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Hjemmeværnets vigtigste opgave er fortsat 

bevogtning – javel – men på den korte bane er 

det ikke umiddelbart den kapacitet, som er 

den mest efterspurgte. 

Pressen er allerede i gang med spekulationer på 

hvad det kommende forsvarsforlig vil bringe, og 

herunder de bebudede besparelse på 2,7 mia. kr. 

Her bliver der igen, næsten som standard, stillet 

spørgsmålstegn ved hjemmeværnets eksistens-

berettigelse, og standardsvaret fra os, der tror 

på vi gør en forskel er, ”hjemmeværnet er i gen-

nemsnit indsat 14 gange i døgnet til støtte for 

samfundet, og vi støtter hærens internationale 

engagement ved for nuværende at stille det 

samlede styrkebidrag til KFOR”. Disse efterspurgte 

kapaciteter er desværre ikke afspejlet i vores 

styrkeproduktion. 

Vi har ved HDFYN ikke nok Politihjemmeværns-

kapaciteter, til at imødekomme den efterspørgsel,

der er herpå. Forklaringerne herpå er mange, men 

jeg kan blot konstatere, at den kapacitet der efter-

spørges, og som er politisk interessant, kun delvist 

kan imødekommes. Derfor skal vi have styrket 

politihjemmeværnskompagnierne ved distriktet, 

og samtidig inddrage hærhjemmeværnskompag-

nierne i den del af opgaveløsningen, de er uddan-

net til. 

Den anden efterspurgte kapacitet – Støtten til 

hærens internationale engagement, er også en 

umiddelbart foranstående opgave for HDFYN, 

idet vi skal opstille bevogtningsdelingen til ud-

sendelse til KFOR ultimo 2013. Vi vil i løbet af 

efteråret 2012 starte rekrutteringen hertil, og 

målet er, at HDFYN stiller alt personel til delingen. 

Jeg har henover sommeren oplevet nogle fanta-

stiske veltilrettelagte og velgennemførte arrange-

menter. Med farer for ikke 

at nævne alle, vil jeg dog 

fremhæve tre arrange-

menter, som lever op til 

den fokus, jeg siden min 

tiltræden som distrikts-

chef har haft fokus på, 

”hvad er slutmålet?”. 

Hvad skal den enkelte 

hjemmeværnssoldat, eller 

den enkelte enhed kunne 

løse, og det skulle være 

dimensionerende for alt 

aktivitet ved HDFYN. 

Distriktets Gruppekonkurrence som blev gennem-

ført for første gang. Dette var i en årrække en fast 

del af HVK MidtfynsSommertræf, og i år blev det 

for første gang gennemført som distriktets grup-

pekonkurrence. Til de af Jer der ikke deltog, I gik 

glip af en enestående mulighed, for at få afprøvet 

både de basale militære færdigheder og indsæt-

telse i grupperamme. Det er en konkurrence hvor 

alle grupper kan være med, og målet er, at der i 

2013 er deltagelse fra alle kompagnier. 

Distriktets skyttestævne i Borris var for mig noget 

af det ypperste jeg har set indenfor enkeltmands-

skydninger. 16 skydebaner, der var lavet udeluk-

kende til det formål, at træne hjemmeværnssolda-

ten til de skydninger, der er relevante i forhold til 

vores operative indsættelser.

Distriktets feltøvelse ”Blå Lindorm” blev gen-

nemført i anden weekend i september. En meget 

veltilrettelagt øvelse, som satte rammerne for en 

afprøvning af underafdelingernes (UAFD) opera-

tive kapaciteter. 

Kan vi levere de efterspurgte 
kapaciteter?
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Øvelsen er nærmere beskrevet inden i bladet, men 

mit generelle indtryk er, at de meget engagerede 

hjemmeværnssoldater, gjorde øvelsen til en god 

oplevelse, men der er to udviklingsområder, som vi 

bliver nødt til at forhold os til:

1. UAFD kan ikke mønstre det personel der 

skal til, for at løse den operative opgave.

2. Vi har et generelt efterslæb på 

føreruddannelser. 

Dette var blot et par af de mange gode aktivite-

ter jeg har oplevet henover sommeren, og jeg vil 

gerne her benytte lejligheden til at sige tak til alle 

de frivillige hjælpere, der har gjort gennemførelsen 

af alle disse arrangementer muligt. 

Velmødt til et travlt efterår, som står på ”Operativ 

certificering” med inspektioner og taktisk træner.

Når dette er sagt, vil jeg gerne gentage min 

indledning; vi har et godt og velfungerende

 hjemmeværn på Fyn, men hvis vi ikke tager 

udfordringerne op, skaber vi ingen udvikling. 

Vel mødt til et kvartal der primært står i under-

afdelingsaktiviteter. 

LEDER - fortsat

Af René Larsen, næstkommanderende, Hjemmeværnskompagni Langeland 

Jørgen Erik Larsen, Rudkøbing, døde den 31. august i en alder af kun 51 år.

Jørgen var født i Odense, men flyttede med familien til Tullebølle, hvor 

han boede indtil han for nogle år siden flyttede til Rudkøbing.

Uddannelsen fik han på handelsskolen i Svendborg og senere ansættelse 

på Langelands Korn og Nassau Door. I fritiden var det fodbold, der fyldte. 

Først som spiller, senere træner og til sidst som dommer.

Men den helt store interesse var hjemmeværnet, hvor han for næsten 25 år siden startede i det 

daværende kompagni 4226 i Tranekær, som senere blev til Hjemmeværnskompagni Nordlangeland 

og i dag Hjemmeværnskompagni Langeland.

Jørgen fulgte med hele vejen. Han brændte for hjemmeværnet og for signaltjenesten især. Han 

var gennem mange år signalbefalingsmand. Af statur var han lille, og blev derfor aldrig kaldt andet 

end Lille Jørgen af hjemmeværnskammeraterne, men i signaltjenesten fyldte han meget med sit 

engagement og sin viden.

Derfor var det også et paradoks, at skæbnen ramte Lille Jørgen i den uniform og det hjemmeværn, 

han elskede så højt. Den 18. august under et skyttestævne i Borris i Vestjylland blev Lille Jørgen 

ramt af et hjertestop. 

Lille Jørgen fik hurtigt kompetent livreddende førstehjælp, og det lykkedes hjemmeværnskam-

merater at genoplive ham, men efter 14 dage i respirator, gav Lille Jørgens krop desværre op, og 

lægerne valgte at slukke for respiratoren. 

Lille Jørgen havde med glæde og stolthed set frem til sit jubilæum i hjemmeværnet. 

Den glæde nåede Lille Jørgen desværre ikke. 

Æret være Lille Jørgens minde.

Nekrolog

OFFICERS COIN

Under sommertræffet på Midtfyn uddelte oberst-

løjtnant Kent Mikkelsen to stk. af sin OFFICERS 

COIN. De blev overrakt til hhv. Klaus Veltze og 

Ole Oest, begge HVK Midtfyn, for deres mange-

årige indsats i forbindelse med planlægning og 

gennemførelse af netop Sommertræffet, som på 

det seneste er blevet distriktets gruppekonkur-

rence.

CHEFENS HEDER

Under udveksling mellem Norge, Sverige og Dan-

mark benyttede chefen fra Trøndelag Heimeverns-

distrik 12 lejligheden til at overrække sin CHEFENS 

HEDER (= Officers Coin) til Kent Mikkelsen, som 

tak for godt værtskab. Samtidig overrakte han 

et eksemplar til Ole og Inge Sørensen, for deres 

mangeårige indsats i forbindelse med den årlige 

udveksling.

FORSVARETS MEDALJE 

FOR INTERNATIONAL TJENESTE

Under det fælles postmøde, torsdag den 20. 

september, havde fungerende chef for regionen 

oberstløjtnant Keld Madsen meldt sin ankomst, for, 

som de fleste troede, at få en orientering om 

distriktets virke. Da alle havde taget plads, og 

inden selve mødet skulle gå i gang, bad oberstløjt-

nanten om at få ordet og bad distriktschef Kent 

Mikkelsen træde an. Fungerende regionchef ville 

overrække Kent Mikkelsen Forsvarets medalje for 

international tjeneste, og han mente, at det var 

en passende lejlighed for at fæstne medaljen på 

brystet af distriktschefen - i overværelse af alle 

distriktets medarbejdere.  

Anerkendelser

Af Thomas Pedersen, major, 

chef for operations- og uddannelsessektionen 

Har du en lille instruktør gemt i maven, så er det 

nu du skal læse videre.

Hjemmeværnsskolen (HVS) har i en del år truk-

ket på den faste kadre af instruktører (INSTR) 

tilmeldt ”lærer på kald” ordningen. I lighed med 

sidste år, hvor ordningen blev implementeret, 

omfatter ”Lærer på Kald” ordningen ikke skolens 

kurser på Slipshavn, og ej heller skolens kurser 

på Uddannelsescentrene. Nu er der kommet et 

nyt tiltag ved ”Lærer på Kald” ordningen for år 

2013. 

For at kunne opretholde en lærer- og hjælper-

kadre til skolens kurser, er det nødvendigt, at der 

kontinuerligt certificeres nye lærere og hjælpere. 

Derfor har man iværksat en følgelærerordning til 

skolens kurser, således at skolen på sigt kan cer-

tificere disse gennem skolens følgelærerordning.

Har dette vakt din interesse, kan du kontakte 

distriktet og få yderligere oplysninger tilsendt.

Bliv føl på et af 
Hjemmeværnsskolens kurser
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Af Thomas Pedersen, CHOPU, HDFYN

Vi nærmer os så småt årets afslutning, hvilket 

giver mig anledning til at gøre status på det 

operative og uddannelsesmæssige område.

Operativt har 2012 været præget af travlhed. Først 

og fremmest har vores Politikompagnier men også 

områdekompagnier været indsat til gavn for Poli-

tiet og samfundet jævnt hen over året. Derudover 

har distriktet stillet frivillige til større aktiviteter 

uden for distriktets område som Giro D’Italia. Det 

er noget som har kunnet mærkes ude i kompag-

nierne – særligt politikompagnierne har været 

hårdt spændt for over sommeren. Hæren – vores 

anden ”arbejdsgiver” har også haft brug for støtte 

i 2012. Opgaverne i efteråret har været at stille 

sikkerhedspersonel til 1. Brigades samt Danmarks 

Militære Idrætsforbund skydeperioder. I 2013 vil 

regionen og dermed også distrikterne have øget 

fokus på 1. BDE, for dermed at sikre de nødvendige 

varsler til afgivelserne. 

Prioritering er nødvendig.

Samtidigt har kravet om gennemførelse af 24 

timers tjeneste herunder 8 timers grundlæggende 

militær efteruddannelse givet disse kompagnier 

en uddannelsesmæssig udfordring. Alle ved at den 

aktive hjemmeværnssoldat har et individuelt men 

bestemt antal timer til frivillig tjeneste, hvilket 

gør at man i højere grad har været nødt til at 

prioritere, hvilke aktiviteter man ønsker at deltage 

i. OPUSEK er meget opmærksomme på dette 

men gør samtidigt opmærksomme på at 2013 vil 

blive det år hvor man ikke ser gennem fingre med 

manglende 8 timers GME-F. Heldigvis kan vi se, 

blandt andet på hjv.dk, at rigtig mange kompag-

nier, er begyndt at oprette GME-F relaterede akti-

viteter, herunder omskoling til GV M/95 som er en 

forudsætning for at kunne komme på skydebanen. 

Alle kompagniernes uddannelsesansvarlige 

næstkommanderende har fået tilsendt en GME-F 

mappe med posten hvori uddannelsesdirektiverne 

fremgår.

Hvorfor nu al den registrering?

OPUSEK kan se, at der bliver gennemført rigtig 

mange gode aktiviteter ude i de respektive kom-

pagnier. Det er meget positivt og viser samtidigt 

at de fleste kompagnier er ”levende”. Det vi des-

værre også kan se er, at det kniber med at få alle 

aktiviteterne efterbehandlet i hjv.dk. 

Figur 1. er et øjebliksbillede og derfor ikke 100 % 

retvisende, men viser antallet af aktiviteter på hjv.

dk som enten ikke er sendt til godkendelse eller 

er blevet godkendt den 1. oktober. Sammenholder 

man dette med antallet af frivillige som har mindre 

en 24 timers funktionsrelateret tjeneste i 2012 er 

resultatet knapt så opløftende.

Det er ærgerligt at skulle overføre frivillige til 

reserven ved årets udgang, hvis den pågældende 

frivillige har masser af timer ”på bogen”, timer 

som vel og mærke ikke er efterbehandlet i hjv.dk. 

Så opfordringen herfra OPSEK skal lyde, FÅ NU 

EFTERBEHANDLET ALLE JERES AKTIVITETER I 

HJV.DK! 

Bestemmelsen på området siger, at normalt 14 

dage efter aktivitetens gennemførelse skal denne 

være efterbehandlet i hjv.dk. Måske skal I have 

lavet en fast aftale ude i kompagniet, således at I 

ved, hvem der skal gøre hvad - hvornår. Området 

skal have vores fokus. Vi vil på distriktet holde 

jer løbende opdateret på området, således at 

kompagnierne inden årets udgang, ikke har timer 

stående i hjv.dk.

 

Fokuseret uddannelse og øvelsesvirksomhed

For at hjælpe kompagnierne med at prioritere, har 

Status uddannelse 2012

distriktet i samråd med kompagnicheferne beslut-

tet, at lave en turnus, således at det er en tredjedel 

af kompagnierne, der bliver fokuseret på inden 

for et år. Helt konkret er det inden for områderne 

administration, uddannelse og øvelsesvirksomhed, 

at distriktet vil kigge på kompagnierne. Det vil ske i 

f.m. gennemførelse af et ”Tilsyn” en ”Taktisk Træ-

ner” samt ”Årets Feltøvelse” (ikke nødvendigvis 

den rækkefølge). Dermed sikrer vi os, at kompag-

nierne får et mere håndterbart mål at planlægge 

fremtidig uddannelse efter. En anden bonus ved 

denne model er ligeledes, at distriktets ressourcer 

også anvendes mere målrettet, og man samtidigt 

har mulighed for at støtte hinanden på tværs af 

kompagnierne.

Allerede i år har vi så småt begyndt at målrette 

den kommende uddannelse. De kompagnier, som 

var primære øvelsestagere på distriktets feltøvelse 

Blå Lindorm, har fået en skriftlig tilbagemelding 

på deres indsat. Herunder er der givet input til 

uddannelsesområder, som kompagniet skal lægge 

tyngde i de kommende to år. 

Det er en voksen opgave.

Distriktet har, i samarbejde med kompagniernes 

uddannelsesansvarlige, afsluttet planlægningen af 

uddannelsesåret 2013. Senest blev de sidste kna-

ster filet ned under årets AKOS planlægningsmød 

Fig. 1. Sammenhold data!

UAFD	 Styrketal	 <24	FRT	 >24	FRT	 ENHED	 IKKE		 IKKE	
	 pr.	26.	sep.	 2012	 2012	 	 efterbehandlet	 godkendt

STHVK	 161	 73	 88	 STHVK	 8	 9

HVK	FYN	 106	 34	 72	 HVK	FYN	 1	 2

HVK	BOG	 36	 14	 22	 HVK	BOG	 4	 6

HVK	FAA	 62	 29	 33	 HVK	FAA	 3	 4

HVK	KER	 74	 30	 4	 HVK	KER	 0	 0

HVK	LLD	 65	 29	 36	 HVK	LLD	 2	 2

HVK	MFY	 94	 23	 71	 HVK	MFY

HVK	MID	 81	 31	 50	 HVK	MID	 0	 0

HVK	NYB	 86	 37	 49	 HVK	NYB	 1	 1

HVK	ODD	 77	 42	 35	 HVK	ODD	 7	 12

HVK	ODH	 56	 11	 45	 HVK	ODH	 0	 0

HVK	OEB	 34	 11	 23	 HVK	OEB	 1	 0

HVK	SFY	 79	 28	 51	 HVK	SFY	 0	 0

HVK	SVE	 61	 27	 34	 HVK	SVE	 2	 2

VFU	ÆRØ	 71	 28	 43	 VFU	ÆRØ	 2	 0

POHVK	SVF	 65	 12	 53	 POHVK	SVF	 0	 0

POHVK	MID	 76	 26	 50	 POHVK	MID	 12	 12

POHVK	ODE	 76	 15	 61	 POHVK	ODE

Inge
Gul seddel
"e" mangler i planlægningsmøde
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Nyt politikompagni er oprettet
Politikompagnierne i hhv. Assens og Svendborg er pr. 1. juli 2012, på grund af de nye 

opstillingskrav, blevet sammenlagt til ét kompagni – Politihjemmeværnskompagni Sydvestfyn. 

Kompagnistaben er sammensat af personel fra de to nedlagte politikompagnier.

Lille kat, 
hvis er du?
Sådan startede historien om JYTTE. 

En lille kat kom hver morgen hen til glasdøren 

ved sekretariatet, og den blev hurtigt alles øjesten. 

Jytte hører til i kolonihaverne, men synes at var-

men og kærligheden er større hos pigernre 

(og Flemming) på sekretariatet. Når vinteren gør, 

at Jytte ikke kan være udenfor om natten, håber 

hun på et nyt hjem.

Brahetrolleborg 
Hesteskue for 113. gang 
Af Henning Østerby Hansen, POHVK Sydvestfyn

En af vores faste opgaver med færdsels-

regulering er Brahetrolleborg Hesteskue, 

der arrangeres af Brahetrolleborg-foreningen, 

(Foreningen til køre- og ridehesteavlens 

fremme i Fyns Stift).

I modsætning til sidste år, havde Dansk Varm-

blod meldt afbud. Bestyrelsen besluttede så at 

invitere samtlige heste- og ponyracer, fra hele 

landet. Resultatet blev 71 katalognumre fordelt 

på 15 forskellige racer, lige fra verdens mindste 

hest, Miniaturehesten, og op til verdens største 

hest, Shire hesten.

En ny hesterace i Danmark, Paso Peruano, som 

stammer fra Peru, var også tilmeldt.

KORT nyt...

i september. Et rigtig godt møde hvor samarbejdet 

på tværs af kompagnierne blev styrket, og de

sidste skydebanedage mv. fordelt. 

Det er en voksen opgave at planlægge uddannel-

ses- og øvelsesaktiviteter for et hjemmeværnskom-

pagni. Der er mange hensyn som skal tages, og alle 

ved, at timerne ikke hænger på træerne. Derfor 

har vi i OPUSEK anstrengt os for at tilvejebringe 

nogle redskaber, som de uddannelsesansvarlige 

ude i kompagnierne kan anvende. Her tænker jeg 

specielt på uddannelsesdatabasen med tilhørende 

vejledning, samt afsnit 3 i distriktets virksomheds-

plan. Heri finder man de, for uddannelsesplanlæg-

ningen, nødvendige informationer. Men dette gør 

det ikke alene! Kompagnicheferne skal naturligvis 

tilvejebringe deres KC direktiv, som gerne skal 

beskrive distriktets fokus inden for områderne, 

uddannelse, skydning, information, øvelser samt 

støtte for militære myndigheder, for det kom-

mende år. Kompagnierne har således fået frist til 

1. november m.h.p. udfærdigelsen af kompagniets 

aktivitetsoversigt, således at denne kan komme i 

trykken. 

Plan for enhedsuddannelserne. 

Distriktet har efter ønske fra kompagnierne lavet 

en plan for enhedsuddannelsen. Denne plan står 

ligeledes beskrevet i både distriktets virksomheds-

plan, men også i uddannelseskataloget udmøntet 

på de enkelte perioder. Distriktet gennemfører 

således to enhedsuddannelsesweekender i 2013, 

hvor ”De første 6” grundlæggende enhedsuddan-

nelser gennemføres. Enhedsuddannelser, som alle 

frivillige skal have erhvervet, for at kunne deltage 

i kompagniets øvelsesvirksomhed mv. Derudover 

gennemfører distriktet to enhedsuddannelses-

weekender i Fredericia, hvor der vil blive fokuseret 

på bevogtning, bykamp 1 og 2, formationer 2, 

skovkamp, patruljetjeneste samt enhedsuddan-

nelser efter kompagniernes behov. Igen et tilbud 

som bliver svært at sige nej til i kompagniet, idet vi 

kan se i uddannelsesdatabasen at mange frivillige 

mangler disse uddannelser. 

Afslutningsvis vil jeg på OPUSEK vegne takke for 

et godt uddannelsesår. Et år der har været præget 

af mange nye tiltag herunder ny organisation, 

GME-F mv. Dette har formentlig betydet, at mange 

kompagnier har været nødt til at fokusere på disse 

opgaver og mindre på enhedsuddannelse og øvel-

ser. Derfor ser vi frem til 2013, hvor vi igen kan give 

den fuld gas rent uddannelsesmæssigt. Distriktets 

fastansatte står klar med egne uddannelsestilbud, 

som står beskrevet i distriktets uddannelsesfolder, 

der er fordelt til kompagnierne. 

- Vel mødt i 2013. 

(fortsat)
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Af Henning Østerby Hansen, POHVK Sydvestfyn

Frank Larsen fra Assens Bowlingcenter havde 

arrangeret sponsercykelløb, Le Tour de Assens, 

til fordel for Børnecancerfonden. 

Løbet foregik på den måde, at for hver omgang 

der blev kørt, kom der penge i kassen. Alle kunne 

deltage. Løbet startede ved Willemoesgården, op 

af Kindhestegade, til højre af Ny Adelgade, ned til 

Damgade, til højre videre mod Ladegårdsgade, 

hvor man skulle til højre op af Ladegårdsgade og 

til højre af Korsgade - videre til start og mål. 

Efter løbet, blev der overrakt en check på 100.000 

kr. til Børnecancerfonden.

Skyttestævne 
Borris 17.-19. august
Af Inge Jagd Sørensen, INFOSEK/HDFYN

Formålet med denne skydning er, at højne uddannelsesniveauet på det skydemæssige område, 

hvor både skydningen og det sociale samvær er i højsædet. 

Skydningen blev gennemført som konkurrence for enkeltmand og hold, med følgende discipliner: 

• Præcisionsskydning 

• Feltskydning fra kulisse 

• Nærkampskydning 

• Skydning med anlagt beskyttelsesmaske 

• Skytteild 

• Skydning højre og venstre vendt 

Holdene bestod af 8 skytter, hvor de 6 bedste GV skytter talte i holdkonkurrencen. 

(LSV skytter deltog kun individuelt).

ÅRETS VINDERE VAR HOLDET FRA HVK SVENDBORG. TILLYKKE.

Sponsercykelløb i Assens 

Frivillighedsdagen Af Henning Østerby Hansen, POHVK Sydvestfyn

Frivillighedsrådet i Assens Kommune, havde inviteret 

til national Frivillig Fredag i Assens Kommune. 

Man startede med optog igennem byen med musik 

i spidsen og banner fra de forskellige foreninger, og 

endte med ankomst til Assens Rådhus. 

Danmarks nationale frivillighedsdag er/var i 2012, 

fredag den 28. september under overskriften 

”Frivillig fredag”.

Frivillighedsrådet i Assens Kommune havde sørget 

for at opstille borde i Rådhuset, så frivillige forenin-

ger, kunne opstille en bod, hvor man kunne oplyse 

om lige deres forening, og hvad de laver.

Mange foreninger var mødt op, lige fra Psykiatri-, 

Folkedanser- og Kaninavlerforeningen, men ingen 

Idræt foreninger. I vores stand fik vi mange historier 

fra deres soldatertid, af de andre udstillere. 

RED: Også HVK Sydfyn deltog i Frivillighedsdagen 

med en stand på torvet i Svendborg.
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Af Klaus Veltze, Fyns Militærhistoriske Samling

Combined Joint Task Force på ‘KRAGSBJERG-

GÅRDEN ‘ lørdag 04. august - må arrangemen-

tet i aktualiseret, internationalt militærsprog 

vel benævnes. 

Lørdag 04. august gennemførtes – efter værdig 

åbning med fanemarch og velkomstord ved for-

manden for Fyns Militærhistoriske Samling, pens. 

major J. Lollesgaard og uddannelsesofficer, major 

Ole L. Nielsen - på området omkring ‘KRAGS-

BJERGGÅRDEN’, hvor militærhistorisk samling har 

til huse, arrangementet ‘Fra modstandsbevægelse 

til moderne militær’.

I forbilledligt samarbejde mellem flyverhjemme-

værnet, hærhjemmeværnet, marinehjemmevær-

net og Fyns Militærhistoriske Samling blev der på 

bedste pædagogiske vis anskueliggjort, hvad de 

tre hjemmeværnsgrene rummer og formår.

Mange benyttede lejligheden til at aflægge Fyns 

Militærhistoriske Samling et besøg – og bl.a. få ind-

blik i, med hvilke få og enkle midler hjemmeværnet 

egentlig startede. Informationsofficer, premierløjt-

nant Steen Hossmann, Flyverafsnit FYN og Eska-

drille 240, ODENSE stod for flyverhjemmeværnets 

indslag. Fra Hærhjemmeværnsdistrikt FYN kom 

major Ole L. Nielsen med hjælpere, således Hunde-

tjenesten på Fyn, og hjemmeværnskompagnierne 

FAABORG, ODENSE HAVN og ØRBÆK, medens 

marinehjemmeværnets informationsofficer FYN, 

Jan Norved og flotillerne 241 ODENSE-KERTEMIN-

DE og 242 ØSTFYN anskueliggjorde med hvilket 

materiel marinehjemmeværnet udfører bl.a. søred-

ningstjenesten (SAR).

- Og skyerne holdt næsten tætte indtil arrange-

mentet var slut...  

COMBINED 

Joint Task Force
Hjemmeværnet var 
  på plads i Faaborg 
Af Inge Jagd Sørensen, INFOSEK, HDFYN

DANNEBROG lagde til kaj i Faaborg 6.juni kl. 

10, og der var stort opbrud på havnen og i hele 

Faaborg by. Hendes Majestæt Dronning Margre-

the skulle besøge byen, og hjemmeværnet var til 

stede overalt, for at fejre og for at støtte politiet.

Ved landgangen stod Totalforsvarsregion Syds 

fanekommando på den ene side af landgangen, og 

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyns kommando på den 

anden side.

Ud over disse to faner, var der et stort opbud af 

faner, som Danmarkssamfundet havde bedt om at 

stille. Både soldaterforeninger og civile foreninger 

var mødt op for at festliggøre modtagelsen.

På kajen stod der et større modtagelseskom-

mando med bl.a. statsforvaltningsdirektør Ninna 

Würtzen og Fåborg-Midtfyns borgmester Hans 

Jørgensen og viceborgmester Bo Andersen, og 

sammen med disse kunne man se hjemmeværnets 

repræsentanter oberst Flemming Agerskov og 

oberstløjtnant Kent Mikkelsen.

Da majestæten forlod skibet var det i åben karet 

og med Gardehusarregimentets 50 heste for og 

bag. Et flot syn for de mange fremmødte.

Ude i byen kunne man over alt møde hjemme-

værnet. Der blev bl.a. reguleret trafik og henvist 

til parkeringspladser, og hjemmeværnet støttede 

politiet med hensyn til rensning af bygninger og 

arealer samt sikkerhed omkring de steder, hvor 

majestæten skulle færdes.
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Af Ulla Staugaard Christensen 

Da Kongeskibet Dannebrog lagde til kaj i Mid-

delfart havn den 7. juni, i silende regn, var alt 

klar - besætningen, VIP’er, sikkerheden, faner 

og rigtig mange borgere. 

Fanekommando fra Totalforsvarsregion Fyn, Syd- 

og Sønderjylland og fra Hærhjemmeværnsdistrikt 

Fyn stod på kajen sammen med faner fra mange 

forskellige foreninger og underafdelinger af hjem-

meværnet.

Krone 1 holdt klar på kajen i regnvejret, men Hen-

des Majestæt Dronning Margrethe og prinsgema-

len valgte at tage gennem byen i lukket karret sam-

men med Gardehusarregimentets Hesteeskadron.

Til vands, til lands og langs hele ruten blev der pas-

set rigtig godt på vores regentpar i form af støtte 

til politiet, som er en af vores mange kompeten-

cer. Marinehjemmeværnet assisterede til vands, 

Hærhjemmeværnet assisterede med bevogtning 

af havneområde og Politihjemmeværnet assiste-

rede med trafikregulering og afspærring af ruten.

Flot er det når Gardehusarregimentets Heste-

eskadron i deres fineste galla eskorterer vores 

regentpar gennem gaderne. Mange fik også set 

det særlige vagtskifte ved landgangsbroen, hvor 

vagt og afløser begge bærer sabel og overdragel-

sen af vagten markeres med sabel præsenteret.

Blandt gæsterne til reception på Kongeskibet 

Dannebrog var blandt andet vores distriktschef 

oberstløjtnant Kent Mikkelsen med frue.

Vellykket bevogtning ved regentparrets besøg 

At vi også med kort varsel er der NÅR FYN HAR 

BRUG FOR HJÆLP, det beviste vi endnu engang. 

Få dage før regentparrets besøg i Middelfart blev 

vi bedt om at assistere med en af vores spids-

kompetencer.

Mandag formiddag, besked fra distriktet: 

“Kan I løfte bevogtning af Kongeskibet 

Dannebrog på fredag?”

Fem sms’er og hele den aktive styrke var informe-

ret om, at FYN HAVDE BRUG FOR HJÆLP.

Før middag lød meldingen: “Ja, vi løfter opgaven”

Regentparret 
i Middelfart (uddrag)

Af Morten Brandborg, flotillechef HVF 471 Bornholm 

Patruljefartøjet HJORTØ fra det bornholmske Marine-

hjemmeværn ankom tirsdag aften (august) til Helsinki 

i Finland efter en sejlads i ganske hårdt vejr gennem 

Østersøen. For at opgaven kunne gennemføres, var det 

nødvendigt at hente assistance fra Ærø.

 

Vindstyrke på op til 20 meter pr. sekund og bølgehøjder op 

til 4 meter gjorde at forlægningen varede lidt længere en 

planlagt, i alt godt 50 timer.

Det var en træt, men glad besætning på 12 personer fra 

den bornholmske flotille, der tirsdag aften for første 

gang i flere dage kunne se frem til en rolig nat i havn 

og en velfortjent nattesøvn.

Korporal Kenny Søby Jørgensen,21 år, fra Hjemmeværn 

Ærø trådte til, da flotillen på Bornholm havde brug for 

en næstkommanderende.

Den unge næstkommanderende har haft stort udbytte at 

sejladsen og øvelsen og bringer nogle gode erfaringer med 

hjem til Marstal og Hjemmeværn Ærø. Han har haft lejlighed 

til at tilegne sig ny viden og arbejde sammen med en for ham 

helt ukendt besætning. Samarbejdet er forløbet godt. Kenny 

har hurtigt tilegnet sig forståelsen af den bornholmske dialekt.

Da der skulle repareres en antenne i masten på HJORTØ, måtte 

skibets ”Benjamin” til tops i masten.

11 Bornholmere 
og en Ærø-bo
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Af Asger Balle Pedersen, HVK Svendborg

Det er onsdag aften den 9. maj, klokken er 18.30 

og startskuddet for 24. Svendborg Løb på 10 km 

distancen lyder, og ikke mindre end 10 minutter 

senere vil 5 km distancen blive sendt af sted. 

I alt vil 2306 løbere indenfor de næste 90min 

gennemføre enten 5 eller 10 km. 

Rundt på ruten vil trafikreguleringen blive assi-

steret af hjemmeværnet, for at gøre oplevelsen så 

sikker som muligt for alle. 

Men midt iblandt alle deltagerne i løbet bevæger 

der sig endnu en hjemmeværnsmand. Asger Balle 

Pedersen er medlem af hjemmeværnets infanteri-

enheder, og er ude på 5 km distancen, som han har 

valgt at gennemføre i uniform, støvler og basis.  

Formålet er hvervning og synlighed for befolknin-

gen og øget kendskab. 

Asger fortæller; ”Det stilles lidt højere krav til 

infanterienhederne, og dette er et perfekt sted at 

lede. Adrenalin, udfordringer, store smil og masse 

af socialt samvær er hovedingredienserne i en 

kanon kammerat/soldat.”

Asger gennemførte de 5 km for HVK Svendborg på 

under 24 minutter og er kun optimistisk; 

”Vi stiller et helt hold til næste år.” På ryggen har 

Asger et banner med tryk:

”Hjemmeværnet Svendborg 

- Hør nærmere & bliv udfordret!”

Red.: DHL stafet
Ved DHL løbet i Odense midt i august deltog 5 

mand fra stabskompagniet i en 5 km stafet. 

Også de ansatte på distriktet stillede et hold. 

Næste år lægges der op til, at distriktet stiller med 

5 hold. Hold øje med dato og tilmeldingsfrist, når vi 

når næste sommer.

Svendborg Løbet 

Kan en MAN 10 svømme?? 
Af Lars Slumstrup Steenhold, STHVK Fyn

Kan en MAN 10 lastbil svømme??

Lørdag morgen, klokken er 0600. - 5 MAN 10 står 

klar til en spændende weekend. 10 soldater fra 

Stabskompagni FYN og HVK Bogense står klar til 

at kører til Søgårdlejren i Sdr. Jylland.

Kurset hedder UKUSK (kørsel under særlige 

forhold), og er et krav for at man må køre i terræn. 

Alle er spændt, og glæder sig til at komme i gang. 

Da man ankommer, køres der ud til et køreteknisk 

anlæg for at lave styre- og bremseøvelser.

Derefter er det ud i det meget kuperede terræn.

Efter en lille instruktion fra instruktør Henning 

Buller Nielsen, var det ellers ud på egen hånd. Alle 

var lige som små drenge juleaften, og bakkerne 

blev forceret, både opad og nedad. Vandhuller blev 

målt, for om de var for dybe til at køre igennem.

Det var vist et forkert målebånd, for lige pludselig 

blev der kaldt hjælp. Jesper og Carsten havde 

målt, men i den forkerte side af vandhullet.

Så var det godt at have nogle gode og grinende 

venner. 3 lastbiler blev sat foran, og ved fælles 

hjælp blev de trukket fri. Dermed blev der lige lavet 

en flotbringning. 

Aftenen gik med at køre i terrænet med gasmaske, 

kørsel i mørke uden lys på bilen, men med natkik-

kert.

Søndag var der bugsering, rengøring og start-

hjælp.En stor tak til alle kursister og instruktø-

rer for en herlig og lærerig weekend.
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Samarbejdet med 
1. Brigade udvides

uddannelsesstøtteelementet fra 1 BDE tilknyttet 

Livgarden samlet C-IED uddannelse om manda-

gen og halvdelen af tirsdagen. Uddannelsen var 

den samme, som blev gennemført under ALU 3A, 

hvorfor alle enheder nu arbejder ud fra samme 

grundlag og TTP. Jeres soldater gjorde en brav og 

motiveret indsats, selvom vejret ikke viste sig fra 

sin bedste side.

Resten af ugen blev de fem handlebaner (HABA) 

gennemført. Under torsdagens ”Search and 

Detain” HABA (Battle Group operation) havde vi 

besøg af Hærens Taktiskinspektør (HTI). Sammen-

fattende vurderer HTI, at DANCON og underlagte 

enheder på nuværende tidspunkt har et tilfreds-

stillende niveau i forhold til det forventede. Der er 

udvist stor vilje til samvirke mellem alle enheder 

og på alle niveauer. HTI kom også med en række 

anbefalinger, som vi forsøger at indarbejde og øve 

på ALU 3C i november. 

Jeg gjorde mig også selv en række observatio-

ner. En af de vigtigste er kvaliteten i markeringen 

af sweepede spor, herunder at personellet til 

stadighed holder sig inden for de afsøgte område. 

Bevægelse udenfor afsøgt område er nemlig - på 

baggrund af tidligere erfaringer ved Task Force 

Helmand - en af de største årsager til IED ulykker.

Jeg ser frem til igen at skulle arbejde sammen med 

jer og jeres enheder på ALU 3C som gennemføres i 

Oksbøl i perioden 19. - 23. november 2012.

Med venlig hilsen 

A.M. Pedersen, oberstløjtnant, Bataljonschef

Kompagnierne udpeger kontaktperson 

til Hærenheden

Som nævnt tidligere i artiklen, har støtten til 

Brigaden øget fokus i 2013. Derfor er distriktet i 

samarbejde med Brigadens projektofficer begyndt 

tidligere, m.h.p. planlægningen af det kommende 

års støttebehov. Kompagniernes uddannelses-

ansvarlige (næstkommanderende) har modtaget 

Brigadens aktivitetsoversigt samt foreløbige be-

hovsopgørelse for støtte i 2013. Dermed skulle det 

være muligt allerede nu, at sætte kryds i kompag-

niets egen aktivitetsoversigt, under de afgivelser 

man synes lyder interessante, for dermed at skaffe 

tilsagn fra kompagniets frivillige. 

Det er distriktets hensigt, at hver afgivelse skal 

koordineres på lavest muligt niveau. Dermed vil 

der blive udpeget en frivillig som kontaktperson, til 

hærenheden som skal på øvelse. Meningen er, at 

denne kontaktperson bliver inviteret til koordinati-

onsmøder forud for selve aktiviteten. 

Dermed kan den pågældende enhed fra Hæren ko-

ordinere direkte med den støttende hjemmeværn-

senhed, og dermed sikres samtidigt de nødvendige 

detaljer for vores frivillige, eksempelvis hvad der 

skal medbringes af grej samt nødvendig uddannel-

se. Antal frivillige samt ydelser aftales af distriktet 

forud for opgaven, og vil ligeledes være kendt af 

den frivillige, inden man kan melde sig til opgaven. 

(fortsættes)

Af major Thomas Pedersen, CHOPU, HDFYN

Det er ikke nogen hemmelighed, at Danmark 

udsender soldater til verdens brændpunkter. 

Blandt andet missionen i Afghanistan har 

massiv pressedækning, når det drejer sig om 

hvorledes opgaverne bliver løst. 

Hvad der har knapt så meget opmærksomhed er, 

at hjemmeværnet hjælper med den forberedelse, 

også kaldet missionsforberedende uddannelse, 

som soldaterne gennemfører frem til selve udsen-

delsen. En opgave, som ikke har fyldt ret meget, 

men ikke desto mindre er særdeles vigtig for 

Hæren, og derfor får øget fokus i 2013.  

Opgaverne spænder vidt

Missionen i Afghanistan er ikke længere ny. Derfor 

har opgaverne også ændret sig over tid, fra direkte 

indsættelser mod oprørsstyrker mod deciderede 

stabiliseringsoperationer, hvor fokus nu er sam-

virke med de nationale sikkerhedsstyrker Afghan 

National Army and Police (ANA og ANP). Styrker 

som skal overtage opgaven fra koalitionsstyrkerne 

i den kommende tid. Opgaverne spænder vidt, 

hvorfor der også skal bruges sikkerhedsbefalings-

mænd samt skydeledere til brigadens skydepe-

rioder forud for udsendelsen. Og ja, der vil også 

være lejlighed til at stifte bekendtskab med alt det 

frække tunge grej som Hæren medbringer – dog 

ikke som sikkerhedsbefalingsmand. Decideret 

markeringsstyrke er der også brug for. Senest 

har distriktet haft afgivet frivillige fra kompagni 

Bogense samt Sydfyn til I/Livgarden, under deres 

afdelingsledede uddannelse (ALU). 

Jeg har valgt at sætte et uddrag af bataljonsche-

fens takkebrev ind i denne artikel, for at synliggøre 

hvor meget Hjemmeværnets hjælp betyder for 

Hæren. 

Jeg vil gerne sige jer personlig tak for jeres delta-

gelse og/eller støtte i forbindelse med I/Livgardens 

ALU 3B, som vi gennemførte i Oksbøl i perioden 24 

- 28. september 2012. 

Formålet på ALU 3B var at øve enhedernes opgave-

løsning og specielt samvirket enhederne i mellem, 

inden for generiske kampopgaver i et ISAF-lignende 

scenarie. Ved tre af de i alt fem handlebaner var 

primær fokus på kampstøtte-/støtteenhederne og 

sekundært VIKING-COY. Dette med henblik på at 

give de optimale forhold for træning af samvirke. 

For de enheder, som ikke havde mulighed for 

at deltage i ALU 3A i august 2012, gennemførte 
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Seniorerne 

  på udflugt 
Af Lauritz de Thurah, STHVK Fyn  

Seniorforeningen i distriktet var lørdag den 1. september 2012 på den årlige sensommerudflugt. 

47 seniorer deltog. I år gik turen til Danmarks Flymuseum i Stauning og Kaj Munks præstegård i 

Vedersø. Undervejs blev der budt på formiddagskaffe med rundstykker og pålæg, og der blev gjort 

holdt ved fugletårnet i Skjern Enge. Foreningen sørgede for frokosten, der blev indtaget i Stauning.

Efter guidet rundvisning i flymuseet kørte selskabet videre til Vedersø, hvor eftermiddagskaffen 

blev indtaget, alt imens der blev fortalt om Kaj Munk og hans kamp mod nazismen. To guider førte 

os gennem præstegården og dens have. Jelling Kro sørgede for en god aftensmad, inden den 

sidste del af turen gik tilbage til Højstrup.. 

Vi har en forpligtigelse

Varslerne til støtte for 1. Brigades øvelser samt sky-

deperioder har aldrig været bedre. Distriktet har i 

den forbindelse en forpligtigelse til at hjælpe vores 

unge, som drager udenbys på farlige missioner. 

Området er desuden medtaget i distriktschefens 

direktiv, som et område kompagnierne skal prio-

ritere, hvorfor disse aktiviteter skal have samme 

fokus blandt distriktets frivillige, som i resten af 

forsvaret. Derfor skal opfordringen fra OPUSEK 

lyde, at vi skal klæde vores soldater så godt på som 

overhovedet muligt, inden de drager af sted. Dette 

kan vi kun gøre ved at lave de mest realistiske 

rammer herhjemme, inden de udsendes i det reelle 

miljø. Mange af jer har allerede ytret interesse for 

disse aktiviteter, men vi kan sagtens bruge endnu 

flere interesserede. SÅ hold øje med 1. BDE AKOS, 

og tilmeld jer via kompagniet på hjv.dk. 

De udsendte fik 
VELFORTJENT 
MINDESKULPTUR
Af Palle Christiansen, HVK Sydfyn

Solen skinnede med rettidig omhu på Kristi 

Himmelfartsdag. Dannebrogsflagene smældede 

i den friske vind. Det var kirkegårdsinspektør, 

Tommy Christensen’s store dag!

Han har i 

mere end et år 

arbejdet på at få 

opfyldt sin drøm 

om at skaffe 

en skulptur til 

kirkegården. 

Et mindes-

mærke der ærer 

vore udsendte 

soldater, ulands-

frivillige, Læger 

uden Grænser 

samt folk fra 

katastrofe-

beredskabet. 

Kort sagt, alle dem der af idealisme har udført et 

stykke arbejde i udlandet. De har været udsendt 

i en større sags tjeneste, ofte til steder hvor frihed, 

demokrati og menneskerettigheder er under 

angreb. De har gjort det med livet som indsats, og 

de har ikke engang forventet tak for det.  De bør 

hædres med en skulptur, fastslog initiativtageren 

Tommy Christensen - Og projektet lykkedes på 

smukkeste vis i samarbejde med billedhuggeren 

Søren West. 

Indvielsen og afsløringen af monumentet skulle 

netop ske på Kristi Himmelfartsdag i forbindelse 

med det traditionsrige arrangement ”Optoget til 

Krigergravene”. En smuk Svendborg-tradition som 

er blevet holdt lige siden 1867. I år for 145. gang. 

”Føniksreden” - smuk og følelsesladet skulptur.

Efter den traditionelle march var vi nået frem til 

dagens indvielse af den nye skulptur. Tidligere 

forsvarsminister Søren Gade holdt talen, og her 

understregede han at han specielt havde tilvalgt 

sig denne invitation på grund af det flotte initiativ, 

og ønsket om at hædre de udsendte. Han roste 

Svendborg flere gange som en foregangsby med 

stolte traditioner ved krigergravene. – ”Vi skylder 

alle, der i fortiden, nutiden og fremtiden gør en 

indsats for at hjælpe andre mennesker. De kæmper 

for vores fælles sag. Demokratiets, fredens og fri

hedens sag”. Søren Gade takkede også billedhug-

geren Søren West, fordi han, trods betænkelighe-

der, havde sagt ja til at skabe skulpturen. 

Så fjernedes tæppet for den smukke skulptur. 

Symbolistisk var Fugl Føniks en vidunderfugl, 

fostret af gøgen, hærdet af duen og skærmet af 

høgen. Sagnet fortæller, at når Fugl Føniks følte at 

døden nærmede sig, så byggede den en rede, hvori 

den brændte sig selv op. Men genopstod af asken 

som en ny fugl Føniks. Parallelt med mindet om de 

udsendte, der mistede livet, så symboliserer 

”Føniksreden” et tegn på udødeligheden og samti-

dig er det et kirkeligt tegn på genopstandelsen.

 Her på et smukt højdedrag på Assistens Kirkegård, 

midt i det nygrønne løv, skaber ”Føniksreden” 

en indre ro og balance. Den forholder sig godt til 

naturens rum.

Der er en lille stenbænk i forbindelse med skulp-

turen. Prøv at sætte dig der en lille filosofisk 

stund og tænk på dem, for hvem egoisme er et 

fremmedord.
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Af overkonstabel Kim Slott Nielsen, OPU07, HDFYN

Igennem den senere tid har vi med glæde kun-

net konstatere, at der har været meget fokus 

på vore kammerater, som er hjemvendt fra et 

af verdens brændpunkter. Desværre pådrager 

nogle af dem sig skader, det være sig både 

af psykisk og fysisk karakter, som man ikke 

tidligere i samme omfang som nu, har været 

opmærksomme på, hvorfor der har været 

megen kritik, af den måde det tidligere har 

været tacklet på.

De mange, og med rette, negative tilbagemeldin-

ger der gennem årene har rejst sig om forsvarets 

håndtering af denne problemstilling, har gjort, at 

der både militært og civilt har været taget nogle 

gode initiativer for at hjælpe vore veteraner, så de 

kan vende tilbage til en så almindelig hverdag som 

muligt. Det er klart at det i mange henseender ofte 

beror på en individuel tilrettelæggelse af hverda-

gen, nogen kræver blot få samtaler med psyko-

loger, andre kan måske i starten nøjes med 3-4 

timers arbejde om dagen, andre med mere fysiske 

handicaps skal have specielle maskiner osv. osv., 

for at blive indkørt i en normal gænge igen. Det 

skylder vi dem i høj grad, at hjælpe dem med til.

Der har således været kørt flere forskellige kam-

pagner ”støt veteranerne” ”køb den gule sløjfe” 

Familienetværket” og mange flere gode initiativer 

baseret på privat/frivillig basis, foruden de tiltag 

forsvaret har iværksat.  

Her på Højstrup fik store Ole (Ole Sørensen, FBE), 

den glimrende idé, om ikke vi (HDFYN) kunne 

bidrage til at hjælpe nogle af vore kammerater, 

der er kommet til skade i forbindelse med udsen-

delse. Idéen havde han fået, efter at have set en 

udsendelse på TV2/FYN, hvor en tidligere soldat 

havde startet firmaet Havekompagniet op, hvor de 

ansatte alle var tidligere udsendte soldater, som 

havde pådraget en eller anden form for skade. 

Et firma som hovedsagligt beskæftiger sig med 

vedligeholdelse af udendørsarealer. 

Ole forlagde idéen for FBE, som syntes at det var 

en glimrende idé, så aftalen blev, at de i sommer-

ferien kunne komme og hjælpe os i nogle dage. Eje-

ren af firmaet Claus mødte personligt op sammen 

med 2 af sine medarbejdere og trykkede på næven 

og fik forelagt opgaven. Vi fik en kort orientering 

om firmaet, og jeg spurgte naturligvis ind til økono-

mien, nu hvor flere af de ansatte ikke kan arbejde 

fuldtids, hvordan han fik det til at hænge sammen, 

for min forventning var, at der måtte være en eller 

anden tilskudsordning ind over. Jeg kan hilse og 

sige, at det er der ikke, selvom der er mulighed 

for at søge EU om økonomisk støtte, da det er en 

udsat gruppe. Men hele firmaets koncept er, at de 

Støt veteranerne!
skal kunne klare sig selv, det er bl.a. en af deres 

målsætninger. 

Claus fortalte at der bliver holdt morgen- og af-

tenappel, hvor dagens arbejde bliver gennemgået 

- noget de ansatte kan nikke genkende til fra deres 

dagligdag i forsvaret. Jeg fik et kort interview med 

de 2, der var på distriktets område, for at høre 

dels om deres udsendelse, og dels om den måde 

firmaet arbejder på. Det vidste sig, at den ene af 

dem tidligere havde været udsendt med US Marine 

Corps, da han er amerikaner, men har været bosat 

i Danmark i 7 år, og talte et næsten perfekt dansk. 

Det var nogle spændende beretninger, de kunne 

komme op med de to. Arbejdet blev udført til punkt 

og prikke, og vi vil ikke være bange for at kalde på 

dem en anden gang.

Inden Ole forelagde idéen for distriktschefen, 

havde han selv i FBE regi benyttet firmaet til bl.a. 

at udføre arbejde ved HVK Odense-Dalum og på 

området ved Seden skydebane, og han håber også 

meget, at han kan gøre brug af dem igen. 

Af kaptajn John Bünger, OPU02, HDFYN

- Kamp fra Stilling 2 - en hård weekend er slut. Den krævende indsatsform; kamp fra stilling, 

var lørdag til søndag (3-4. juni) emnet for enhedsuddannelsen. Før denne weekend havde ca. 

360 under distrikt Fyn denne kompetence, men med weekenden nåede vi op på 390 i denne 

specielle klub af veltrænede soldater.

Dagen startede med en times teori og overblik over de næste 24 timer. Herefter overtog førerne, som 

i dagens anledning kunne glæde sig over en komplet deling. 3 komplette grupper indrettede sig i kamp-

stillingen og indøvede alle tænkelige handlinger og bevægelser.

Takket være 11 gode kollegaer, som havde taget 24 timer fri, for at kunne støtte undervisningen blev 

der rigeligt med markering og træningsmomenter.

HVK Odense Havn havde udnyttet chancen til at træne sin kommandodeling, så al forsyning og radio-

kommunikation gik gennem kommandostationen, og alle leverancer var feltmæssige. Dette var en stor 

oplevelse for mange af deltagerne, som aldrig havde prøvet denne form for realisme og endog i ramme 

af læring.

Kamp i dagslys og mørke blev afprøvet og gennemført, og alle kampformer indøvet. Så en komplet 

deling var trætte efter få timers søvn i stillingerne, og førerne brugte, efter at have været både førere 

og vejledere gennem alle 24 timer

30 mand 
fik det sjældne Q 
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Af IOF Lisbeth Jespersen

Lørdag d. 16. juni dannede det naturskønne 

Sølund sammen med Rødskebølle skydebane 

rammerne for distriktets multifunktions-lørdag 

med uddannelsestilbud for både nye og mere 

garvede hjemmeværnssoldater.

I en turnus-ordning deltog tre grupper hjemme-

værnssoldater i den obligatoriske efteruddannelse 

i bevogtning, skydning og førstehjælp – også kaldet 

GME-F, mens det hos andre gjaldt om at lære nyt 

indenfor krigens folkeret, føring af situationskort 

med hærens troppetegn og signaturer, eller for 

endnu flere at huske en hel del tør teori, for senere 

at anvende den i praksis som sikkerhedsbefalings-

mand på skydebanen. Således supplerede kurser-

ne hinanden ganske godt, i et aftalt samarbejde 

mellem både faste officerer, frivillige undervisere 

og praktiske hjælpere. 

Den grundlæggende militære efteruddannelse for 

frivillige, GME-F, er tilrettelagt sådan, at alle 

kan være med - også selv om man ikke til daglig 

indgår i en bevogtningsenhed. Det er for at sikre 

et vist grundlæggende niveau - både i forhold til 

hjemmeværnets kerneopgave, men også i forhold 

til våbenbetjening og skydefærdigheder, og ikke 

mindst dét at kunne yde førstehjælp til sig selv og 

andre. Hertil kommer naturligvis ekstra uddan-

nelse i forhold til funktionen, sådan som det altid 

har været. 

Distriktets multifunktionsdag var godt besøgt, 

og lørdag d. 27. oktober gentages succesen 

med endnu et tilbud om deltagelse i GME-F samt 

undervisning i Krigens folkeret, vedligeholdende 

førstehjælp, beføjelser som sikkerhedsbefalings-

mand eller efteruddannelse for kompagnichefer og 

næstkommanderende. 

Modulerne har længe været udbudt til kompag-

nierne og er beskrevet nærmere på hjv.dk.

Grundlæggende 
MILITÆR EFTERUDDANNELSE 
– og meget mere…

Falckdag på 
Egeskov
Af oversergent Poul Ravnsbæk, HVK Nyborg

Ca. midt i juli blev jeg kontaktet af seniorsergent 

Claus Jakobsen fra HDFYN, som spurgte om jeg 

kunne tænke mig være med til at vise den ene 

af de pansrede mandskabsvogne (PMV’er) frem, 

som den vil være pakket op til vinterberedskabet, 

lørdag den 4. august på Egeskov slot, hvor Falck 

museet afholdte Falckdag. 

Dette sagde jeg ja til, da jeg er en af de 6 frivillige 

ved HDFYN, som blev omskolet som både kører 

og kommandør på M/113 G3 sidste efterår, hvor vi 

brugte 5 weekender på denne uddannelse.

Så lørdag den 4. august stiller Poul Erik Rasmus-

sen fra HVK Sydfyn med Poul (Polle) Ravnsbæk 

fra HVK Nyborg som vognkommandør og kører 

på turen til Egeskov Slot. Desuden var forsynings-

hjælper Henriette Kirstine Toustrup Randers fra 

HVK Nyborg med. Hun lovede at være vores egen 

fotograf på turen.

Vel ankommet til Egeskov Slot blev vi budt på både 

rundstykker og kaffe, inden vi gik i gang. Så blev 

vi spurgt, om vi kunne deltage i en case med en 

bil, hvor der var en fastklemt person, som skulle 

frigøres inden transport, hvor vi så skulle agere 

ambulance med PMV’en. Her sagde vi straks ja, da 

vi så kunne vise, at når der var brug for os i vinter-

beredskabet, kan redderne komme frem sammen 

med os i PMV’en, når de ikke kan komme frem i 

deres egne ambulancer pga. sne. Denne case tog 

ca. 45 min.

Ellers holdt vi bare stille med rampen nede på 

PMV’en, så det var muligt for folk at komme ind i 

den, og se hvordan den er pakket til vinterbered-

skabet og stille spørgsmål til os, som vi velvilligt 

svarede på. Og jeg tror både Poul Erik og Henriette 

vil give mig ret i, at vi var vel besøgt hele dagen, 

hvor der, ifølge lederen af Falck Museet Tage Juel, 

har været omkring 7000 besøgende. 

Så alt i alt en kanon dag for os, selv om den 

var lang. Har siden hørt fra Claus Jakobsen, 

at Falck var så tilfreds med os, at vi nok skal 

forvente, at skulle derned igen næste år.

Og så skal det også lige nævnes, at for os tre i 

uniform, var det også at betragte som en fami-

liedag, da der var familiemedlemmer, som også 

var til stede, hvilket jo også afspejler sig i de viste 

billeder. 
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Af Klaus Jørgen Veltzé, HVK Midtfyn

Dagene d. 21.-24. juni sydede og boblede det 

på Ryslinge Efter- og Innovationshøjskole. 

For 20. gang for manges vedkommende 

’meat and great’...

Buddy-konkurrencen fredag (vundet af deltagere 

fra Unteroffizierschule der Luftwaffe, Heide) 

afholdtes i det naturskønne Tarup - Davinde om-

råde ... i alt deltog 14 grupper: 6 tyske, 3 svenske, 

2 danske og 3 skandinaviske [= traditionsstævne 

fra ’det gamle’ Nordvestfyn distrikt].

Stævnet afholdtes for 20. gang i ubrudt række-

følge, og formår i sjælden grad at være innovativ. 

Ordet ”plejer” indgår ikke i ordforrådet: kompagni-

et evner år for år at ”opgradere” stævnets indhold, 

så det mindst svarer til de ’militærfaglige’ krav, der 

stilles til en enhed fra stående (hær)styrke.

Stævnet SOMMERTRAEF er et to-delt arrange-

ment: Efter ankomst torsdag bød fredag 22. juni 

på konkurrence for buddy-teams (to-mands hold) 

i forskellige udfordrende discipliner i det fremra-

gende område ved Tarup-Davinde.

Lørdag 23. juni fortsatte ”prøvelserne” i terrænet 

strækkende sig fra Herbæk Huse (NE for GISLEV) 

over Lykkesholm – Kullerup – Nederby – Gammel 

Fjellerup til umidelbart E for Gultved denne gang 

i form af sådanne rekonstruerede opgaver, en 

militær enhed, gruppen, vil kunne komme ud for 

i en kampsituation: såsom skydning, hvor også 

”civilister” befinder sig i målområdet / førstehjælp 

SOMMERTRÆF 
skandinavisk træf og HDFYN   gruppekonkurrence

på kamppladsen / nærkampskydning / nærforsvar 

fra stilling og køreteknik (= Transport Uddannelses 

Center ELLESTED). Hvor skydningerne foregår 

mod personer, er det som fx-skydning (ordet 

kommer fra eff ecs“ = effects) og kan bedst sam-

menlignes med det civile ”paint ball” – her vil der 

ikke være behov for diskussion om træffere. Men 

selvfølgelig bliver der også skudt med skarpt mod 

forskellige skiver.

Med slet skjult tilfredshed kunne kompagnichefen 

Ole Oest-Jacobsen - der LØR 23 JUN af distrikts-

chefen, OL Kent Mikkelsen modtag ’Commanders 

Coin’ nr. 2 på FYN for sin 20-årige indsats for 

SOMMERTRAEF - konstatere, at han har et aktivt 

kompagni med sig: Ud af hen ved 90 aktive midt-

fynske hjemmeværnssoldater deltog ikke mindre 

end 75 som hjælpere – med tiltrængt assistance af 

omkring 2o kammerater fra nabo-kompagnier.
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vi klar til kamp. Hele dagen var vi på landevejen, og 

i formation. 

Vores første post var en nærkampskydning i mak-

kerpar med FX våben, og allerede hér gik det godt 

for os. Næste opgave var forsvar af et BSO om-

råde. Der gik ikke lang tid før fjenden forsøgte at 

nedkæmpe os, men forgæves. Ude i terrænet lød 

hyletoner fra laser-duel systemet, som vi brugte, 

og fjenden var ramt. Alle på hold 3 var uskadte. 

Vores 3. opgave stod i førstehjælpens tegn. Vi 

ankom til en jeep, som var kørt på vejsidebombe. 

Passageren var slynget ud, og lå foran bilens køler. 

Som bevogtningens sygehjælper var det spæn-

dende at se, hvordan vores svenske kollegaer løste 

opgaven. Imens holdt resten af hold 3 sikring af 

skadestedet. Efter en forskydning gennem bakker 

og skov, kom vi til dagens 4. opgave. 

Det var en patrulje gennem en skov. Efter at have 

uddelt opgaver på holdene, førte jeg hold 3 ind 

i dét, som skulle vise sig at blive en kamp op af 

bakke. Kort efter vi var gået ud i spredt formation, 

blev vi angrebet på højre fløj. Jeg sendte mit nr. 

2 hold under min NK Asgar frem, for at gøre klar 

til at nedkæmpe fjenden. Vi lavede en flankema-

nøvre, kun for at opdage endnu en stilling. Kampen 

op af bakke blev nu til 2 kampe, hvor NK Asgar tog 

kampen på venstre side med nordmændene, og jeg 

selv med Ole og svenskerne tog kampen op med 

fjenden, på højre side. Efter brug af ild og bevæ-

gelse og håndgranat, fik vi nedkæmpet styrken, og 

kunne trække os tilbage efter løst opgave. 

5. opgave var køreteknik. En Mercedes Vito skulle 

navigeres ved hjælp af vognkommandørens kom-

mandoer, køres igennem en række forhindringer 

og undvigemanøvre, for til sidst at blive parkeret, 

så de næste 2 kunne komme af sted. Mange af 

manøvrerne skete med 80 km/t. 

6. opgave var en nærkampskydning med både 

stærk og svag hånd, som er noget vi alt for lidt 

træner. Derfor var det også her vi fik vores sag for, 

men alle gik igennem uden problemer.

Sidste og 7. opgave var en redningsopgave. Vi 

skulle redde en dukke ned fra 1. sal i en bygning, 

ved hjælp af en A-buk og tovværk. 

Vores samarbejde og plan virkede, og vi fik løst 

opgaven og dukken overlevede.

Efter en dag på de midtfynske landeveje, med regn 

og sol og godt humør, vente hold 3 hjem. Et par 

timer til at vi kunne slappe ai, og gøre klar til præ-

mieoverraskelsen i Ryslinge lørdag aften sammen 

med dem fra sommertræffet.

De 4 dage med udvekslingen var en lærerig 

oplevelse, som har givet gode venskaber, og 

oplevelser på tværs af landegrænserne. Sproget 

kan nogle gange være en udfordring. For hold 3 

blev det til en flot 2. Plads.

Nordisk 

venskabs-
udveksling 2012
Af Søren Kruuse, STHVK FYN  

I midten af juni måned fandt den årlige ven-

skabsudveksling mellem HDFYN og venskabs-

distrikterne i Norge og Sverige sted. 

Nøgleordet for de 4 dage, som venskabsudveks-

lingen varede, var samarbejde på tværs af græn-

ser. Derfor var hvert hold sat sammen af lige dele 

svenske, norske og danske hjemmeværnssoldater. 

 Fra distrikt Fyn deltog soldater fra kompagnierne 

Svendborg, Ærø, Fyn, Bogense, Stabskompagni 

Fyn og Eskadrille 240 Odense.

De 4 dage forløb således.

Torsdag samledes hele udvekslingen på Midtfyns 

fritidscenter i Ringe. Der blev givet information 

omkring hvad det svenske, norske og danske 

hjemmeværn laver.  Fredag trak alle 3 hold ud i det 

grønne omkring Davinde sø, hvor der blev givet 

omskoling til Gevær m/95, gennemført samar

bejdsøvelser og uddannet i førstehjælp, formatio-

ner samt nærforsvar og beredskabsområde. Efter 

en dag i det grønne midtfynske, udvalgte hvert 

hold en gruppeleder, som næste dag skulle lede 

gruppen under konkurrencen. De 3 holdfører tog 

under kommando af kaptajn Stig fra HDFYN, til 

Ryslinge fredag aften. Der modtog de befaling for 

lørdagens konkurrence. 

Lørdag morgen var der travlhed i Ringe, for hol-

dene med at gøre klar til dagens opgaver. 

Den interne kamp mellem de 3 hold, var at mærke 

fra start. På hold 3 var vi klar. Med Ole Kobberup 

og Asger fra HVK Svendborg som de forreste, var 
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Af informationsofficer Lisbeth Jespersen

Både den individuelle skydning og holdkonkur-

rencen (enhedens tre bedste skytter sammen-

lagt), blev vundet af HVK Nyborg, da der tradi-

tionen tro blev afholdt veteranskydestævne 

på Rødskebølle skydebane den sidste lørdag i 

august. 

Dagens bedste skytte, Claus Hansen fra HVK 

Nyborg, vandt 1. pladsen i den individuelle konkur-

rence og vandt tillige holdpokalen sammen med 

Viggo Frandsen og Lars Søgaard. Det skete med 

kun 3 points forspring til de tre bedste skytter 

fra HVK Kerteminde: Søren L. Henriksen, Ken F. G. 

Jespersen og Bjarne P. Madsen samt endnu 3 point 

ned til tredjepladsen, besat af HVK Langelands 

skytter: Henrik Sørensen, Leif Nørgaard og 

Torben K. Jansen. 

Ikke overraskende blev 2. og 3. pladsen i den indivi-

duelle konkurrence besat af skytter fra disse hold, 

nemlig Henrik Sørensen fra HVK Langeland og Sø-

ren L. Henriksen fra HVK Kerteminde. Sidstnævnte 

fik overrakt sit 25-års tegn ved morgenparaden, og 

var altså en af de helt nye deltagere.

Hvad er en veteran? Ordet stammer oprindelig fra 

latin og betyder gammel, men mest brugt er det 

om en gammel soldat. En tidligere krigsdeltager. 

Nu om dage bliver en soldat betragtet som vete-

ran, hvis han har været udsendt nogle måneder i 

en international mission. Ved det fynske veteran-

skydestævne har deltagerne været minimum 25 

år i hjemmeværnet, uanset værnsgren, og skytten 

har dermed ”gennem mange år været virksom in-

denfor et bestemt område” – den danske ordbogs 

betegnelse for en veteran. 

Der er altså mange måder at være veteran på, og 

dette kom oberstløjtnant Kent Mikkelsen ind på 

i sin tale ved flaghejsningen ved årets veteran-

skydestævne. Han udtrykte også sin store glæde 

over som distriktschef at være indbudt til at åbne 

stævnet, der gennem 17 år har været arrangeret 

af kompagnichef Ken F. G. Jespersen fra HVK 

Kerteminde. 

Stævnet blev gennemført med 50 skytter, hvilket 

er den største tilslutning, der endnu er set gennem 

årene. Niveauet var også ganske udmærket. Tæt 

på halvdelen af skytterne lå på hvad der svarer til 

minimum et bronzemærke i skydning, selv om en 

del af skytterne er ganske langt oppe i årene. Man 

kan kun konkludere, at øvelse gør mester, og det er 

vel netop derfor man bliver “veteran”. 

Tæt løb ved årets fynske 
veteranskydestævne

HVK Nyborg stillede med et stort hold til årets veteran-

skydestævne, og sikrede sig både førstepladsen i den 

individuelle skydning og i holdkonkurrencen. 

Katastrofe 
ved STOK i 
Langeskov (øvelse) 

Af Inge Jagd Sørensen, INFOSEK, HDFYN

Tirsdag den 11. september gravede en rende-

graver en gasledning over i industrikvarteret 

i Langeskov, hvilket medførte eksplosion og 

brand i de omliggende bygninger, og en større 

ulykke udspandt sig. 

Alle gode kræfter blev sat ind for at hjælpe.

 Efter alarmering ankom et meget stort antal kø-

retøjer med tilhørende mandskab, både fra politi, 

Falck, sygehusberedskabet og fra redningsbered-

skabet i Kerteminde og Nyborg.

For at sikre, at disse mange køretøjer kunne 

komme sikkert og rettidigt frem, var også hjem-

meværnet alarmeret.

Opgaven var klar: Der skulle afspærres og til-

gangsvejene skulle sikres. (De der skal frem - skal 

frem, de andre må ledes væk.)

Ved ankomsten til skadestedet gik alle i gang med 

netop deres opgave.

Skadevolderen (rendegraveren) blev selvfølgelig 

afspærret, og der blev slukket brande, folk blev 

hentet ud af bygningerne og behandlet eller ført 

væk, der var nok at gøre for alle.

Forud for øvelsens start havde vores sminkører 

haft travlt. De ca. 60 sårede skulle jo se ”dårlige” 

ud. Et stort arbejde med så mange figuranter fra 

de ansatte på fabrikken og fra en efterskole.

Da alle køretøjer var fremme ved skadestedet, 

havde hjemmeværnsfolkene løst deres opgave, 

hvorfor John Bünger tog de to grupper med frem. 

Her henvendte han sig til politiet og tilbød ”man-

power”. D.v.s. at man nu kunne bruge vores folk til 

de opgaver, der opstod. 

I alt var der 14 mand med. De to grupper var fra 

hhv. Odense-Dalum og fra Ørbæk.

Af materielmester Claus Engelbrecht Jensen, HDFYN

Inddragelse af 
knivbajonet M/62
Knivbajonet M/62 er ikke længere et 

tjenestevåben, og skal derfor inddrages. 

Bajonetten blev for efterhånden mange år siden ud-

leveret sammen med maskinpistol og maskingevær, 

og har både været oplagt på underafdelingsdepot 

og udleveret på privat bopæl.

Det skal for god ordens skyld oplyses, at feltkniv 

(den sorte), som udleveres til MOTOV, MOTINF og 

PTRI, ikke skal afleveres.

Har du en knivbajonet M/62 liggende derhjemme, så 

bedes du kontakte OMRDEP Fyn på tlf. 72 13 27 21.

Opbevaring af knivbajonet efter 30/11-2012 er ulov-

lig våbenopbevaring.

Køretøjer 
På hjv.dk er køretøjer ved HDFYN registreret 

med type, nummer og placering (f.eks. BUSL 1 

HØJSTRUP). Når UAFD booker et køretøj på hjv.

dk, klargøres udlånet til netop aftalt tid. Låner skal 

tilsikre at udlånsperioden overholdes. For udlån af 

køretøjer placeret på Højstrup, vil reg.nr. fortsat 

ikke blive oplyst, men køretøj vil være afmærket (i 

forruden) med UAFD eller aktivitet, således at det 

klart fremgår hvem der er låner. 

På grund af de konstante justeringer i udlån af køre-

tøjer, i perioden fra første behov erkendes (bookes) 

til det reelle behov fastlægges – bl.a. på baggrund af 

ændringer i aktiviteters omfang, deltager antal, fejl 

på køretøjer, m.v. - vil muligheden for fejl i fm. udlån 

blot øges, såfremt en udlåner oplyses reg.nr. 

Budskabet er, at når en bestemt køretøjs type 

bookes på hjv.dk til afhentning på Højstrup, står 

det klargjort (kontrolbog ilagt) til afhentning ved 

garagen, med mindre andet er aftalt.
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Af major Ole Nielsen, OPU01, HDFYN

Jeg er meget tilfreds med gennemførelsen af 

årets feltøvelse Blå Lindorm, hvor der igen blev 

øvet en masse med distriktets kompagnier. 

• Hjemmeværnskompagnierne blev bl.a. øvet i:

Alarmering, ordreudgivelse, føringsvirksomhed, 

bevogtning af objekt, samvirke med marinehjem-

meværnet og flyverhjemmeværnet, derudover 

logistiske opgaver for forsyningsbefalingsmanden 

og kommandobefalingsmanden.

• Politihjemmeværnskompagnierne blev bl.a. 

øvet i: Alarmering, ordreudgivelse, føringsvirksom-

hed, opgaver som politikompagnierne skal støtte 

Fyns politi med afspærring af gerningssteder, hu-

manitær eftersøgning og særlig hjælp bevogtning, 

derudover logistiske opgaver for forsyningsbefa-

lingsmanden og kommandobefalingsmanden.

•Stabskompagniet blev bl.a. øvet i: Alarmering, 

ordreudgivelse, oprettelse af operationscenter og 

plancenter, bevogtning af hjemmeværnsdistrikts 

Fyn kommandostation, oprettelse af kommando-

station og logistikopgaver herunder kørerpulje.

• Staben blev bl.a. øvet i: Oprettelse af opera-

tionscenter og plancenter, vagttjeneste, planlæg-

ning af nye opgaver, udgivelse af varsel, ordreudgi-

velse, oprettelse af nyheder på hjv.dk og udgivelse 

af feltaviser.

Distriktet fik under øvelsen også mulighed for igen 

at øve og teste de nye sikkerhedsnet (SINE) 

radioer, distriktets nye bevogtningscontainer og 

de nye feltrationer. 

Det har været en rigtig god oplevelse, at følge både 

enheder i bevogtningsrollen, samvirkerollen med 

marinehjemmeværnet og flyverhjemmeværnet, 

samarbejdet med Fyns Politi, momenter og kom-

mandostationer. Alle steder har der været en stor 

vilje til at løse opgaverne, samtidig med at der har 

været en god stemning og et godt humør. 

Som alle ved planlægges og gennemføres en 

øvelse fra 1. planlægningsmøde over føreruddan-

nelse, øvelsen og frem til ENDEX - med en efterføl-

gende evaluering. Selvom distriktet for nylig har 

gennemgået organisatoriske forandringer med 

bl.a. kompagnisammenlægninger, har såvel plan-

lægning som gennemførelse forløbet godt. Overalt 

har udviklingen været opadgående, og selvfølgelig 

er der ting der kan forbedres. De enkelte øvelses-

kompagnier har fået en skriftlig tilbagemelding fra 

distriktet, med bl.a. forslag til hvordan kompagniet 

kan blive endnu bedre, til at løse de opgaver, som 

hjemmeværnet bliver stillet fra totalforsvarsregio-

nen og Fyns Politi.

Øvelsestagernes deltagelse og engagement viser, 

at vi er på rette vej - næste år vil der være nye 

gode og kreative idéer, der igen vil udfordre jer. 

Afslutningsvis skal der igen i år rettes en tak til 

planlæggere og nøglepersonel for: JOB WELL 

DONE 

Øvelse Blå Lindorm 2012 
- set fra øvelseslederens side

Af informationsofficer Lisbeth Jespersen

Befalingen blev givet til kompagnicheferne på 

distriktets kommandostation og alarmeringen 

af enhederne sat i gang, da Øvelse Blå Lindorm 

indtog store dele af Fyn den 14. - 15. september. 

Formålet med årets distriktsøvelse var – udover 

alarmeringen – at kontrollere bevogtningsenhe-

derne i løsningen af forskellige afspærrings- og 

bevogtningsopgaver, samt politihjemmeværnets 

løsning af opgaver til støtte for politiet. 

Især var der et ønske om at træne samarbejdet i 

mere komplekse bevogtningsopgaver, for eksem-

pel hvor Hærhjemmeværnet hjælper Flyverhjem-

meværnet med bevogtning af en feltflyveplads, 

eller hvor enheder fra Hærhjemmeværnet hjælper 

Marinehjemmeværnet med bevogtningen af et 

havneområde. 

Her er det vigtigt med et aftalt kommando kontrol-

forhold. Umiddelbart ser det let ud, men det er i 

virkeligheden meget vanskeligt at koordinere ind-

satsen mellem forskellige enheder, der har hver sit 

ansvarsområde i forbindelse med en bevogtning.

I alt tre flyvepladser indgik i øvelsen, idet man 

udover Beldringe Lufthavn også havde to feltflyve-

pladser, nemlig Rolfsted Flyveplads og den private 

flyveplads ved Gyldensteen Gods. Hvor de to først-

nævnte var en nogenlunde afgrænset opgave, var 

det til gengæld store forhold på Gyldensteen Gods, 

der havde lagt lokaliteter til en svært overskuelig 

bevogtningsopgave. Det var som sagt ikke selve 

godsets bygninger, der skule beskyttes, men den 

nærliggende feltflyveplads. Godset blev dog brugt 

som adgangsvej, hvorfor der måtte store mæng-

der af pigtråd og afspærringer til for at kontrollere 

adgangen. 

Den ene af distriktets bevogtningscontainere var 

i brug på dette sted. I bevogtningscontaineren er 

der plads til opbevaring af både våben og afspær-

ringsmateriel, og der er mulighed for at lave strøm 

til både køleskab og kaffemaskine ved hjælp af en 

lille generator. Til gengæld er der ikke meget plads 

til personel, der måtte have behov for at søge ly for 

vind og vejr. Det var der dog heller ikke synderligt 

behov for på dette sted.

Anderledes sus i sejlene var der på havnen i Ny

borg, hvor det stod på samvirke mellem Hær- og 

Marinehjemmeværn. Hærhjemmeværnet havde 

den kolde tjans på kajen, mens Marinehjemmevær-

net næsten lå i ly af havnemolen på Lindholm. 

Marinefartøjet lå i læ i Nyborg havn, og en gum-

mibåd fra Marine Force Protection (MFP) sejlede 

rundt i yderhavnen. For nattens patruljer på kajen 

var det således en meget mørk og meget kold 

oplevelse. Opgaven – både ved dag og nat – var at 

holde øje med, at der ikke kom gummibåde eller 

frømænd forbi – eller i land. På den anden pynt 

stod en post klar med et maskingevær rigget til på 

toppen af en MAN 10. Så de var helt afklaret med, 

at ingen kunne komme forbi her.

Politihjemmeværnet holdt sig til nogle af de 

opgavetyper, som de normalt hjælper Fyns Politi 

med – afspærring af et gerningssted og afsøgning 

af et skovområde. De fik ros med på vejen over 

hele linjen. 

Samarbejdet har generelt fungeret fint mellem en-

hederne under øvelse Blå Lindorm. Naturligvis kan 

der altid være lidt uenighed om hvordan en opgave 

skal løses, og hvem der skal bestemme, ligesom 

nogle må opleve ventetid, mens andre er til stede 

der, hvor det foregår. (Fortsættes)

Øvelse Blå Lindorm sluttede lørdag aften efter af-

visning af flere angreb på objekterne, og et større 

oprydningsarbejde begyndte tillige med transport 

af materiel og personel, og ikke mindst pakning 

og afhentning af de to bevogtningscontainere, der 

havde været i brug. En øvelse, hvor mange ting har 

En lærerig samarbejdsøvelse
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(fortsat)

klappet og samarbejdet fungeret. Men også en 

øvelse, der endnu en gang har vist at logistikken 

er det svage punkt, når så mange og så meget 

skal transporteres af de samme køretøjer. 

Også signalforbindelserne er en udfordring, nu 

hvor hele Fyn og de sydlige øer er samlet under 

ét distrikt. Der er stadig brug for nytænkning her, 

hvis alle skal have lige mulighed for at kommuni-

kere med hinanden. Kommandostationstjenesten 

har generelt været lidt forsømt i de senere år, og 

nogle steder har man kunnet ønske sig lidt flere 

folk. Så der er bestemt også noget at arbejde 

videre med det næste år.  

Men alt i alt har det været en god øvelse, hvor 

omkring 300 menes at have været involveret – 

lige fra bevogtningsenhederne og bemandingen 

af kommandostationerne til momentstyrken og 

hjælpere med udbringning af materiel, forplej-

ning eller sminkning af sårede. Og forhåbentlig 

ses vi alle sammen igen til næste år – og flere til. 

Tak for kampen!

Af seniorsergent Claus Raakilde Jakobsen,OPU06, HDFYN

Som det nok er de fleste bekendt, har skyde-

banerne i Aborg og Seden længe været enten 

behæftet med særlige miljøkrav eller været helt 

lukket af for skydning. Heldigvis er der nu, langt 

om længe, ved at ske fremskridt.

Aborg (traditionel langdistancebane):

Her har det ikke, grundet støjbelastning af en nabo, 

i en årrække været muligt at skyde i weekenden. 

Kun én hverdag om ugen, har vi haft muligheden, 

hvilket ikke er optimalt i vores regi.

Banen blev fuldstændig ombygget omkring år 

2000, med støjafskærmning, nyt kuglefang, statio-

nære skiverejsere, nyt skivedepot mm. Endvidere 

blev banen gjort afspærringsfri, så skydning kunne 

ske, uden at tage høje for de mange sejlere, der 

passerer i farvandet mellem Fyn og Bogø.

Støjafskærmningen består af tre sydvendte volde 

– med mellemrum mellem disse. Voldene tager 

mundingsknaldet, men overlydsknaldet fra projekti-

let, havde man ikke taget højde for, hvilket kunne 

konstateres ved gentagne støjmålinger. 

Skulle der laves et stort skydehus (400 m2)? Skulle 

alle våben udstyres med lyddæmper? Skulle banen 

graves yderligere ned? Jo, forslagene til løsning 

af problemet, har været mange. Løsningen bliver 

så, at lukke mellemrummet mellem de volde, der 

står ved 100 og 200 meter standpladserne. Herved 

skulle støjen ved vores nabo kunne minimeres 

og ligge inden for de krav, der stilles til skydeba-

ner. Der ud over skal endevolden forhøjes, idet 

den siden sidste ombygning, er sunket sammen. 

Forhøjningen sker ved, at der på toppen af volden, 

bygges en solid trækasse, der efterfølgende fyldes 

med sten. 

Sluttelig sløjfes skyttehuller, da de er angrebet af 

råd og svamp.

Tirsdag d. 8. oktober, mødte entreprenøren så 

op med den nødvendige maskinpark. Vejene blev 

jævnet og køreplader udlagt og snart åd grave-

maskinen lystigt i den vestfynske muld. Om alt 

går vel, vil vi igen kunne skyde i fuldt omfang, når 

rådhusklokkerne byder velkommen til 2013.

Seden skydebane:

Også her syntes der at være fremgang, om end 

det måske ikke lige er til at se med det blotte øje. 

Beløbet der er afsat, er frigivet og forhåbentlig 

vil der inden længe, komme gang i ombygnin-

gen. Overordnet set kommer banen til at bestå 

af to afsnit, hver med 10 standpladser. På 200 

meterstandpladserne bygges et skydehus og der 

bygges sidevolde, således det er muligt at skyde 

på begge afsnit samtidigt. Det ene afsnit bliver 

med traditionelt skivehejs og det andet med et 

selvmarkerende Kongsberganlæg (som kendes fra 

bl.a. Nymindegab og Stibjerg). 

Fra de første målinger og streger på papiret, er 

der gået flere år. Seden skydebane har overor-

dentlig stor betydning for hjemmeværnet på Fyn. 

Med de nye krav der stilles, kan vi ikke undvære 

denne kapacitet. 

Det har ikke været muligt, at få en helt nøjagtig 

status, men da banen ligger på lejet grund, skal 

udlejer selvfølgelig tages med i planlægningen og 

give kommentarer til udførelsen. Rygtet vil vide, 

at det netop er hér, der er lidt justeringer der skal 

på plads.

Et stort ønske er, at Seden skydebane blev gjort 

afspærringsfri. Herved kan vi tage størst muligt 

hensyn til brugerne af fjorden og få den bedste 

udnyttelse af banen. 

Hvorvidt dette bliver imødekommet, er endnu 

uafklaret og et forsigtigt bud på, hvornår banen 

igen er klar, vil være slutningen af 2013. 

Lejbølle:

For tiden er skydebanen midlertidig lukket, grun-

det Langeland Kommunes seneste miljøtilsyn. 

Banen ligger ud til Storebælt og har ingen kug-

lefang. Dette medfører, at projektilerne lander i 

bæltet, og vil kunne medføre en risiko for miljøet. 

Da banen er den eneste tilbageværende militære 

skydebane på Langeland, er det af stor vigtighed 

at finde en løsning, der tilgodeser alle parter. Det 

arbejdes der på fra flere sider, men der kan ikke 

gives noget bud på, hvornår vi igen kan skydes 

på banen. 

Nyt på skyde-
banefronten
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Derfor søger vi en ny informationsofficer (LD/

IOF ), der sammen med næstkommanderende 

informationsofficer og det øvrige informations-

element kan sikre, at informationsvirksomheden 

fungerer på distriktsniveau, herunder koordi-

nere informationsvirksomheden med underlig-

gende kompagnier.

Stillingen er placeret i distriktets informations-

element, og graden er afhængig af militær ud-

dannelse, max. kaptajn.

Om stillingen (udpluk):

Ansvarlig for informationselementets planlægning, 

tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af 

pålagte opgaver. 

Løser sine opgaver med udgangspunkt i CH/DST 

udgivne direktiv for informationsvirksomhed. 

Forestår udarbejdelse af distrikts-/grensvis 

strategi og plangrundlag for lokale informations-, 

image- og hverve- initiativer. 

Forestår igangsættelse og gennemførelse af kon-

trol af underafdelingernes informationsindsats 

Etablerer netværk til lokalpressen i det geografiske 

funktionsområde. 

Deltager i uddannelse af 

KOF/ROF/UDST/HIST/ RED.

Deltager i oprettelse og drift af kommandostation 

og forestår informationselementets deltagelse i 

operations- og planlægningscenteret. 

Forestår informationstjeneste i forbindelse med 

afprøvning og ajourføring af planer.

Deltager i operations- og planlægningscenterets 

opgaveanalyse og formulering af egne muligheder 

samt opstilling af styrende faktorer i relation til 

informationstjenesten. 

Din profil:

Du er en udadvendt, selvstændigt arbejdende og 

seriøs person, som med gensidig respekt og på 

en naturlig måde samarbejder godt med andre 

mennesker.

Du har erfaring fra hjemmeværnet og/eller det 

militære system i forvejen, og du bærer uniformen 

med respekt. Det er en fordel, hvis du har erfaring 

med informationstjeneste, pressevirke eller har 

anden kommunikationsmæssig baggrund.

Du har ordet i din magt, kan holde flere bolde 

i luften, er god til at netværke og er god til at 

iværksætte samt følge op på initiativer inden for 

informationstjenesten.

Informationselement

Informationselementet består af ledende infor-

mationsofficer, næstkommanderende, redaktør, 

redaktørhjælper, udstillingsbefalingsmand, udstil-

lingshjælper, og 2 distriktshistorikere.

For tiden er stillingerne som næstkommanderende, 

redaktør og distriktshistoriker besat.

Ansøgning indsendes til Hærhjemmeværnsdistrikt 

Fyn.

Fuldstændig funktionsbeskrivelse kan ses på 

hjv.dk http://www.hjv.dk/For%20medlemmer/

Funktionsbeskrivelser/Sider/INFOHHD.aspx , 

og oplysninger om stillingen kan fås ved major 

Ole Nielsen 7213 2731, eller Inge Jagd Sørensen 

2371 8049.

Posten som leder af 
informationselementet er ledig

Reklameartikler

Der kan nu købes reklameartikler igen. Leverandø-

ren er IDÉ House of Brands A/S i Kolding.

På adressen http://shop.idegroup.dk/hjvshop kan 

du se, hvad de kan levere i hhv. tøj, udstyr, 

tasker og diverse. Kompagnier kan bestille via 

distriktet jf. aftale, men nu har DU, ved hjælp 

af dit MA-nummer, mulighed for at købe selv. 

Udstillingsmateriel

Alle kompagnier har nu fået tildelt udstillingsmate-

riel bestående af et ståbord, et A-skilt og 

et windbanner. Formålet med udstillingsmateriellet 

model 2012 er at: 

HJV fremstår ensartet, genkendeligt og dermed 

stærkt kommunikerende. 

Reducere de administrative, materielforvaltnings-

mæssige og økonomiske udgifter 

HJV samlede indkøb af udstillingsmateriel overhol-

der EU’s regler om udbud. 

Nye (lokale) plakater

til A-skilte (størrelse A1) kan fremstilles efter aftale 

med INFOSEK.

UAFD fremsender tekst og billede, hvorefter plaka-

ten bliver trykt på regionen.

Distriktet har udover ovenstående to bagvægge til 

brug ved større arrangementer, ét stk. 

på Højstrup og ét stk. på Sølund. Disse bestilles via 

INFOSEK.

Orientering om Informationsforum på HJV.DK. 

Hjemmeværnskommandoen har konstateret, at 

flere myndigheder ikke er bekendt med 

Informationsforum på HJV.DK, hvorfor der hermed 

oplyses herom. 

www.hjv.dk/informationsforum/Sider/Informati-

onsforum.aspx

Informationsforum er det sted bag log-in på HJV.

DK, hvor medlemmer og myndigheder kan 

se nyheder og finde diverse materialer vedrørende 

informationstjenesten i hjemmeværnet. 

Informationsforum afløser ikke udsendelsen af 

skrivelser til myndigheder, men det vil typisk 

være et effektivt sted, hvor viden om fx kommende 

kampagner eller nye tiltag indenfor 

informationsstrukturen kan blive opdateret. 

Strukturen på informationsforum er opbygget 

af følgende menupunkter: 

Hvem er vi?  

Rekruttering  

Presse

HJV magasinet 

Web og design 

Materialer

Kommunikations- og Rekrutteringsafdelingen i 

HJK er ansvarlig for ajourføringen af 

Informationsforum på HJV.DK.

Nyt fra Informationstjenesten
                Af Inge Jagd Sørensen, INFOSEK, HDFYN
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Du bliver kompagnichef for et frivillig Politihjemmeværnskompagni som er placeret i 
Odense. 
 
Politihjemmeværnskompagni Odense består af godt 80 aktive medlemmer. Kompagniet er meget synligt i Odense området, 
men indsættes til støtte for Fyns Polti på hele Fyn. Kompagniet har egne faciliteter til uddannelse, møder mv., beliggende på 
Højstrup i Odense. 
 
OPGAVER: 
Du bliver chef for en kompagniledelse bestående af frivillige officerer og befalingsmænd med mange års erfaring. Du får 
ansvaret for kompagniets udvikling, indsættelser, uddannelse og aktiviteter, men ikke budget og økonomi.  
Kompagniet udfører deres tjeneste i fritiden, så du skal kunne afse den nødvendige tid om aftenen og i weekender. Der vil 
også være perioder, hvor din tjeneste forrettes på enkelt hverdage. Som kompagnichef indgår du naturligvis i distriktets 
chefkreds, hvor sparring og vidensdeling gennemføres i en fri og åben dialog. Tiltrædelse 1. Februar 2013.  
 
VI FORVENTER: 
 Du er som person vant til at færdes i en frivilling organisation, og har en naturlig evne til at motiverer engagerede 

mennesker til at yde deres bedste. 
 Du har måske en baggrund fra en enhed under Forsvarsministeriets eller Rigspolitichefens område. Det er ønskeligt, hvis 

du har en militær baggrund, men det er ikke et krav.  
 Du modtager den nødvendige ledelsesmæssige og faglige uddannelse, som gennemføres på distriktet eller på 

Hjemmeværnsskolen i Nymindegab. 
 Du skal være optaget som frivilligt medlem af Hjemmeværnet eller kunne optages som frivilligt medlem.  
 
VI TILBYDER: 
 Oplevelser og ledelsesmæssige udfordringer ud over det sædvanlige i forhold til mange civile foreninger. 
 Grundlæggende og videregående lederuddannelser, som er fuldt på højde med civile uddannelser. 
 Funktionsvederlag efter individuel aftale med ca. 25 – 35.000 kr. pr.år, samt dækning af udgifter til kørsel, kost og logi, når 

du er i tjeneste. 
 

Ønsker du nærmere beskrivelse af stillingen eller har du spørgsmål hertil, så kan de rettes til chefen for 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, oberstløjtnant Kent Mikkelsen på telefon 72132701. 
Har dette din interesse så send din ansøgning til hdfyn@hjv.dk mrk.: CH/POHVK ODE. Vi ser frem til at høre fra dig. 
Ansøgningen skal være distriktet i hænde senest 30. November 2012, meget gerne på e-mail til hdfyn@hjv.dk. 
 
 
 
 
 
 

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
 

Distriktet dækker Fyn og omkring liggende øer.  

Distriktet har 3.500 frivillige medlemmer, hvoraf ca. 1.500 er i den aktive struktur. 

Se mere på www.hdfyn.dk 

Chef søges! 

Har du lysten, energien og tiden til udfordringen som chef for et Politihjemmeværns-
kompagni i en frivillig organisation? – så læs videre…………… 

Hjælp os med at holde 
dine data opdateret 
Af kaptajn John Bünger, OPU02, HDFYN 

Distriktet og ikke mindst vagthavende har behov 
for at din email-adresse, mobilnummer og fastnet nummer 
altid er opdateret korrekt i vort system.
Hjælp os med at holde dem opdateret. 
Brug dette link: http://madata.tricondata.dk

Vi har lavet en online opdatering af dine data i vort interne 
system. Vi opdatere IKKE HJV.dk - men via linket kan du få 
opdateret: 
1) Email adresse 
2) Fastnet nummer 
3) Mobil nummer

Dataene bliver opdateret i vort interne system DeMars en-
gang om måneden, hvorefter dataene er slettet. Ønsker du 
HJV.dk dataene ændret skal du selv gøre dette. 
Du kan nu downloade en APP til din smartphone, og være 
med til at opdatere data når tid og sted passer dig. Den er 
på nuværende tidspunkt kun udviklet til Android systemet. 

Hjælp din kammerat, gi’ ham/hende linket! 
Brug dette link: http://madata.tricondata.dk
Husk du må opdatere så ofte du vil.

HYPERLINK “https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.threegvision.products.inigma.
Android&feature=search_result” \t “_blank” i-nigma Bar-
code Scanner anbefales til brugen af læsning af QR coder.

Uddannelser 1. halvår 2013.

Distriktet har udgivet og fordelt et lille hefte med uddannelsestilbuddene, men hér er lige en 
appetitvækker. Find det, der er interessant for dig, og kontakt så dit kompagni. Yderligere vedr. 
indhold og tid/sted på hjv.dk.

Uddannelse Dato Tilmeldingsfrist
GME-F 13-14 APR (Multi weekend) Via HVK – én uge før
GME-F 25 MAJ (Multi lørdag) Via HVK – én uge før
Førstehjælpsuddannelse 26-27 JAN Via HVK – én uge før
Førstehjælpsuddannelse 09-10 FEB Via HVK – én uge før
Taktisk træner- kompagni 26-27 JAN og 09-10 FEB Via HVK - 10 JAN 
Enhedsuddannelse 09-10 MAR Via HVK - 11 FEB 
Politifunktions 
vedligeholdelse

16 MAR Via HVK - To uger før

Seminar for 
uddannelsesplanlæggere

16-17 MAR Via HVK – én uge før

Multiuddannelsesweekend 12-14 APR Via HVK – 12 MAR
Grundlæggende 
enhedsuddannelse 1-6

04-05 MAJ Via HVK – én uge før

Sanitetsseminar 18-19 MAJ Via HVK – én uge før
Multifunktions lørdag 25 MAJ Via HVK – 01 MAJ
Rydningsassistent 
vedligeholdelse

08 JUN 24 MAJ

HDFYN gruppekonkurrence
(grupper á 8 MD)

14-15 JUN Tilgår HVK
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Afsender: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, 
Vibelundvej 70, 5200 Odense V

DÆKKER NÅR DET GÆLDER
www.blivmedlemnu.dk




