudsen 

  Ulla Staugaard Christensen 

  Sanne Elisabeth Reindel

HVK ODD:  Jens Søren Ejvind Bech 

  Michael Boye Nielsen

HVK SFY:  Rene Ellemann Johansen 

  Gunnar Vang Hansen 

POHVK ASN: John Michael Carlsen

POHVK ODE: Nils-Henrik Hansen

STHVK FYN: Jørgen Nielsen, Kurt Olsen

60-årstegn
HJV ÆRØ: Jørgen Thomsen Hansen

50-årstegn
HJV ÆRØ:  Niels Christian Clausen 

HVK MFY:  Holger Rasmussen 

HVK NYB:  Ove Síndal 

HVK ODH:  Erling Jens Skov

HVK SFY:  Hans Hansen Bay

POHVK ASN:  Niels Helge Christensen 

STHVK FYN:  Mogens Rossen, Steen Andersen

FORTJENSTTEGN samt ÅRSTEGN 
tildelt personel ved Hærhjemmeværns-
distrikt Fyn pr. 4. Maj 12

40-årstegn
HVK FAA:  Arne Støvring Banke

HVK KER:  Bjarne Thygesen 

MFY:  Carl Erik Hansen

HVK MID:  Poul Erik Jensen 

  Lennart Bech Nielsen 

NYB:  Knud Alfred Johansen 

  Svend Erik Broner

MUHVK:  Erik Lykke Larsen 

  Erik Flemming Frederiksen 

  Henry Ebsen Schmidt 

ODH:  Birgitte Rønn Hedemand

POHVK ASN:  Erik Petersen, John Ærendal

POHVK MID:  Rasmus Christian Rasmussen 

  Jørgen Behrendt Hansen 

  Erik Jensen POHVK 

ODE:  Egon Hansen 

  Ella Hessel Treldal 

  Bente Dam Jensen

POHVK SVE:  Dennis Ebsen Schmidt

STHVK FYN:  Per Ejler Hjære Hansen

25-årstegn
HVK BOG:  Michael Jørgensen 

HVK FAA:  Søren Borup Pedersen 

  Palle Ravn 

  Pia Brændeholm 

  Henrik Tornhøj Brandt

HVK FYN:  Christian Ranum

HVK KER:  Carsten Gudbjerg 

HVK LLD:  Jan Georg Hansen 

  Dan Riise Schleimann 

HVK MFY:  Christian Hansen Holme 

  Allan Christian Christensen 

  Finn Simonsen 

HVK MID:  Ulla Staugaard Christensen   

  Svend Erik Jensen 

  Dan Carsten Guldager Møller   

  John Anders Palle 

HVK NYB:  Jørgen Jacobsen 

  Claus Rytter Ravnsbæk 

  Jenser Hansen 

  Henrik Iver Johansen 

  Lars Wilhelm Scheil 

  Mogens Rasmussen 

HVK ODD:  Michael Westpal 

HVK SVE:  Thomas Bussenius Hansen 

  Kim Regnar Sonne

MUHVK SYD:  Flemming Frank Olsen

POHVK ASN:  Jack Jephta Rasmussen

  Palle Kamp Pedersen 

  Mogens Rudolf Hansen

POHVK MID:  Jørn Fischer 

  Per Samuel Hansen

POHVK ODE:  Hans Henrik Knuthsen 

  Kurt Graff Jensen 

  Bo Bergmann Christensen 

  Marius Hans Pedersen 

  Erik Bonne Madsen 

  Jørgen Hagen Hansen 

  Michael Brusen Scheppan

POHVK SVE:  Lars Wichmann Henriksen

STHVK FYN:  Frede Overgaard Poulsen 

  Pia Goul

  Claus Lyngsø 

  Henning Østermark

Hjemmeværnets Fortjensttegn

50-årstegn

40-årstegn

25-årstegn

Hjemmeværnets Fortjensttegn

50-årstegn

Inge
Gul seddel
Tekst: 25-årstegn

Inge
Gul seddel
Tekst: 40-årstegn
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Overkonstabel Kim Slott Nielsen, OPU07

Mange tror, at når man er fastansat på di-

striktet, så er man pr. definition også frivillig i 

hjemmeværnet. 

Dette er imidlertid ikke nødvendigvis tilfældet, 

men på Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn (HDFYN) 

har en af vore dygtige medarbejdere, Lone Mad-

sen - foruden at være assistent på sekretariatet 

- besluttet at melde sig ind i hjemmeværnet.

Normalt omtaler man ikke en dames alder, men 

efter at have indhentet tilladelse, spurgte jeg, 

hvad der fik hende til i ”en forholdsvis høj alder” 

(Lone er fyldt 50 i år), at få lyst til at blive frivillig 

i hjemmeværnet. Jeg bad derfor Lone om, at 

måtte lave en artikel om hendes beslutning, da jeg 

synes det var ret spændende at høre om hendes 

begrundelse, for at vælge hjemmeværnet, når nu 

det moderne samfund har så mange aktiviteter at 

vælge imellem.

For at starte helt fra begyndelsen fortalte Lone, at 

inden hun kom i voksenlære som kontorassistent 

på distriktet, var hendes viden om hjemmeværnet 

ret begrænset, ja faktisk, det nærmeste kendskab 

til ”de grønne mænd” var, når hun så dem stå og 

regulere trafikken ved Det Fynske Dyrskue eller 

ved indkøbscentrene ved juletid. 

Men efter hendes ansættelse på HDFYN, var der 

ligesom 2 hovedlinjer, der gjorde, at hun følte sig 

kaldet til at indgå i det frivillige hjemmeværn. 

For det første var det ret irriterende i hendes 

daglige arbejde med alle de mange militære 

forkortelser – som vi jo er kendt for – og som Lone 

utroligt gerne ville lære, ikke mindst for at lette 

hende i det daglige arbejde. Nogle gange kunne 

det jo nærmest virke som sort snak, når kolleger 

eller frivillige havde samtaler med hende, hvor hun 

ofte måtte spørge ind til, hvad de mente! Hun ville 

også gerne se det fra den frivilliges side og ikke 

altid kun fra den fastansattes side af bordet, dette 

mente Lone måske kunne sætte mange af daglig-

dagens spørgsmål i et andet perspektiv.

Det andet var en fascination af det venskab hun 

oplever blandt de frivillige, både i det enkelt 

kompagni men også blandt de forskellige enheder, 

og ikke mindst ville Lone gerne være en del af 

den samhørighed, og sammenholdet som hersker 

mellem alle de militære ”grader” - fra den øverste 

Endnu en kriger er 
født på distriktet

chef i hjemmeværnet til det menige medlem. 

Indtil Lone således blev ansat som assistent i 

hjemmeværnet, havde hun ikke gjort sig tanker 

om nogensinde at blive frivillig i værnet. Det var 

således fastansættelsen, der gjorde, at Lone fik 

øjnene op for hvad hjemmeværnet var for en 

størrelse.  

Da det gik op for flere af de frivillige kompagni-

chefer, at Lone ikke var frivillig i hjemmeværnet, 

hvad de fleste af dem gik rundt og troede, mente 

de bestemt at Lone skulle overveje seriøst at blive 

medlem, ja faktisk kom flere af dem med gode 

tilbud, de mente kunne kombineres med hendes 

civile job.

Efter lidt snak frem og tilbage med nogle af distrik-

tets enheder, blev Lone fanget lidt på det forkerte 

ben (læs; rigtige ben) af rekrutteringsofficeren 

fra HVK Fyn (tidligere HISHVK Fyn), oversergent 

Ragnar. Det gjorde at Lone besluttede sig for, 

at hendes fremtid i hjemmeværnet lå i Hjemme-

værnskompagni Fyn! 

Da beslutningen var truffet, var næste trin så at 

finde ud af, hvad Lone skulle kunne, for at blive 

optaget. (Måske var der mulighed for merit). Men 

nej, sådan leger man ikke, for ALLE skal igennem 

den samme uddannelse, ingen kan snige sig uden 

om, fastansættelse, alder, uddannelse eller ej.

 Men da Lone har den rette indstilling, og ikke 

havde tænkt sig at vælge den lette løsning, 

påbegyndte hun sin grunduddannelse, ved at tage 

på en uges kursus. Uden at have nogen som helst 

militær baggrund, bestod hun de stillede krav, og 

det var et noget stolt distrikt der modtog Lone, da 

hun vendte tilbage, for det var kommet os for øre, 

at hun havde udmærket sig med førstehjælpsmær-

ket i GULD (i første hug, uden hverken civile eller 

militære erfaringer forinden).

Det er planen på længere sigt at Lone skal vare-

tage funktionen som kommandobefalingsmand i 

HVK Fyn, og da det er en stilling der kræver, at hun 

er sergent, ser Lone frem til mange spændende 

uddannelser, som vil give hende nogle udfordrin-

ger, som hun ser meget frem til at løse.  

Årsagen til at Lone påberåber sig, ikke at skulle 

indgå i en mere ”krigerisk” funktion er, at stillin-

gen som kommandobefalingsmand passer fint 

med det hun arbejder med i hverdagen, så det er 

den bedste og mest optimale udnyttelse af kom-

petencer, som kan give det bedste udbytte, både 

i forhold til det frivillige arbejde i hjemmeværnet, 

samt hendes jobfunktion.    

Lone vil meget gerne give en opfordring videre; 

Det er ALDRIG FOR SENT at søge om optagelse 

i hjemmeværnet, og er man tillige fastansat i en 

stilling ét eller andet sted - ligegyldigt på hvilket ni-

veau - så er det en meget stor hjælp i dagligdagen, 

når man skal kommunikere både med de frivillige 

og øvrige fastansatte. 
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Oversergent Michael Thyregod, faggruppeleder march

 

Royal Air Force Walking and Road Marching 

Association arrangerer hvert år i april det 

Britiske forsvars officielle kontrol- og udtagel-

sesmarch for Nijmegen. Det er frivillige, der 

driver foreningen.

I sidste weekend i april kunne vi for 10. gang drage 

mod England med 20 marchdeltagere. Som altid 

var det meste af totalforsvaret fra hele landet re-

præsenteret med folk fra både hæren, flyvevåbnet, 

reserveofficerer, hjemmeværnet og 1 enkelt fra det 

svenske hjemmeværn. Fordelingen var 5 på OGI/

Marchsektion Fyn (2 x 20 km), 5 på RDAF Karup (2 

x 40 km) og 10 på OGI/Marchsektion Fyn (2 x 40 

km). Vi er personligt inviteret af RAF.

Fra Odense drog en del af os af sted tidligt fredag 

morgen mod Aarhus Lufthavn. Denne gang var 

check-in nøjeregnende med vægten i vores ryg-

sække, og det kostede desværre en del ekstra, at 

have valgt at tage regntøjet med. (Det viste sig dog 

senere at være en god investering). Vi landede i 

Stansted lufthavn og kørte op til RAF Cosford vest 

for Birmingham. RAF Cosford er et stort uddan-

nelses center.

På basen blev vi budt hjerteligt velkommen af ar-

rangørerne, som efterhånden kender os ret godt. 

Resten af fredagen gik med at blive indkvarteret, 

gjort uniform og udrustningen klar og komme i 

messen.

Lørdag morgen stod den på den klassiske britiske 

militære morgenmad med bacon, æg, baked 

beans, brødpølser, tomat og varm kaffe. Det hele i 

billigste kvalitet. Men néd skal det, og man forstår 

bedre, hvorfor de altid har vundet krigene. (Jeg får 

også lyst til at slå et eller andet ihjel efter den mor-

genmad!). Derefter opstilling på paradepladsen 

sammen med de andre deltagere, hvor deres RSM 

(Regimental Sergeant Major) sender holdene af 

sted med 10 meters afstand, og forbi en Squadron 

Leader fra RAF der modtager vores honnør. Jeg 

kommanderer med MEGET høj røst: ”Giv agt, se 

tiiiiiiil venstr!” og så lød det fra Sqn Ldr: ”Have a 

nice march Michael, the pubs are opened”.

Ved første rast stoppede vi ved et stendige, og 

holdt vores faste tradition, med at udbringe en 

skål for vores faldne kammerater og de udsendte. 

Ingen nævnt og ingen vil blive glemt.

Rast 2 blev droppet, og vi marcherede de næste 

km langs Shropshire Canal. Det meste af stræk-

ningen var forvandlet til pløre, men var dog ikke 

under vand. Frokosten blev indtaget ved The 

Bridge Inn i Brewood. Vores besøg var åbenbart 

kommet bag på køkkenet, så rute sweeperne 

nåede at komme op til os. Lidt pinligt!. Men de 

sendte blot et engelsk hold af sted, og sagde til os, 

at vi bare skulle blive siddende til vi havde spist. 

Som de fortalte:” Your Danes are never a problem. 

Just enjoy your meals”. Og ganske rigtigt, da vi 

passerede rast 3, var der stadig hold, der ikke er 

kommet videre.

Søndag morgen bød på et vejr, man ikke ville 

sende sin hund ud i. Regn, kulde og megen blæst. – 

Og så var man glad for at have betalt overvægt for 

regntøjet - Der havde vores venner fra flyvevåb-

net klart fejlprioriteret, men de fik lånt sig frem 

31st RAF WARMA 2 Day March 
 2012

til noget vandtæt, de kunne have inden under 

uniformen.

Vi var blandt de første ud af basen og kom godt 

derudaf. Ruten gik langs små veje med høje hække 

og stendiger, som gav en vis form for læ. Som 

fører skal man planlægge sin dag, og vurdere de 

muligheder man har, for at gøre dagen nemmere 

for sit hold. Derfor stoppede vi ved en pub med en 

overdækket terrasse, i stedet for ved rast 1 som er 

på en åben plads. Pludselig kiggede en ældre dame 

i morgenkåbe ud og bød os indenfor, selv om der 

var 3 timer til de åbnede. Hun synes ikke, vi skulle 

sidde ude i det møgvejr, og det gjorde ikke noget 

med beskidte støvler og våde uniformer… Vi kunne 

endda låne tørretumbleren… Vi kom videre efter et 

kort hvil, og gik videre gennem den lille by. En gam-

mel britisk tradition er, at man aflægger honnør 

til mindesmærket fra 1. verdenskrig på den lokale 

kirkegård, og det gjorde vi naturligvis også.

I den fortsatte regn kom vi rundt på ruten forbi 

rast 2, og tilbage til byen hvor rast 1 blev genbrugt 

som rast 3. Denne gang havde vi aftalt med pub-

ben The Seven Stars i Beckbury, at vi skulle ringe 

30 min. før vi kom, så ville de have et varmt måltid 

klar til os. Så vi nøjedes med at gå ind og vende på 

rast 3 og direkte ud igen. Undervejs var vi stødt 

på holdet fra Flyvestation Karup, som også havde 

fået bestilt mad. Og vi blev vartet op med klassisk 

engelsk burger med bacon og Stilton ost, samt kar-

toffelbåde. De sidste 9 km. til mål gik rigtig nemt.

Da det havde regnet konstant hele dagen, var den 

afsluttende parade for de omkring 1400 deltagere 

blevet aflyst. Vi fandt et indendørs sted at holde en 

lille parade, så vi kunne få vores marchmedaljer på 

en passende måde.

Dette år var den vejrmæssigt hårdeste march, jeg 

personligt har oplevet. Stort set ingen havde tørre 

fødder, uanset hvilken type støvler de bruger.  Men 

jeg oplevede også en rigtig god stemning hos alle 

deltagerne. Som briterne udtrykte det, så var der 

stadig officiel tørke med forbud mod at vande 

græsplænerne, og vejret var kun for vores skyld. 

Træning er selvfølgelig vigtig. Men det er den 

mentale indstilling der gør, at man kommer igen-

nem. Derfor gennemførte alle danskere og ”vores” 

svensker, nordmænd, tyskere og schweizere. Hos 

de britiske hold var der forbløffende få der udgik.

Fremadrettet kan vi kun opfordre til at tage sig tid 

til marchtræning. Man får mulighed for at opleve 

sammenhold og udfordringer på tværs af enheder, 

rang og nationaliteter. Vi vil gerne hjælpe lokalt 

med træningsaftener eller weekender i efteråret 

ude lokalt ved enhederne. (Foråret er normalt 

meget presset med aktiviteter som skal priorite-

res). Men lægger I grundformen i løbet af efteråret 

og vinteren, så er det intet problem, at få tid til at 

blive klar til Nijmegen 2013. Kontakt Johnny Lar-

sen HVK Odense-Dalum, Ole Hanson HVK Faaborg 

eller Michael Thyregod STHVK FYN for nærmere 

oplysninger.
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Kaptajn Ole Nielsen, OPU01

Mandag den 7. maj 2012 sluttede Danmarks til 

dato største sportsbegivenhed, - Giro d’Italia’s 

gæstevisit i Danmark, og dermed op mod 1.000 

frivillige hjemmeværnssoldaters støtte til poli-

tiet under afviklingen af løbet. Herunder ca.35 

fra Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn fra politikom-

pagnierne i Assens, Middelfart og Svendborg. 

Derudover kom der også deltagere fra hjemme-

værnskompagnierne Langeland, Middelfart og 

Kerteminde.

Hjemmeværnet har i de fire løbsdage - fra præsen-

tationen af rytterne og enkeltstarten i Herning fre-

dag og lørdag over vestkystetapen søndag, hvor 

distriktet var indsat omkring Lemvig, til senest 

på mandagens etape omkring Horsens, (hér var 

distriktet indsat imellem Brædstrup og Horsens) 

- reguleret færdsel og afspærret store og små 

gader og veje på en samlet strækning på mere 

end 400 km, så feltets 198 ryttere og de flere 

hundrede ledsage-, service-, official-, presse- og 

reklamekøretøjer er kommet rundt i store dele af 

Jylland - sikkert for såvel deltagere som publikum.

Vejret var rimeligt, så der var meget publikum, 

stemningen var god, og der blev over alt tilkende-

givet anerkendelse af og ros for den indsats, som 

de mange hjemmeværnssoldater fra hele landet 

gjorde i forbindelse med løbet. 

Måske var der er en enkelt udfordring for de ikke-

lokale hjemmeværnssoldater - måske især os fra 

Fyn. For nok var opgaven afspærring og færd-

selsregulering, men publikum er vant til fra andre 

arrangementer, at hjemmeværnssoldaterne er 

lokalkendte, og ved alt om, hvor forskellige lokale 

faciliteter findes… 

Og præcis som resten af de enkelte dages mange 

positive oplevelser for arrangørerne af Giro d’Ita-

lia, så blev alle opgaver løst forbilledligt og med 

godt humør.

Hjemmeværnsdistrikt Fyn deltog i 
Danmarks største sportsbegivenhed 

    Giro d’Italia

Kaptajn John Bünger, OPU02

Kom og få en dejlig uddannelsesdag. Vi vil 

være både på Højstrup og Sølund den dag.

Programmet starter kl. 0830 begge steder, med 

fælles transport fra begge steder kl. 0730.

Der bliver udbudt en del kurser denne dag, så se 

brochuren, som er fordelt til dit kompagni.

Som udgangspunkt gennemføres der:

GME-F   Grundlæggende Militær Efterud-

dannelse for Frivillige (Skydning, 

førstehjælp og bevogtning)

Førstehjælp  6 timers certificerende kursus. 

Kravet er, at dette gennemføres 

hvert 3. år

Bevogtning  Bevogtningstræning. For dig, som 

har været på skydebanen i år

Førstehjælp  GME-F førstehjælpsdelen. For dig, 

der har været på skydebanen i år

O-løb  Teori og praktik. Vi løber et 

bronzemærke løb.

Forhindrings-  Lær forhindringsbanen at kende

bane  og løb den igennem. (meget kræv 

  ende fysisk)

Sundhed   Vi sætter fokus på sundhed og

og motion  hvilke muligheder der er for dig i  

  hjemmeværnet.

Krigens   Fjernundervisningskurset (laves

Folkeret  som studiekreds)

Hærens   Fjernundervisningskurset 

Troppetegn (laves som studiekreds). 

  Henvender sig mest til distrikts-  

  og kompagnistaben

Dagen slutter ca. kl. 17. Men hvis du har lyst, er der 

fælles grill kl. 18 på Sølund med fælles transport 

fra Højstrup. Forventet ankomst til Højstrup kl. 21.

Find brochuren og tilmeld dig 

gennem dit kompagni.

Multi
funktionslørdag
den 16. juni 2012



24 DISTRIKTSNYT  [ 02/2012 ] 25DISTRIKTSNYT  [ 02/2012 ]

Ole Jørgensen, Hjemmeværnskompagni FYN

Så har vi endelig været af sted til EU topmøde 

og brugt lidt af vores kursus.

Morten Sandbeck og jeg var i 2011 på kursus i 

Karup, for at få noget uddannelse i køreegenska-

ber og eskorte. Det fik vi så endelig lov til at bruge 

lidt hér i 2012.

Vi har været af sted to gange nu, og den køretid 

vi har haft, har været ganske udmærket.

De biler vi kørte i under vores indsættelse var 

Audi A6 245HK 3,0 Quattro med specialbygget 

undervogn (man kan godt vænne sig til at køre 

i den). Desværre har der været en hel del 

ventetid og megen dårlig kommunikation 

fra ledelsen til chaufførerne, ligesom 

udenrigsministeriet havde ”panikket” 

fuldstændig og indkaldt alt for meget 

personel til at løse opgaven. 

Men det har været udmærket at være af sted, og 

vi har fået kørt forskellige delegationer f.eks. fra 

Frankrig, Spanien, Portugal og Letland.

Seniorsergent Claus Raakilde Jakobsen, 

uddannelsesbefalingsmand

 

Hvad er nu det? Jo, faggruppen har eksisteret 

i mange år, men er i dagligdagen nok ikke den 

mest synlige. Derfor ville det nok være på sin 

plads, at løfte sløret lidt.

Egentlig har faggruppen bestået i mange år, hvor 

den oprettedes med det formål, at vedligeholde 

og træne de eksercermæssige færdigheder, så-

ledes myndighedernes faner, kunne repræsente-

res på værdig (og korrekt) vis. 

Tidligere var hjemmeværnet ”kun” tildelt 

Danmarkssamfundets foreningsfaner, men siden 

er Kongeligt indviede faner kommet til – regi-

onsfanerne, og myndigheds-/tjenestedsfaner – 

distriktsfanerne. 

Ud over at præsentere fanerne, opstilles lejlig-

hedsvis også eksercitskommandoer, eksempelvis 

til tattoo og andre opvisninger. Som ”videncen-

ter”, er gruppen også behjælpelig med vejledning 

og træning af civile- og andre offentlige organi-

sationer.  

Eksercits er ikke en af hjemmeværnets kerne-

kompetancer, men dog en militær tradition, der 

handler om præcision og samtidighed. Det hører 

selvfølgelig også til i en militær organisation, som 

Hjemmeværnet.

For nuværende opstiller faggruppen fanekom-

mando med regionsfanen. Endnu har distriktet 

to faner, men når vi i nær fremtid får ny fane, vil 

denne også komme under Faggruppe Ceremoniel.

Faggruppen er således med årene blevet samle-

punktet for regions-, distrikts- og kompagnifaner. 

Gruppen er under ledelse af premierløjtnant Jan 

Schreiner, STHVK Fyn, og samles jævnligt - samt 

op til begivenheder hvor færdighederne blot lige 

skal pudses af.

Disse begivenheder omfatter primært kongehu-

sets besøg i regionen, samt de mærkedage, hvor 

det er passende at repræsentere fanen (4. og 5. 

maj, 5. september samt diverse kransenedlæggel-

ser og kirkelige handlinger). 

Faggruppen er åben for alle, der har interesse 

for denne særlige disciplin, og har tid og lyst, til 

at deltage. Der stilles ingen krav til forudgående 

færdigheder. Det klarer faggruppen ved uddan-

nelse. Derimod skal de rette holdninger, være 

til stede. Ud over dette, skal man, uden at skulle 

diskriminere nogen, også være præsentabel med 

sig selv og sin uniform. 

Har du lyst og mod på at deltage, kan kontakte 

Claus Jakobsen på 72 13 27 05 

el. Jan Schreiner på 62 24 30 15

Faggruppe CEREMONIEL
Beretning fra chaufførjobbet 
ved EU topmødet 

Ikke så mange ”fluer” i år
Kaptajn Ulla Staugaard Christensen, HVK Middelfart

Årets Lillebælt Halvmaraton blev lørdag den 5. maj vel overstået, uden for mange løbere der, som 

sidste år, faldt om som ”fluer”. Om det var bedre træning eller den kølige vind, der hjalp hér, skal 

være usagt.

På en dag med rigtig mange aktiviteter for hjemmeværnet i form af mindehøjtidelighed, tegnsover-

rækkelse og Giro D’talia, så løftede Politihjemmeværnskompagni Middelfart - med assistance fra 

omkringliggende kompagnier - igen i år denne støtte til Fyns Politi. Med afspærringer, trafikregu-

leringer, ”Frede’s knudepunkt” og med hjemmeværnsfolk der var klar til at tale med mere eller 

mindre irritable bilister, så kunne løberne igen i år kunne føle sig sikre på ruten.
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Hvad vil det sige 
at være hundefører? 
Dette kort er udleveret til alle hundeførere (HUFØ).  Det skulle gerne være 

værktøjet der binder GRP og hund sammen, for det bedste udbytte og til 

glæde for gruppen. (Kortet bør altid gennemgås med gruppen).

Ankomst til gruppe: Præsenter dig og 

din hund.Hvad ved delingsfører/gruppefører/grup-

pens medlemmer om hund? (Hørelse, Næse, Vind) 

Tal tidligt med gruppeføreren om fordele ved at 

have hund inden befalingsudgivelse, så kan han 

arbejde hundenind i befalingen. Hvad er opgaven, 

og kan du bidrage? (Vær sikker på at du har rigtig 

fat i opgaven). Gruppeførerens forventninger til 

hundeføreren. (En god rådgiver og én der hjælper).

Hvad er din hund god til? Kan opgaven 

løses med større udbytte, hvis den blev løst ander-

ledes. (Vær 100 % klar over hvad I er gode til!) Gør 

dig klart hvor dine stærke sider er, og bring dig så 

i rette position til at udnytte dem. Husk at fortælle 

hvordan din hund reagere på fjenden! Hvordan vil 

du kommunikere med gruppen?

Ting hunden kan:
•  Observationspost: Vær opmærksom på vind, 

bevoksning, udsyn.

•  Bevogtning: Ingen vind, bevoksning, udsyn, hvis 

der f. eks er et område, der er meget uigennem-

sigtigt, kan man have stor fordel af hunden der. 

Eller i vind siden.

•  Patrulje: Mange fordele alt efter vind og vejr.  

Forklar fordelene, men også manglerne, hvis der  

f. eks. er medvind,

•  Spor: Næsten kun fordele. Fortæl GF at han skal 

bestemme tempoet, så alle GRP medlemmer kan 

følge med.

•  Gerningssted/BSO: Tag højde for vinden.  

Få placeret GRP, så de ikke generer evt. afsøg-

ning. Rundering: Normalt kun brugt ved civil 

eftersøgning, men hvis der ikke er risiko for 

fjender. Effektivt ved afsøgning inden besættelse 

af objekt.

•  Afsøgning ved krydssøg: Kanon måde at afsøge 

et stykke skov eller uigennemsigtigt terræn.  

Hvis vinden er god, kan man nøjes med at gå på 

læsiden. Husk indramningshold og deres place-

ring i forhold til vinden.

Pas på Hunden skal hvile. Prioriter opgaverne, 

HUFØ råder - GF/DF bestemmer. (Hunden kan kun 

arbejde i højst et par timer koncentreret,men 

f. eks ved en bevogtning eller observations post 

gør det normalt ikke så meget, om hunden slapper 

af imens. Faktisk gør det det noget nemmere at 

sortere i markeringerne, men igen er det kun jer, 

der ved hvad jeres hundmagter).

Husk Sikringsfolk. Placering af disse i forhold 

til vinden. (Vær altid opmærksom på vinden). 

Hvilke signaler bruger du? (Brug så vidt muligt de 

gængse kom-mandotegn). Alle aftaler på plads 

inden afgang. (Sørg for at tegn og kommunikation 

er aftalt og virker).

Vær ærlig hvis du ikke mener, at hunden og 

du kan klare opgaven.( En succes vil blive husket 

og talt om lang tid efter vi har været med gruppen 

- men det vil en fiasko også, så vær ærlig overfor 

gruppen. Tag evt. forbehold for de vanskeligheder 

der er i opgave, vind, vejr, tid osv. Forklar; ved de 

rette forhold er hunden bedre end noget teknisk 

udstyr, men der er begrænsninger).

Jeg håber dette har givet et indtryk af de 

muligheder der er i at have hunde med i 

bevogtningsdelingerne.

Ring til Jakob 2047 0162 eller Henrik 2223 6642, 

hvis I har spørgsmål eller andet vedrørende 

Hundetjensten. Vi arrangerer gerne en hunde-

demonstration en aften på Højstrup efter aftale.

Distriktets 
   hundekonkurrence  

Hundefører Jakob Madsen, HVK Faaborg, 

Lørdag d. 14. april blev der på Højstrup afholdt 

Fynsmesterskab for hjemmeværnshunde. Der 

deltog 5 hunde på forskellige uddannelsesni-

veauer i 3 opgaver.

Det viste sig hurtigt, at også de nye deltagere 

levede helt op til forventningerne, og alle fik en 

god og lærerig dag. 

De to krævende times opgaver var: Våbenbetje-

ning, skoledressur, afdækning, spor og ny patrulje 

med poststade og rundering.

Den 3.opgave var en 1 times kombineret feltmæs-

sig krævende opgave. 

Her skulle hundeføreren selv vælge løsningerne: 

Gammeldags patrulje med snubletråd, fælde, 

observation med point for signalement af skummel 

person og passage af pontonbro over vandløb.

Alle, både hunde og førere kom tørskoet over 

- rigtig imponerende godt gået - på en bro som 

gyngede ret meget.

 1. plads - med 169,8 point 

 Henrik Larsen, HVK Odense-Dalum 

 2. plads - med 159,3 point 

 Ernst Jessen, HVK Midtfyn

 3. plads - med 144,3 point 

 Marianne Jessen, HVK Midtfyn

 4. plads - med 127,0 point 
 Kaj Foldager, HVK Odense-Dalum

 5. plads - med 125,5 point 

 Jesper M, Hansen, HVK Ørbæk

   DAGENS FLOTTE PLACERINGER

TING DER SKAL TÆNKES OVER, 
NÅR DU SKAL ARBEJDE I GRUPPEN 
SOM HUNDEFØRER
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Kaptajn Ulla Staugaard Christensen, HVK Middelfart

 

Natur, socialt samvær og 50 års fødselsdag 

159 deltagere - her i blandt en 50 års fødselar - 

havde i år besluttet at nyde den friske luft og det 

sociale samvær i den fynske natur ved den 14. 

Fynske Hjemmeværnsmarch. 

Starten blev markeret ved Tommerup skole klok-

ken 08.00 med flaghejsning, marchtale og el-

kanonslag. 

Marchen startede i klar morgensol med en tempe-

ratur tæt på 0 grader. Solen der skinnede fra en 

klar blå himmel fik dog hurtigt temperaturen til at 

stige, så den lette brise af vind var meget velkom-

men for deltagerne. 

159 militære og civile fordelt fra hele landet var 

mødt op for at nyde den skønne fynske natur og 

det sociale samvær.

Godt 7 km. ude var der mulighed for første stop på 

de to lange ruter. Mange benyttede her mulighe-

den for at gøre holdt og ændre på påklædningen. 

En god times march og stigningen i temperaturen 

bevirkede, at der for mange ikke længere var 

behov for ekstra tøj til at holde varmen. Et kort 

holdt og så ...

Kort før næste stop skulle deltagerne en tur forbi 

flagstangen på toppen af Frøbjerg Baunehøj. 

Humøret var stadig højt og enkelte benyttede 

chancen til andet end blot at nyde udsigten.

Klokken 10.00 var en del deltagere allerede nået 

rasten ved Frøbjerg. Her iblandt en del der benyt-

ter marchen, som træning til 4-dagesmarchen i 

Nijmegen til sommer.

Plaketten for største hold blev overrakt til March-

team Sønderjylland, der i år klarede den længste af 

ruterne på 5 timer og 15 minutter. Flot klaret.

Marchledelsen takker for i år og vel mødt til 

marchen igen i 2013

Den Fynske
Hjemmeværnsmarch

Hvervedag 
den 5. maj på Flyvepladsen Ærø år 2012 

Rekrutteringsofficer Anja Sørensen, HJV Ærø

Det var en super dag på flyvepladsen, hvor Hjem-

meværnskompagni Fyn og Frank Mayntzhusen 

fra marinehjemmeværnet stillede både MAN 

10, GD, buslet og gummibåd til beskuelse. Steen 

Hossmann fra flyverhjemmeværnet havde sørget 

for hjemmeværnets egen flyver til beskuelse på 

hvervedagen.

Vi fik en Lancaster til at lave en lav overflyv-

ning over flyvepladsen. Til stor glæde for såvel 

tilskuer og os som hjemmeværnsfolk. 

Pavillonerne var flittigt besøgt

I pavillonerne kunne man få diverse brochurer 

og andre gode og nyttige ting, samt for dem der 

havde lyst, var der mulighed for at blive camou-

fleret, som en rigtig soldat. Dette var til stor 

glæde for de mindste i publikummet.

Små soldater på MAN10 

På pladsen var der stillet en MAN10 som alle 

kunne komme op og sidde i og lege soldat til stor 

fornøjelse for det mindre publikum.

Prøvetur i den tærrængående jeep

GD’en som stod ved siden af og var godt camou-

fleret, gav en køretur rundt på pladsen, og der 

var stor efterspørgsel på ture i den terrængå-

ende vogn.

Flyver og gummibåd

Gummibåden var flittigt besøgt, og alle kunne 

komme op og sidde i den - under kyndig vejled-

ning af Brian. Flyveren blev der set en hel del 

på, og børn kom op at sidde i den og de blev 

fotograferet. 

Oppakningen og overlevelsesmidlerne

Mange var henne og prøve at holde et gevær. De 

prøvede kikkerter af forskellige slags, hjelmene 

og basisbælterne, ja selv den 24 timers provian-

tering blev nævnt som værende lækker. 

Alt i alt var der mange besøgende til vores opsæt 

og tilmed gav det nogle lyst til at melde sig. Hvil-

ket kan siges at have været en udbytterig dag.
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Klaus Jørgen Veltzé, HVK Midtfyn (udpluk)

l og CIMIC-øvelsen Schimmelreiter 3. Den 20.- 22. april 

”skrævede” kompagniet – forstærket med deltagere fra 

HVK Faaborg og flotille 244 - over indsatsområde SILD 

i vest til TORGELOW (nær den polske grænse) i øst.

Trods en drilsk GPS nåede de 8 deltagere frem til Ferdinand von Schill skydekonkurrencen, arrangeret 

af Forbundsværnets reservister, Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern, Kreisgruppe Vorpommern-

Strelitz. 

På skydebanen i TORGELOW konkurrerede 9 tyske, 1 polsk og 2 danske (HVK Midtfyn) 4-mands hold i 

skydninger på de tyske våben; pistol P8, gevær G36, maskinpistol MP7 og maskingevær MG3.

(Høflige, som de var, undlod kompagniets deltagende hold at hjemtage nogen pokal...)

Medens kompagniets folk gjorde deres bedste i JÄGERBRÜCK, blev kompagniets deltagere i den stort 

anlagte civilt-militære katastrofeøvelse SCHIMMELREITER 3 vitterligt udfordret: Fredag eftermiddag 

sammen med alle disponible redningsorganer (brandvæsen, Røde Kors, redningstjenesten) indsats ved 

en fingeret flyulykke på flyvepladsen WESTERLAND: En TRANSALL transportmaskine var forulykket ved 

landingen: 40 personer omkommet eller kvæstet.

Palle Christiansen, HVK Sydfyn 

Kompagnichef Per Christiansen havde tænkt 

nogle gode tanker, da han arrangerede en ud-

dannelsesdag i det sydfynske. Som støtter til 

den gode ide havde han sin næstkommanderen-

de Henrik K. Sørensen og uddannelsesstøtteof-

ficer Hans Henrik Nissen Knudsen.

Det blev efter princippet: At styrke uddannelses-

samarbejdet på tværs af HVK SYDFYN, HVK 

SVENDBORG og HVK LANGELAND. Og med det 

gode tillægsformål at styrke kammeratskabet mel-

lem de sydfynske kompagnier.

 

Voila, en uddannelsesdag kom op at stå lørdag den 

21. april. Med ca. 35 deltagere, forstås. Da alle var 

mødt på Sølund, bød Per velkommen, og udtrykte 

håbet om at vi ville blive godt beskidte i løbet af 

dagen. Men terrænet var tørt og godt. Det var nok 

det eneste af hans ønsker som ikke holdt stik.

 

Vi blev inddelt i 3 hold, der på skift fik undervisning 

i moduler. Vores første modul var ”Førstehjælp 

på kamppladsen”, hvor vi blev præsenteret for 

det nye knebelpres. Instruktør Poul Erik Rasmus-

Hjemmeværnskompagni Midtfyn 
engageret i skydekonkurrence 
Ferdinand von Schil

Uddannelsesdag i det sydfynske 
(USAM SYD) - blev en succes  

sen demonstrerede hvordan man kunne stoppe 

”skræmmende pulsåreblødninger”. Herefter blev 

det tiden for ”dukkeleg”: Genoplivningsøvelse på 

dukke - 30 tryk og 2 indblæsninger. Vi fik en god og 

grundig genopfriskning af brugen af en hjerte-

starter. En kompetence som er særdeles brugbar 

- også i det civile liv. 

Veloplagte Jan Bruun Rasmussen og Helle Schou-

Hansen stod herefter klar i Guldsalen forat un-

dervise os i brugen af ”hjv.dk”. Trods langsomme 

computere, fik vi lært, og/eller repeteret hvordan 

man henter køresedler på nettet. Og vist hvor-

dan man finder datoer på BM-møder, kurser på 

HJV-skolen, og hvor mange fremmødetimer, man 

er godskrevet for. Nyttig viden når man skal have 

glæde af ”hjv.dk”

Minesweeping på Bandibak Road.

Efter sandwichfrokosten mødte vi to Afghanistan 

veteraner, Steffen og Peter fra Gardehusarregi-

mentet.

Først viste de billeder fra deres missioner. Temaet 

var ”vejsidebomber”, og vi blev meget klogere på 

hvor forsigtig man skulle være, for at færdes i et 

Taleban-mineret område. Eksplosionen af en vej-

sidebombe kan udløse så vældige energier, at det 

kan vælte en ”Piranha” rundt på skjoldet.

Herefter blev vores hold kørt til Bodøvej, hvor vi fik 

lejlighed til at prøve minesweeping i praksis. Peter 

og Steffen sendte os ud på sweeping med kunstige 

minesøgere.

Der udvises stor opfindsomhed hos Taleban ved 

lureminering i vores fremrykketerræn. Skal man 

overleve helt her ude i den spidse ende, så er det 

absolut et spørgsmål om grundighed og sund 

fornuft. Er der nogle afvigelser fra normalbilledet i 

terrænet? Det er både et langsommeligt og tidkræ-

vende arbejde at rykke frem ad ondskabens akse.

Inge
Gul seddel
sidste "l" mangler

Inge
Gul seddel
her er "l'et"
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Premierløjtnant Dan Smidstrup, HVK Odense-Havn

Kompagniet deltog endnu en gang i uddannel-

sessamarbejdes (USAM NORD) udrykning til 

Oksbøls skydeterræn. Der var igen indbudt folk 

fra HVK Odense-Dalum, HVK Odense-Havn, 

POHVK Odense, HVE 240, HVK Bogense og 

HVK Nyborg.

Dette skulle betyde, at vi kunne komme rigtig 

mange af sted, og lære hinanden bedre at kende.

Det hele startede allerede om fredagen, hvor 

forkommandoen tog af sted, for at gøre klar til, at 

skytterne kunne starte skydning lørdag kl. 9.00. 

Skytterne tog fra Distriktet ca. kl. 7 og var i Oksbøl 

et par timer sener. Alt gik fint, og skydningen blev 

startet op efter planen.

De første skydninger, der blev gennemført, var 

indskydning og opbevaringsskydning. Folk blev 

hurtigt sendt videre til f.eks. nærkampsskydning 

(CQB-skydning). Der var igen handlebane med FX-

ammunition. Det var rigtig godt at prøve, om man 

kunne ramme et levende mål. 

Der var også mange, der fik skudt K-skydninger. 

Specielt var der fokus på at der blev skudt K20, 

K21 og K23, da disse er CQB. 

Kl. 17 var skydetilladelsen slut, og vi gik derfor i 

gang med oprydning og hygge. Kl. 18 blev der ser-

veret aftensmad, som traditionen tro bestod af 

grillmad. Der var højt humør og god mad til alle.

De, som ikke nåede med i denne omgang, gik be-

stemt glip af en god skydelejer. Jeg håber derfor, 

at de får mulighed for at deltage næste gang ud-

dannelsessamarbejdet skal på udrykning igen.

Efter aftensmaden forskød vi til Varde kaserne, 

hvor vi skulle overnatte. Vi plejer ellers at over-

natte i Oksbøllejren, men den var optaget af 

udenlandske soldater, da der er stor international 

øvelse i området. På kasernen var der mulighed for 

hyggeligt samvær.

Søndag morgen var alle klar, også dem der ikke 

havde sovet så meget. Vi fik morgenmad og heref-

ter fortsatte skydeuddannelsen.

Ca. kl. 13.00 var uddannelsen slut, og der blev ryd-

det op og spist middagsmad. Herefter kunne der 

så forskydes tilbage til Odense.

Håber på endnu en god udrykning 

næste gang, vi ses.

Udrykning til 
Stibjerg skydebane 
ved Oksbøl april 2012 

Kaptajn Ole Ungermann Hanson, chef HVK Faaborg

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler har et ønske om, at komme rundt til så 

mange underafdelinger som muligt. 

Mandag den 9. marts var han således inviteret til Hellebjerg for at besøge Hjemmeværnskompagni 

Faaborg. Kompagniet havde besluttet, at når så fine gæster kommer forbi, skal der også være et 

ordentligt måltid. Derfor havde kompagnichefen indkaldt sine nærmeste støtter til at mødes med 

generalen, og forplejningsholdet havde fremtryllet et 3-retters menu, der ikke fås bedre andet steds, 

og som generalen sagde; ”hvis dette er opstarten til et almindeligt mandagsmøde, så tør jeg slet ikke 

tænke på, hvordan det er, når der er fest”.

Foruden næstkommanderende, kommandobefalingsmand, skydelærer, forsyningsbefalingsmand og 

bevogtningsdelingsføreren var også kompagniets hundefører og historiker indbudt, og ikke mindst 

kompagniets ældste mand. 

Som chef fik jeg også lejlighed til at vise generalen rundt på ejendommen, der er en gammel ferie-

koloni, som har været kompagniets samlingssted i ca. 35-40 år. 

På rundturen blev han tillige forevist skader fra de 5 indbrud, der har været på ”hytten” i den 

seneste tid.

Flaget var hejst
- det var en lun forårsaften, og der kom gæster til Hellebjerg...
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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

SEKRETERIAT OG DEPOT 
er 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 onsdagen, vil der også hér 

være mulighed for diverse bytteforretninger. 

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.

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

Materielmester Claus Engelbrecht Jensen

Ny materielassistent. 

Anne Frank Madsen er pr. 15 MAJ 2012 ansat som ny materielassistent 

på OMRDEP.

Anne er oprindeligt uddannet social- og sundhedsassistent, og har i en 

periode arbejdet indenfor faget.

Anne er medlem af hjemmeværnet, og har siden 2010 været 

forsyningsbefalingsmand ved POHVK Svendborg.

Ny materielforvalter. 

Ole Oest-Jacobsen er pr. 01 MAR 2012 

ansat som materielforvalter på område-

depotet (OMRDEP).

Ole har forrettet tjeneste ved Hjemme-

værnsdistrikt Sydfyn, både på Sølund 

og OMRDEP, i perioden 1983 til 2011.

Siden oprettelsen af Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, har Ole haft sit dag-

lige virke på Svennekærgård, hvor hans nuværende hovedarbejdsområ-

der er forvaltning af køretøjer, lokalindkøb og lagerstyring. Ole afløser 

Peter Stausholm, som efter eget ønske har søgt tilbage til Politiet.

Uniformer og udrustning.

Alle sætændringer for uniformer i hjemmeværnet besluttes i Hjemmeværnets Uniformsudvalg, som 

under hensyntagen til økonomi og operationelle forhold iværksætter indførelse af nye udrustnings-

genstande. Det tilstræbes altid at implementere genstande, som i forvejen anvendes i det øvrige forsvar.

Uniformsudvalget består af både fastansatte og frivilligt personel.

Ønsker man oplysninger om hvad der indgår i de forskellige udrustningssæt, herunder mulige 

sammensætning af uniformsgenstande, kan disse oplysninger søges i uniformsbestemmelse 

HJV BST 430-001 på www.hjv.dk under HJK/LOGAFD.

Der pågår i øjeblikket flere ændringer af sættene, og jeg kan i skrivende stund oplyse, at bælte 

M/84 (det brede sorte) nu udleveres ved iklædning, og at der nu kan udleveres 1 stk. skjorte M/84, 

olivengrøn, kort, til tjenesteuniform M/84, såfremt lovpligtig uddannelse er gennemført.

Er du i tvivl om noget vedr. din personlige udrustning, 

bedes du kontakte din forsyningsbefalingsmand. 

Nyt fra områdedepotet
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Afsender: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, 
Vibelundvej 70, 5200 Odense V

Nyt udstillingsmateriel 

Hjemmeværnskommandoen har netop 

igangsat et udbud om nyt udstillingsmateriel 

til underafdelinger og distrikter. Materiellet 

forventes leveret til områdedepoterne 

den 15. december 2011, så materiellet kan 

tages i brug fra starten af det nye år.

Inge
Gul seddel
Hele teksten fjernes - er ikke aktuel.




