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LEDER

 

  Lederen           
Af oberstløjtnant Kent Mikkelsen, chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 

DISTRIKTSNYT 03/2016

 
Tak for at I har givet mig den bedste oplevelse  
i Hjemmeværnet!

Vi gennemførte i uge 39 for første gang HDFYN  
uddannelsesuge i Nymindegab. 

Idéen til uddannelsesugen er kommet fra erfarin- 
gerne med gennemførelsen af vores mønstring,  
samt ved at søge inspiration ved vores norske og  
svenske hjemmeværnskollegaer.  
Formålet var at samle alle HDFYN uddannelses- og øvel-
sesaktiviteter i en uge, hvor ugen sluttede med  
operativ certificering. 

Jeg har i mine år som distriktschef aldrig mødt så  
mange velmotiverede hjemmeværnssoldater, der  
samme med distriktets ansatte fik skabt en samhø-
rig-hedsfølelse, hvor vi i fællesskab kunne imødegå alle 
udfordringer.  
Derudover fik vi gennemført et stort antal uddannelser  
og endeligt operativt certificeret tre underafdelinger.

Uddannelseugen er kommet for at bliver, og bliver i 2017 gennemført i uge 24, så sæt allere-
de nu kryds i kalenderen, og planlæg om muligt på at få fri i denne uge. 

Ved udgivelsen af dette nummer er året ved at gå på hæld, og det er sidste chance for, at få sikret, at vi 
får alle aktive med over i den aktive struktur i 2017. De hjemmeværnssoldater, der endnu ikke har fået 
deres 24 timers tjeneste, skal tilbydes deltagelse i aktiviteter, således de fortsat kan være aktive i 2017. 
For hver soldat i sikrer, der får deres 24 timer, sparer i kompagniet for de ressourcer, der anvendes til at 
hverve og uddanne en ny hjemmeværnssoldat. 

2016 har været et godt hjemmeværnsår, hvor specielt to aktiviteter lyser særligt op. Den ovenfor nævnte 
uddannelsesuge og Hjemmeværnets Landsøvelse. Begge aktiviteter hvor vi deltog som en samlet enhed 
uanset tilhørsforhold og ansættelsesforhold. 

Den erfaring jeg har draget på baggrund af de to aktivister er, at samlet står vi stærkt, og vi er her i stand 
til at løse vores operative opgaver, og dermed leve op til vores motto, ”Når Fyn har brug for hjælp”. 
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Det vil være lidt en floskel at skrive, at udfordringerne ikke bliver færre i 2017, men et faktum er, at den 
ansatte struktur står over for store ændringer på logistik- og administrationsområdet, noget som vil få en 
indflydelse på jeres dagligdag. Derudover kommer der formentligt et nyt forsvarsforlig i efteråret 2017, et 
forlig som i min optik kommer til at skabe helt nye rammer for vores virke. 

Det bedste vi kan gøre i denne ombrydningstid er, at gennemføre alle planlagte uddannelsesaktiviteter, 
imødekomme alle operative indsættelser, og hver gang fortælle den gode historie om Hjemmeværnets 
virke, således politikkerne har det på nethinden, når det kommende forsvarsforlig skal vedtages. 

 
Tak for et godt hjemmeværnsår til jer alle.

Kent Mikkelsen 
Distriktschef
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Politikompagni	Middelfart	fik	ny	chef.	

Oberstløjtnant Kent Mikkelsen HDFYN overdrog kompagniet fra kaptajn Peter Josiasen til premierløjtnant 
Lars Glans.

Peter Josiasen har været kompagnichef i 31 år og videregiver nu kompagniet til kompagniets 
næstkommanderende i 19 år, Lars Glans.

Overdragelsen blev gennemført ved en 
reception Lørdag den 15. oktober, hvor der 
blev holdt flere taler.

 Chefskifte
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Den 18. oktober gik to af distriktets faste støtter alt for tidligt bort.

 - Poul Erik Jensen, Hjemmeværnskompagni Middelfart

 - Jan Schreiner, Stabskompagni Fyn

Æret være deres minde.

 
Dødsfald
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Afsked med CHOPU

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn tog den 30. 
juni 2016 afsked med CHOPU Christian 
Busch, som forsætter sin karriere ved Ark-
tisk kommando i Grønland.

Majoren skulle, som det er tradition på distriktet, 
plante et træ. Under arbejdet var han iført den 
beklædning, han skal være iført under i sin udsta-
tionering på Grønland.
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 Afsked

 
Forhenværende seniorsergent

Den 31. august var sidste dag i dronningens 
klæder for seniorsergent Claus Jakobsen 
efter godt 40 års tjeneste.  
Claus startede den 1. august 1973 ved forsvaret, og 
har gjort tjeneste ved mange enheder gennem sin 
lange tjenestetid. 

Samme dag mødte venner og bekendte op for at 
sige tak for samarbejdet, men også for at sige vel-
kommen i ”de frivilliges rækker”, hvor Claus bl.a. 
fortsat vil være med omkring de pansrede mand-
skabsvogne.

Claus skulle som de øvrige, der forlader distriktet, 
plante/navngive et egetræ.



7DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]DISTRIKTSNYT 03/2016

 Hæder

 
40 års jubilæum

Major Ole Nielsen kunne den 1. juli 2016 
fejre 40 års jubilæum i Forsvaret. Jubilæet 
blev afholdt sammen med kollegaer ved 
distriktet.

Under uddannelsesugen – uge 39 – blev hele styr-
ken stillet op, og foran denne uddelte Kent Mikkel-
sen et nyt bånd med ”Egeblad i guld” til majoren, 
til at sætte på den tidligere tildelte medalje.

 
Ny medarbejder på OMDREP

Jeg er den nye lager- og logistikelev på depo-
tet, et sted jeg er rigtig glad for at være

Jeg hedder Marc Andersen og er 29 år gammel, og 
jeg kommer fra Nordfyn. 

Jeg bruger en del af min fritid på, at være aktiv med 
blandt andet fodbold og slædehunde. 
Jeg ser frem til at kunne yde en god service her på 
områdedepotet.

Ny medarbejder i OPU 
Operation, planlægning og uddannelsessektionen 
har fået ny medarbejder, oversergent Claus Chri-
stensen. Claus overtager Claus Jakobsens funktion 
i OPU. 
Derudover har Chefen for OPU Christian Busch, 
som bekendt, forladt sektionen og fungerende chef 
indtil videre er major Ole Nielsen.

 
Nye ansigter!
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Det glæder mig utroligt, at kunne fortælle, at Valdemarsdagen i Assens, blev en stor succes!

Jeg kan ikke huske, at vi før har haft så mange tilskuere til paraden på Skelvej, og så mødte der 16 faner 
op, hvor Tove Uth – Toldstrups datter, som i år havde æren af, at tale for Dannebrog – udleverede yder-
ligere to faner, til hhv. POHVK Svendborg og F.D.F. i Tommerup, så vi på paraden, gennem byen til aften-
sangen i Vor Frue kirke, med Assens Harmoniorkester i spidsen, havde 18 faner med.

Fra Hjemmeværnet deltog der 4 faner – plus den  
nye, altså 5 faner i alt, og næsten 20 af vennerne, 
som bl.a. stod for trafikkontrollen gennem byen, og  
så vores ven Bjarne, der var så venlig at møde med 
jernstangen, og være fanekommandør, og bl.a. sam-
men med provsten og jeg, stod for at føre  
fanerne ind og ud af kirken, hvor de jo, som altid,  
stod oppe ved alteret.

Tove Uths tale, var særdeles smuk, hvor hun bl.a.  
kom ind på noget, som måske var årsagen til, at så 
mange mødte op til denne smukke ceremoni, at  
det jo er en noget speciel verden vi har, her i 2016, 
hvor mange danskere heldigvis nu går mere ind  
for traditionerne og det historiske, som at fejre ver-
dens ældste nationalflag! 

Og så kunne man sige, at ligesom under slaget ved 
Tallin, var Vor Herre med os her i Assens, for med det megen regn, der var andre steder i landet, så slap 
vi her, medens ceremonien foregik, men efter fanerne var ført ud af kirken, og jeg så takkede dem for, at 
de var mødt op, gik jeg bagefter hen til min bil, for at hentes en gave til Tove Uth, og så begyndte det at 
regne, her i Assens også!

Herligt, med noget utroligt positivt som dette, og vi håber meget, at vi i hvert fald kan holde det ved lige, 
frem til 2019, hvor vi jo skal fejre 800 året for, ”At Dannebrog faldt fra himlen ned, medens en mægtig 
stemme lød: ”Under dette tegn, skal I sejre!””

Er utroligt stolt over, at Hjemmeværnet, som altid, er med til, at noget vigtigt som dette bliver gennemført 
100%, og i den forbindelse: Også en stor tak fra Danmarks-Samfundet for, at HDFYN stiller højttaler etc. 
til rådighed for os !

   
  Valdemarsdag 15 juni

Henning Sander, POHVK Assens og Danmarks-Samfundet
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Assens: Et enkelt brag blev det til, da rydningsassistenter fra Hjemmeværnet torsdag over 

middag tog sig af den krysantemumbombe, der var skyllet i land ved fyret på Assens Havn. 

Dermed blev badningen igen givet fri ved fyret, hvor børn, voksne og to hunde måtte udskyde vandpjask-

ningen, indtil politiafspærringen blev fjernet.

Sidst på formiddagen opdagede en mand, at der lå to krysantemumbomber på stranden, og han hastede 

derfor op på politistationen for at advisere ordensmagten. Kort derefter kom endnu en mand til politistati-

onen. Han havde taget den ene krysantemumbombe med. Han bar den i et børne-fiskenet. 

Politiet valgte straks at spærre adgangen til tangen bag Assens Søsportscenter, og Hjemmeværnets ryd-

ningsassistenter blev tilkaldt for at destruere bomben.

Kinesiske skrifttegn. 

Det blev den, da den først blev skudt med en vandkanon, som flækkede bomben og uskadeliggjorde krud-

tet inden i. Efter 10 minutters ventetid - af hensyn til sikkerheden - blev krudtet brændt af, og bomben var 

nu en tom skal. Det er uvist, hvordan de to bomber er endt på stranden.

Rydningsassistenten mente, at bomben har været del af et større fyrværkeri, men at den ikke er blevet 

sprængt i den forbindelse.

Bomben på stranden målte fem tommer. 

Den, der blev afleveret på politistationen var orange. Der stod ”Silver Palm Tree” plus nogle kinesiske 

skrifttegn.
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  Krysantemumbomber 
Nina Vibe Petersen, Fyens Stiftstidende 22. juli 2016.
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 En tradition, der bare bliver ved og ved…               Af Palle Christiansen, Hjemmeværnskompagni Sydfyn.

 
Hjemmeværnskompagni Midtfyn har, i samarbejde med Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, holdt 
det årlige sommertræf. Det foregik i dagene 30. juni til 3. juli. Siden 2014, kombineret med 
den årlige Gruppekonkurrence for fynske hjemmeværnsgrupper. 

Et stort arrangement, der med deltagerne fra Sverige og Tyskland, kom op på cirka 250 deltagere. Et 
imponerende arrangement, både planlægningsmæssigt, logistisk, og træk på frivillige ildsjæle. Og natur-
ligvis en række andre parametre. Men, som kompagnichef Ole-Oest Jacobsen fastslår, så kører det hele på 
rutinen. Med meget få overraskelser til følge. 
Foruden styrkelse af de militære færdigheder, så er der den bonusgevinst, at udvikle de interne relationer 
på tværs af de fynske HJV-enheder, og de udenlandske deltagere. Alle kan lære af hinanden, og oifte få 
gode idéer, til hvordan militære opgaver kan løses på en anden måde.

Idémænd og initiativtagere. De gode, midtfynske traditioner er båret igennem årene af en håndfuld 
nøglepersoner. Her skal nævnes tidl. kompagnichef Klaus Veltzé, nuværende kompagnichef, kaptajn Ole 
Oest-Jacobsen, samt rekrutteringsofficer, løjtnant Finn Nielsen og mange andre gode ildsjæle, i øvrigt.

Udnyttelse af fælles ressourcer. Det var i 2014, at det årlige sommerstævne blev endnu større. Fordi 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyns gruppekonkurrence blev koblet på sommerstævnet. Det har været en 
succes, idet der herved opnås en optimal udnyttelse af fælles ressourcer.

Buddy teams giver fordele. Fredag den 1. juli startedes op med øvelser i Buddy Teams (2-mands 
hold). Det er utroligt, så meget to soldater er i stand til at støtte hinanden i kampen. 18 hold blev sendt 
ud i det midtfynske terræn. Opgaverne omfattede skydning med gevær, observation i terrænet, terrænløb 
på en afmærket rute, og en række andre discipliner. For eksempel ved skydning, kan makkeren hjælpe 
med at forbedre sigtet, og at måludpege i terrænet.
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 En tradition, der bare bliver ved og ved…               Af Palle Christiansen, Hjemmeværnskompagni Sydfyn.
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Udfordringerne blev ikke mindre om lørdagen. Da skulle 14 grupper á 8 mand rigtigt i ilden. Vi tog ud i 
terrænet for at se nærmere på de aktiviteter, der foregik. Min kører var premierløjtnant René Leonhardt, 
der også har været med siden starten. På nær et enkelt år, hvor han var udsendt af Hjemmeværnet til 
Kosovo. 

Ude i terrænet mødte jeg sergent og førstehjælpsinstruktør, Dorte Christensen, som var leder på første-
hjælpsmomentet. En gruppe fra Borås i Sverige var ved at yde førstehjælp ved et fingeret trafikuheld. En 
mor havde brækket sit ben, og et barn var ved at blive behandlet med lungeredning. Scenariet blev yderli-
gere kompliceret, fordi den ene af bilerne ved sammenstødet var fyldt med våben.  

Forhindringsbane med bårefræs. Et andet sted i det midtfynske, skulle grupperne ud på en forhin-
dringsbane, som skulle foregå på tid. Det var en fysisk krævende opgave, at løfte en båre over naturens 
finurlige forhindringer. Leder af momentet var Bjørn Bratås og Jannis Tsimisiris.

Skud i Espe Grusgrav. Deltagerne skulle herefter vise hvad de duede til på en skydebane. Der blev 
skudt mod skiver i Espe Grusgrav. Forsyningsmæssigt, for eks. med hensyn ammunition, m.v. var i gode 
hænder hos forsyningsmester Allan Christensen. Alt kørte som det skulle, så han kunne roligt slappe af. 
Allan kan skam hurtigt få travlt, både før, under og efter en opgave.

Standardreaktioner. Næste opgave blev ledet af  
Jess Wedel Nielsen. Han sagde: Her udfører vi kon-
trol af gruppens standardfremgangsmåder. Grupper-
nes reaktion, og deres evne til at finde alternative 
løsninger.

Bykamp i lade. I nærheden af Espe ligger ”Mølle-
bjerggaard”. Her mødte der soldaterne ekstra udfor-
dringer. I laden var der blevet opbygget en labyrint 
ved hjælp af hegn og presenninger. Herinde kunne 
der dukke mål op af både fjendtlige, og uskyldige 
skydeskiver. Soldaterne skulle, styret af deres grup-
pefører, skyde på de fjendtlige mål i ”rummene”. 
Lige en opgave for de spændingshungrende drenge
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Gæstfrie værter på ruten. Når soldaterne blev sultne, var der to steder undervejs, hvor de kunne spise 
frokost. Vivi Poulsen ved Sallingelunde og Jytte Hess ved Findinge tilbød henholdsvis havehus og lade, 
som frokoststed. Hjemmeværnskompagni Midtfyn leverede forplejningen. Vivi er i øvrigt selv medlem af 
kompagniet.

Bevogtning/adgangskontrol. Ikke langt fra Boltinggaard, var der opgave i vejkontrol. Bevogtnings-
styrken ville ikke lukke pressen ind, og jeg blev henvist til at snakke med presseofficeren fra Distrikt Fyn. 
Fair nok. Med sådanne bevogtningsfolk kommer der ingen 
uautoriserede indenfor.Og med denne situationsrapport fra 
felten returnerede vi til Ringe Fri- og Efterskole, hvor der 
både var kommandostation, overnatningssted og base for 
de næsten 250 soldater!

Borgmesterkandidat på rundtur.  
Faaborg-Midtfyns kommunes borgmesterkandidat, Hans 
Stavnsager, (Soc.dem.) blev inviteret til at besøge Hjemme-
værnskompagni Midtfyn og Distrikt Fyns militære sommer-
stævne og gruppekonkurrence. Han ville gerne komme.

Invitation fra tidl. gymnasielærer. 
Hans Stavnsager havde i øvrigt den vinkel på invitationen, at hans tidligere gymnasielærer på Midtfyns 
Gymnasium, Klaus Veltzé, havde opfordret ham til at komme og se aktiviteterne. Klaus Veltzé er en af 
arrangørerne.

Besøg i felten.  
Borgmesterkandidat Stavnsager fik en køretur rundt til posterne. Og han udviste stor interesse og spør-
gelyst overfor arrangementet. Især ved bykamp-opgaven i laden ved ”Møllebjerggaard” nær Espe. Her fik 
han især lejlighed til at tale med soldaterne.

Et andet værn i dag.  
Hans Stavnsager: - Da jeg var dreng, oplevede jeg, at både min mor og min stedfar, var medlemmer af 
Hjemmeværnet. Det er tydeligt at se i dag, at værnet er blevet meget mere professionelt end de var den-
gang. Det er også tydeligt at se, at det er en helt anden type hjemmeværnssoldat, at man møder i dag. I 
forhold til dengang! Hvis Hans bliver borgmester i Faaborg-Midtfyns kommune, vil et af hans opmærksom-
hedspunkter være at motivere for mere samarbejde mellem kommunens frivillige organisationer, herunder 
Hjemmeværnet. Det gælder om at trække på samme hammel. Han har erfaring på området, idet han til 
hverdag løser konsulentopgaver for frivillige, sociale organisationer. Har tidligere haft stilling som general-
sekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd.
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Den 10. september lagde kongeskibet Dannebrog, i forbindelse med sommertogtet, til ved 
kajen i Rudkøbing.  

Helt tæt ved landgangen stod fanekommandoet med Totalforsvarsregion Syds fane, samt et æreskom-
mando bestående af personel fra hele Fyn. Sammen med de øvrige faner på kajen var bla. distriktets fane 
opstillet. 
Hele dagen igennem, under dronningens besøg, var der ca. 25 hjemmeværnssoldater med, for at støtte 
politiet.
Det skal her lige indføjes, at før og efter aftenreceptionen på Kongeskibet, spillede Odense Politiorkester 
alias Hjemmeværnets Musikkorps Syd til megen glæde for gæster og tilskuere. 
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  HMD Dronningen var på Langeland.
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Personel ved distriktet, faste som frivillige, deltager løbende i fysiske aktiviteter, som afhol-
des af myndigheder uden for Hjemmeværnet. Her kommer et par af de aktiviteter, som vi er 
vidende om, har haft deltagere fra HDFYN:

DHL stafetten.
 
 

30 frivillige og 20 fastansatte deltog tirsdag den 16. augist i årets DHL 
stafet på engen i Odense. Efter løbet var der social hygge med madkurv 
og grillpølser. 
Vi forventer at stille op med endnu flere personer i 2017, så hvis du øn-
sker at deltage, så tilmeld dig ved distriktet.

Ole, Claus, Jan, Ingrid, Grete 5x5 km walk 51:52

Carsten, Johnny, Lotte, Anne, K.E.Knudsen 5x5 km walk 49:15

Brian, X, X, Rene, Hasse 5x5 km walk 54:31

Ib, Kenneth, Jonas, Rune, Morten 5x5 km løb 2:08:34

Ole, John, Kent, Christian, Bjarne 5x5 km løb 2:12:43

Michael, Simon, Laura, Lars, Magnus 5x5 km løb 2:13:53

Rene, Bjarne, Marc, Zandra, Flemming 5x5 km løb 2:17:02

Mikkel, Frederik, Søren, Kasper, Lasse 5x5 km løb 2:20:00

Jens, Jess, Martin, Jeppe, Daniel 5x5 km løb 2:28:15

Kenneth, Chrisitian, Anders, Camílla, Mads 5x5 km løb 2:34:15

   

  FUT - STV - Motion - Idræt      Er det noget for dig?                                                                                                                                             
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STV 
Kaptajn Bjarne Barslund opfordrede i uge 39 til,  
at vi holder os i form. Så kom frisk :-).   
Hvis man har modet, så er der fælles træning hver 
onsdag fra kl. 1900 til 2130 på Højstrup. 
Alle kan være med, og alle vil blive udfordret 

Følg os evt. på facebooksiden; HD FYN - STV.

Har i spørgsmål er i velkommen til at kontakte mig, mvh Michael W Pedersen, HVK Odense-Havn 
     
                                                             

          Machtræningsholdet fra Fyn  
    Nijmegen March 
                 4 x 40 km

 Makoni 
 København-Nijmegen 
 500 KM

 

              
   Faldskærmsudspring  
                                                         over Rusland

   

  FUT - STV - Motion - Idræt      Er det noget for dig?                                                                                                                                             



16 DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]DISTRIKTSNYT 03/2016

 
HCA maraton 2016. 
Ole Nielsen, OPU01 HDFYN

Hjemmeværnspolitienhederne på Fyn stillede søndag den 2. oktober igen op for at hjælpe 
Fyns Politi med afvikling af årets H.C. Andersen Marathon.

I alt 73 hjemmeværnssoldater fra politikompagnierne i Assens, Middelfart, Svendborg og Odense, og også 
politidelingerne fra Nyborg, Langeland og Ærø stillede personel til REEVAPOL opgaven. Derudover kom 
der hjælp helt fra politidelingen i Vejen.

Fyns Politi og Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn har stor ros til alle ikke mindst kaptajn Bent holm Nielsen, 
kompagnichef for politikompagni Odense, som igen i år har planlagt hele indsættelsen.

PostNord Danmark Rundt.

Lørdag den 30. juli var POHVK Assens 
og PODEL Nyborg i funktion ved afviklin-
gen af cykelløbet, hvor 
en enkeltstart på 19,6 km foregik om-
kring Nyborg,.

 

  Støtte til Fyns Politi.
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  Støtte til Fyns Politi.

   

 
Hvor er det livsbekræftende at møde glade og positive mennesker! 
Ole Gilberg, Hjemmeværn Ærø

Og det gjorde Niels Christian, Hans Henrik og 
Ole søndag, hvor der blev afholdt HCA Marat-
hon i Odense.

Vi tog sidste færge til Svendborg lørdag aften, 
for vi skulle (allerede) møde i Odense Idræts-
hal kl. 7 søndag morgen.

Mens vi fik en kop kaffe og et rundstykke,  
blev vi briefet om vores beføjelser overfor  
civile borgere, og posterne blev fordelt mel- 
lem de næsten 100 ”hjemmeværnere”, der 
var mødt op for at hjælpe med at få løbet og 
trafikken til at glide.

Og at få trafikken til at glide, når hele Odense er på den anden ende, er noget af en opgave, for bilisterne 
kan ikke bare køre den vej, ”de plejer at køre”. 
Når så halvdelen af os, der skal hjælpe bilisterne med at komme det rigtige sted hen, ikke er lokalkendte, 
kan det give nogle pudsige oplevelser, som ham, der rullede vinduet ned og sagde: ”Hej, det er mig igen. 
Den rute, du gav mig til Munkebo lige før, virkede ikke, så har du et andet forslag?”, og man samtidig får 
et kæmpe smil, kan man da kun blive glad.

Og når løberne på sidste omgang - efter 30 km ”tortur” - stadig har kræfter til at give os et smil og råbe 
”Tak for i dag og tak fordi I passer på os”, glemmer man helt den ømme ryg og de ømme ben, man har 
fået efter at have stået op i 7 timer. 
Og når politiet til debriefingen takker os specielt, fordi ”I gider tage den lange vej for at hjælpe”, så stiller 
vi gerne op næste år igen.

Bevogtning Frørup. 

Så har der igen været brug for  
Politihjemmeværnskompagni Assens.  

Melding modtaget onsdag d. 29 juni kl 22.30. 
Ankomst Frørup med 4 mand kl 00.10. 

Opgaven afsluttet torsdag d. 30 juni kl 12.00.
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                                                  Uge 39 - Nymindegab - 23. september - 2. oktober 2016 (Foto: Palle, Ninna og Inge)

 
Disse billeder viser ugens mangfoldighed, vekslende mellem ny læring, genuddannelse og rutinering.  

Der var teori, praktik og øvelse i de forskellige funktioner, og der var stille og hurtige ting  
blandet i én stor godtepose. 

Samtidig var der en samhørighed og et kammeratskab, der sammen med nysgerrighed, gå-på mod og 
seriøsitet	var	med	til,	at	alle	fik	noget	med	sig	hjem.

Tak for denne gang - og på gensyn i uge 24 - 2017. 

DISTRIKTSNYT 03/2016



19DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

 

                                                  Uge 39 - Nymindegab - 23. september - 2. oktober 2016 (Foto: Palle, Ninna og Inge)
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De 97 deltagende skytter i Borris mødte udfordringer, som de ellers aldrig har haft. Grunden 
til, at skytterne kommer år efter år.  
Her møder de udfordringer, både nyopfundne og gamle, kreeret af Erik Koll, Steen Olesen og andre hjæl-
pere. - I år var der også flere nye ting på banerne.

En urolig standplads! 
Bane 1 lå helt ude i den vestlige ende. Her blev skytterne udsat for en urolig standplads. Christian Bjørkvig 
og hans hold fra HVK SFY måtte skyde fra en gyngende madras, ophængt i kæder. Naturligvis med det 
formål at distrahere skytten. 
Bane 2 lå ved siden af. Temaet var ”Overblik”. Det skal en skytte jo have, sagde instruktør Ole Hanson. 
Hvert mål skulle træffes 2 gange inden der måtte skiftes standplads. 
         

   Skydning med tysk gevær, G 36 
   Der var hermed Borris-premiere på skydning med    
   gevær G 36. På banen stod som tilsyn tyske Barth  
   fra Reservistenverband Schaffstedt.  
   Endelig lykkedes det at G36 indgik i Borris- 
   skydningen.  
   Barth tilføjer: Et ønske, som min nu afdøde 
   svigerfar Gerd Fölster havde talt for i mange år.   
   Nu lykkedes det i 2016, - i Borris.
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  Borris Skyttestævne gav udfordringer                                                                                 

Af Palle Christiansen, kompagniskriver, HVK Sydfyn
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   Bane 3’s instruktør, Kenneth Qvist, synes, at G36 er  
   et fantastisk våben. Han har skudt mere end 1000  
   skud med det. Erik: G36 har et indbygget kikkertsigte, og 
    rødpunktssigte. De unge danske HJV-soldater, som  
   prøvede våbnet på banen, delte Eriks begejstring. 

Flere udfordringer 
Således blev besøget på de 18 baner, en lang 
kæde af udfordringer. Nævnes kan også skud 
fra køretøjskulisser, skydning gennem skrå 
brevsprækker, tilvænningsskydning med frag-
vest. Benævnt sådan fordi der ikke var kera-
mikplader/kulstofplader i vestene. 
Skytterne mødte også baner med mål helt ude 
på 600 meters afstand. En LSV-skydning var 
på programmet. Banen blev styret af folk fra 
Marinehjemmeværnet, der således var kom-
met ud for at manøvrere i ”sandhavet”.  
Bane 8’s tema var ”Støtteild og hurtigt  maga-
sinskifte” ved Annette Rehr Mieth og René Johansen.

Ven? Fjende? 
Man må vælge sine mål med omhu, idet der kan være nonkombattanter i et område med onde fjender. 
Bane 9 var eet af de steder. Her kunne de opdukkende skiver være helt uskyldige civile. Skyd – Skyd 
ikke, og så dilemma-skiven: Skyd måske? Her krævedes stor koncentration. Skytterne kunne selv vælge 
sværhedsgrad. Den lette bane kunne man opnå 25 points, den mellemsvære 50 points, og den svære, 75 
points. De fleste valgte den mellemste.

Skytteild 
Bane 11 var ledet af et rent Nyborg-hold. Hjælper ”Polle” Ravnsborg sparkede lige en fodnote ind: Skyt-
terne burde have indskudt deres gevær, inden de møder til skyttestævnet! Erik Koll tilføjer: Der kan i den 
forbindelse være et problem, fordi mange havde fået tildelt et puljevåben i forbindelse med stævnet.  
På bane 15 var temaet: ”Valg af retningspunkt” med mål ude på 600 meter. Søren: Man skal sigte ca. 
halvanden meter over målet for at ramme på den afstand. 
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  Borris Skyttestævne gav udfordringer                                                                                 

Af Palle Christiansen, kompagniskriver, HVK Sydfyn
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Resultatliste Skyttestævne 2016.  
 
1 Hold 5 HVK ODH-1 13963 
2 Hold 15 HVK SVB 12460 
3 Hold 2 HVK NFY 11574 
 
Bedsste GV skytter 
1 Carsten Sølvtofte, HVK ODH-1 

Bedste nærkampskytte  
1 Lars Søgaard, HVK NYB

 

Skydning med LSV - hold 
1 Hold 5 HVK ODH-1 842  
2 Hold 15 HVK SVB 834  
3 Hold 8 HVK SFY- 2 820  
 
Bedste LSV skytte 
1 Stian Esben Ravn, HVK SFY-1

Skydning med G36 – hold  
1 Hold 2 HVK NFY 825  
2 Hold 15 HVK SVB 820  
3 Hold 14 INFHVK FYN 800 

 
”Ritmester” banen 
Hjælper på bane 17 var Ebbe Frederiksen, HVK Sydvestfyn. Joken fra 
sidste år med at kalde ham ”ritmester”, fortsatte. Da han ankom til 
banen stod der en ponyhest i plys, og tog imod ham. Ebbe blev meget 
rørt, da han så den stå der. Det var KC HVK Sydfyn, Per Christiansen 
og Christina som havde været på Vorbasse Marked, og købt den med 
til Ebbe.

Pulsbanen, med høj puls 
Bane 18, den yderste bane ude på højre fløj. Her blev skytterne udsat 
for at skulle bevæge sig på en minifeltbane, og samtidig skyde mod 
mål, udvalgte steder undervejs. SIK BM skulle løbe med hver enkelt 
skytte, så der blev brændt kalorier af derude. En af disse SIK BM var 
Kaj Frydendahl. En meget spændende bane.
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  Veteranstævne 2016.    
       
 
Den 27. august blev det årlige stævne for veteraner (25 års tjeneste) gennemført på Rødske-
bølle Skyttecenter i Svendborg.

42 fynske skytter havde fundet vejen i det gode vejr, og vinderne i år blev (ganske uventet) holdet fra 
Hjemmeværnskompagni Nyborg. Stort tillykke (igen-igen-igen).

Individuelle vindere ses neden for.

Nr. Efternavn Navn  Enhed  Total 
1 Larsen Arne  HVF241  333 
2 Madsen Finn Højgaard STHVKFYN 325 
3 Johansen Bjerne Schneider HVKNYB  325 
4 Bredgaard Klaus  HVKMID  322 
5 Hansen Claus  HVKNYB  321 
6 Langkjær Finn Christian HVKSVB  320 
7 Olsen Per  HVKMFY  318 
8 Jespersen Roy  HVKKER  315 
9 Jacobsen Jørgen  HVKNYB  314 
10 Mikkelsen Kent  STHVKFYN 314
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  Hundetjenesten på Fyn                                                                                                                                                                                 Af Kjeld M. Houmøller, HUFØ POHVK Odense                                                                                               
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Efter små 34 år i Hjemmeværnet, og efter at have prøvet næsten alt, hvad der er værd at 
prøve	af	forskellige	funktioner,	valgte	jeg	for	ca.	1	år	siden	at	blive	”flink”	menig	og	blive	
hundefører i Hjemmeværnet. Det var noget jeg aldrig havde prøvet, og efter 20 år med 
schæfer og mange træningstimer i andet regi mente jeg, at det var den naturlige retning for 
mig lige nu.

Formålet med hund i Hjemmeværnet: Formålet med at bruge hund i Hjemmeværnet er, at give den tak-
tiske fører et hjælpemiddel, som han kan bruge i forbindelse med gruppens opgaver. En hund i gruppen 
kan dels spare på gruppens ressourcer, dels give gruppeføreren længere reaktionstid, ved at varsle om 
fjenden i god tid. Vores hunde bliver uddannet til at blive brugt ved observation, bevogtning, patrulje, spor 
og afsøgning. Derudover bliver de også uddannet til at blive anvendt som magtmiddel, hvor stop af flyg-
tende person er en del af uddannelsen.

Dagligdagen i hundetjenesten: På 
Fyn træner vi disse færdigheder 
hovedsageligt på Højstrup, både 
inden- og udenfor hegnet, hvor 
vi træner frem mod mønstrings-
prøven, som er den endelige 
godkendelse som tjenestehund i 
Hjemmeværnet.  
I sommerperioden træner vi tirs-
dag og torsdag aften, og i vinter-
perioden træner vi om lørdagen. 

 
Som omtalt er alt træningen mål-
rettet på, at få hundene mønstret. 
Alle mønstringens øvelser bliver splittet op i delmål, og så bliver hund og fører grundigt vejledt af de lokale 
instruktører, indtil man til slut får det hele sat sammen til de færdige øvelser. For at nå til mønstringen skal 
man gennemgå et hundeførerfunktionskursus (HUFØFUNK) på 2 weekender, hvor man får den grundlæg-
gende grundtræning på det niveau ens hund er. Dette HUFØFUNK skal man tage inden for det første år, 
man er i hundetjenesten, og derefter har man 2 år til at få mønstret sin hund. 

Når man har fået mønstret sin hund har man mulighed for at deltage på taktisk hundeførerkursus, som 
foregår over 2 weekender. Her lærer man at arbejde taktisk med hunden i gruppen, så man kan rådgive 
sine førere hjemme i kompagniet om den bedste brug af hunden.
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  Hundetjenesten på Fyn                                                                                                                                                                                 Af Kjeld M. Houmøller, HUFØ POHVK Odense                                                                                               
 
Mønstringen: Mønstringen er jo den endelige eksamen, hvor man viser, at træningen har virket, og hund 
og fører kan det der skal til for, at systemet kan sige god for, at de kan fortsætte arbejdet i hundetjene-
sten. Inden man når til dagen, er det den ledende hundeinstruktør (LEHUIN) der vurderer om man er 
nået så langt, at en mønstring er mulig og indstiller/tilmelder til den førstkommende mønstringsdag.  
Jeg selv var til mønstring med Angel i midten af oktober her i Odense.  

 
Det var en spændende og hyggelig dag. En dag hvor 
man hele tiden siger til sig selv, at det jo bare er en 
træningsdag, hvor vi får lov til at lave hele program-
met og med tilskuere på.  
Men mon ikke vi alle alligevel er lidt nervøse og har 
lidt eksamensnerver, jeg tror det. Det er jo heller ikke 
værre end, hvis der er nogle af øvelserne, man ikke 
består, så har man 2 forsøg på 4 måneder til at lave 
det om.  
Heldigvis har man jo prøvet alle øvelserne rigtig man-
ge gange inden, og i dag er der ikke noget med point 
mere. Det er enten bestået eller ikke bestået, og med 
en beskrivelse af de ting der skal arbejdes med, og de 
ting man skal holde fast i. 
 
 

For vores vedkommende var det en super hyggelig dag, som heldigvis endte med en bestået mønstring, 
med rigtig mange gode input til det videre arbejde.  
Næste skridt er så, at arbejde hen mod mønstringsprøve 2 og mærkeprøven. 
 
Noget for dig: Kunne det være noget for dig at blive hundefører i Hjemmeværnet? 
Hvis du sidder og tænker, at det kunne da være fedt, så skal du først aftale det med dit kompagni, så i 
er enige om, at det er det du skal. Derefter skal du, for at blive en del af Hjemmeværnets hundetjeneste, 
have en hund af en god brugshundestørrelse, eksempelvis størrelse som: Schæfer, Rottweiler, Riesensnau-
zer, Dobberman, Boxer, Labrador, Hovawart, Belgisk hyrdehund, samt tilsvarende brugshunderacer eller 
blandinger af disse, der gør dem egnet til træning i Hjemmeværnet. 
 
Når disse ting er på plads, skal du så tage kontakt til LEHUIN og aftale et besøg på træningspladsen. Her 
aftaler i så det videre forløb, hvor han vil vurdere dig og hunden, om i er egnede til at indgå i hundetjene-
sten.

Hvis det er noget for dig, så er det bare at komme ud til os. Jeg tror ikke du vil fortryde det, vi hygger os, 
arbejder hårdt, og vi har mange super gode timer i naturen vi vores allerbedste ven, vores hund. 
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Lørdag den 17. september blev der afholdt Danmarksmesterskab for hjemmeværnshunde fra 
hele landet.

Fra træningspladsen på Højstrup deltog 2 hunde i B klassen ud af i alt 19 fremmødte B hunde. 
Jens Borg Jensen fik en flot 1. plads, og han kan nu kalde sig for danmarksmester. Lasse Schøler fik en 
flot 3. plads.

DM for hold blev vundet af Totalforsvarsregion Syd. Her vinder den region, som har de 4 hunde med sam-
let flest point.   

DM er opdelt i A og B klasse. A er for erfarne hunde, B er for de nyere, men er ikke af den grund meget 
lettere. Deltagerne bliver bedømt på feltmæssig optræden, våbenbetjening og selvfølgelig de hundemæs-
sige færdigheder.

  Har du lyst til at besøge træningspladsen  
  og se træningen, er du altid velkommen 
  efter aftale.  
  LEHUIN Jakob Madsen kan kontaktes på:  
  hjmadsen@mail.dk

 

  Hjemmeværnshunde fra Højstrup er DM vindere.   
                                                                                                                 LEHUIN Jakob Madsen
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Det var ikke kun i Nymindegab, at der var bulder og brag.

Området omkring distriktet genlød hele lørdag den 1. oktober af dumpe drøn fra vores vandkanon (Neu-
trix), og et par høje brag når en luftbombe en sjælden gang gik ”High”.

Men først skulle luftbomberne findes, og dette indebar bl.a. at gennemsøge adskillige affaldscontainere 
m.v.

Alle fremmødte RYDASS’er bestod prøverne, og de er dermed godkendt for endnu et år. 

                                                                             

       

DISTRIKTSNYT 03/2016

 

  Rydningsassistenternes	recertificering	2016.	 
                                                                                                              Jack  Nielsen, INFHVK FYN 

      Affaldscontainer gennemsøges for effekter.

 Resterne af en 4” luftbombe efter at den er 
åbnet                       
med et skud fra NEUTRIX, og krudtet er blev                                                                             
afbrændt.
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  Seniorforeningens tur til Nymindegab  
Steen Riber Shultz, Seniorforeningen og HDFYN Historiske udvalg.    

  
Seniorforeningen var også inviteret med til Nymindegab på slutningen af uddannelsesugen.

Vi havde lavet en historisk tur ud af det, og havde inviteret kompagniernes historikere med. 

  Med afgang fra Højstrup kl. 0800, og med Buller  
  som chauffør, kørte vi mod vest, og efter  
  en times kørsel holdt vi ind og fik kaffe  
  og rundstykker. Ovre ved Oksbøl tog vi Ole  
  Baggesgaard op. Han havde lavet turen til os.

  

  Vi kørte først til Oksbøllejren, hvis bygninger  
  under krigen var hospital, og senere blev  
  Panserskole. Her mødte vi Torben, som var  
  vores   fører på turen, han er ansat ved Varde  
  Museum. Han var en stor kapacitet, det var  
  utrolig stor viden han havde.

  

  Flygtningelejren var oprindelig en stor militær 
  lejr som husede en hel division soldater med alt,  
  hvad der hører til, men da tyskerne begyndte  
  at trække styrkerne hjem, blev lejren fyldt op  
  med flygtninge. De skulle ud blandt befolk-  
  ningen,  og de skulle hjem, så snart det var  
  muligt, og de sidste flygtninge rejste hjem i  
  1949. 
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  Seniorforeningens tur til Nymindegab  
Steen Riber Shultz, Seniorforeningen og HDFYN Historiske udvalg.    
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Der er lavet en mindelund over dem, som døde der. Ved indgangen til mindelunden fik vi en orientering 
om hvor stor lejren var; 35.000 folk. Gravstenene, som er formet som kors, bliver vedligeholdt af tyskere, 
som kommer og maler navnene op. 

  

Efter flygtningene blev lejren til militærnægterlejr, med det formål at rive alle barakkerne ned og fjerne 
resterne efter tyskerne. Efter panserskolen blev stedet Løjtnantskole, her gik Ole Baggesgård omkring 
1976. Den blev flyttet ind i nordlejren, og har sidst været brugt som vandrehjem. Til slut fik vi et foredrag 
om, hvad hvad Varde Museum kunne tænke sig at bruge bygningen til. Vi forlod Oksbøl og kørte til HO 
Klitplantage, hvor vi spiste til middag.

Så gik turen videre til Tirpitz stillingen, hvor vi skulle se den enorme bunker. Der hvor kuplen er, skulle 
der havde været to store kanonløb, der hver vejede 110 tons, og kunne skyde mellem 48 – 52 km. Varde 
museum er ved at bygge en stor udstillingsbygning i klitterne i forbindelse med bunkeren.
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Vi kørte herefter til Nymindegab, for at slutte os til HDFYN uddannelsesuge.  
Vi blev indkvarteret, og skulle nu spise til aften sammen med de andre fra HD FYN. Efterfølgende spillede 
brassbandet en koncert for os, og inden vi gik til 
ro, var der åbent i baren. 

Ole Baggesgaard, som har været 
næstkommanderende og chef ved 

Hjemmeværnsdistrikt Nordvest- 
fyn, fik stor tak fra alle og en bog om Skovbrynet fra HISU.

Efter morgenmaden kørte vi hjemad, men vi holdt en pause ved Vejle til kaffe og rundstykker.

Vil du også være medlem af seniorforeningen, så kontakt formanden Thorvald Jensen på 
2579 4431 eller thpetraeus@gmail.com.
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HISU har nu efterhånden fundet sine egne ben. Bunkeren  
i Elleskoven er ved at være tømt, og de mange kasser fra 
tre distrikter er blevet grovsorteret., så nu kan vi tilbyde: 
 
- Hjælp til at igangsætte kompagniernes historie, hvis man  
  selv har materialet dertil, 
- at modtage mere historisk materiale, hvis  
  kompagnierne ikke selv har plads, eller ikke er interesse  
  i at gemme det, 
- at udlåne gamle uniformer, udrustning m.v. til brug for  
  lokale udstillinger, 
- at optage flere medlemmer i HISU.

Mød os i vagten på Højstrup 2. og 4. onsdag i måneden. (ikke december).

Mvh Steen, Paul, Ole og Inge

Historien – On the spot

HISU havde den 8. juni inviteret kompagnierne historikere med på en lille udflugt til Langelandsfortet.

Da vi ankom til fortet mødte vi tidligere distriktschef for Sydfyn, Michael Schou-Hansen, som gav en fin rundvisning 
på arealet og i de bunkere, hvor historien gemmer sig. Til slut gav han et lille foredrag om hans oplevelser på og med 
Langelandsfortet under Den Kolde Krig.

Bogen om Skovbrynet.

Ved distriktets møde for historikere den 26. maj, benyttet udvalget 
lejligheden til at udgive bogen ”Hjemmeværnsgården Skovbrynet. Fra 
februar 1955 til 1. august 1980”, der omhandler oprettelse, liv og død 
for det gamle uddannelsessted ved Aarup, der i en årrække blev benyt-
tet af Det Fynske Hjemmeværn. 

Bogen er udleveret til bidragydere, kompagnier, historikere og særligt 
interesserede. Der er stadig et lille oplag tilbage, såfremt nogen skulle 
være interesserede. 

 

  Nyt fra HDFYN historiske Udvalg (HISU)   
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I uge 23 begyndte 25 friske hjemmeværnsfolk fra HDFYN uddannelsen som hjælpere for 
Politiet ved den midlertidige grænsebevogtning i Sønderjylland. Alle mødte op i Nymindgab, 
spændte og forventningsfulde, hvad skulle der ske, og hvad skulle de lære??? 

Som dagene gik, blev de 25 hjemmeværnsfolk mere og mere kloge, de lærte om profilering af personer, 
de lærte om nødværge, og ikke mindst lærte de om, hvordan man spotter et falsk pas eller ID-kort. De 
blev SÅ klar til at arbejde fra uge 24. 

Første dag på arbejde var en introdag, hvor alle som én var rundt på de bevogtede grænser; Kruså, Pad-
borg og Frøslev. De blev vist rundt på UdlændingeKontrolAfdelingen, som er omdrejningspunkt for græn-
sebevogtningsinsatsen. Igen - alle var klar til opgaven. 

Alle hjemmeværnsfolkene på hold 1 var delt ind på 3-skift ( 8-16, 16-24, 24-08 ), og første skift skulle på 
arbejde allerede mandag eftermiddag i uge 24, alle var spændte og glædede sig.
Første vagt gik godt, alle skulle lige finde deres plads, lære Politi`erne at kende, og ikke mindst hvad blev 
der forventet af Politiet.

Dagene og ugerne gik og hjemmeværnsfolke-
ne blev dygtigere og dygtigere, det er nu endt 
med, at de politibetjente, som ikke har været 
ved grænsen før, er begyndt at spørge hjemme-
værnsfolkene til råds. Det er jo herligt!

Hverdagen indfinder sig jo også hurtigt, og selv-
følgelig er nogle grænseovergange mere spæn-
dende end andre. 

Frøslev ( motorvejen ); her kommer der mange 
køretøjer i næsten alle vagter. Her kommer der også mange busser, og her er der rig mulighed for at se 
Pas og ID-kort fra næsten hele verden, og så er det med at huske, fra hvilke lande det er nødvendigt med 
Visum, og fra hvilke det ikke er. Hvis man er lidt mere ”folkelig”, er Padborg og Kruså stedet at være. Her 
kan man møde Hr. og Fru Danmark til en lille snak om vind og vejr. Dog kan nattevagterne være lidt drøje 
at komme igennem, da der ikke kommer ret mange køretøjer.

Tror at Politiet har fået visket nogle fordomme over for Hjemmeværnet væk - og omvendt.
Status lige nu er den, at vi går og venter på, om vi er så heldige, at blive tilbudt forlængelse.

 

  Hjemmeværnets Grænsebevogtningsenhed  
                                                                                                Susanne Fagerholt og Jim Henriksen.
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  Støtte til trænregimentet          GF 13 Laura  N. HVK Odense-Havn

 
En tirsdag aften i november mødtes Odense Havn og Odense Dalum kompagnierne sammen, 
til én fælles opgave, nemlig at støtte trænregimentet, der er i gang med at uddanne nye kon-
stabelelever.

Dette er en af de opgaver, som jeg personligt syntes, er en af de sjoveste og interessante.

Det giver os mulighed for at udvikle gruppens formationer mens vi samtidig får lov til at drille/træne kon-
stabelelever, det kalder jeg en win-win situation.

Gennem øvelsen gjorde vi utrolig mange ting, vi kørte rundt i PMV’er, blev sat af PMV’erne hvor vi enten 
skulle angribe direkte på kampstillingerne hvor konstabel eleverne lå. Andre gange skulle vi snige os, så 
tæt vi kunne på kampstillingerne, grundet trætte konstabelelever, tåge og mørke, kom vi over deres SILD 
før de opdagede os, det var fedt at høre overraskelsen hos dem, da de opdagede hvor tæt på vi var. 

Vi fik endda tidlig onsdag morgen, mens solen stod op, sneget os ind i deres ubemandede kampstilling, vi 
nåede at løbe hen over et åbent stykke og ned i stillingen, mens vi hørte PMV’erne brøle i baggrunden og 
alles opmærksomhed var på dem. Vi kom helt hen i den anden ende i kampstillingen, hvorefter vi åbnede 
ild, mod deres besatte kampstilling. Efter lidt tid, fik konstabeleleverne iværksat at genovertage kampstil-
lingen, vi gav dem god kamp, men blev til sidst nedkæmpet. Det var ikke den eneste kampstilling som 
vi fik overtaget, vi fik deres alternative stilling, som afslutning på øvelsen, her skulle vi igen løbe over et 
åbent stykke, igen med PMV’ernes hjælp blev vi ikke opdaget, og havde igen en succesfuld overtagelse.

Øvelsen blev afsluttet ved at konstabelelever og hjemmeværnet, fik givet hånd og sagt tak for kamp.

Denne øvelse er en øvelse med gang i. Den var der også for ca. et halvt år siden, det siger rigtig meget 
om os, når de vælger at komme tilbage til Fyn for at blive drillet af os igen. Jeg siger det igen, som jeg 
nok har sagt mange gange, støtte til trænregimentet, er noget af det fedeste jeg har oplevet i hjemme-
værnet. Det gør også det hele meget sjovere, når vi bliver skamrost af momentleder og de andre instruk-
tører, der var endda en oversergent, der lige skulle hen og se hvem vi var for nogen, for han syntes at 
vores niveau lå virkelig højt, mener endda at han sagde, at det lå over konstabelelevernes.

Så hvis øvelsen kommer igen, vil jeg virkelig råde folk til at deltage, uanset niveau så kan alle være med.
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  Hvervning og markedsføring

Sommeren over er der blevet gennemført mange og gode aktiviteter, for at henlede 
opmærksomheden på Hjemmeværnet. Adskillige gange har kompagnier stillet op, når der i øvrigt 
er aktiviteter, hvor vi naturligt falde ind.

Flere af distriktets kompagnier havde slået sig 
sammen om at markedsføre Hjemmeværnet på 
Ørbæk Marked, herunder HVK Midtfyn og HVK 
Sydfyn, der sammen med bla. vinterberedskabet 
viste, hvad man i dag kan tilbyde befolkningen.

Studiestart messe 2016.  
Distriktet gennemførte et hvervefremstød 
på studiestartmessen i Odense den 26-28. 
september. Hjemmeværnskompagni Kerteminde 
stod for arrangementet på Syddansk Universitet 
og Erhvervsakademi Lillebælt.
Der var stor interesse for Hjemmeværnet og HVK 
Kerteminde fik en hel del navne på personer, som 
gerne ville kontaktes yderligere.
Derudover kom TV2 Fyn forbi, og lavede et 
interview med en af hjemmeværnsfolkene på 
standen. Hun fortalte bla., at hun var blevet 
hvervet samme sted sidste år.

Politikompagni Odense var igen i år med på ”Det 
fynske Fællesskue” på dyrskuepladsen i Odense

Politikompagni Assens stillede op, da udstillingen 
”For fulde sejl” fandt sted på Assens Havn.
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  Indlæg fra OPU                                   
                                                                                                     Major Ole Nielsen, fg. CHOPU
 
AKOS 2017 lægger igen op til et spændende uddannelsesår ved distriktet

Slutningen af 2016 har været hektisk med flere store aktiviteter, bla. taktisk træner, feltøvelse, 
mønstring og uge 39, som de helt store aktiviteter. 
Nu arbejdes der på at få alle hjemmeværnssoldater med over i den aktive struktur. Det kræver at 
alle har mindst 24 timer. Derudover skal så mange som muligt have skudt K7 og have et gyldigt 
førstehjælps Q. De der har udleveret våben, skal desuden have et gyldigt våben Q, ellers skal de 
aflevere deres våben.

AKOS 2017 er blevet justeret efter erfaringerne med uddannelsesugen uge 39 2016 og det nye koncept 
for den lovpligtige uddannelse, som Hjemmeværnet iværksætter den 1. januar 2017. Det betyder bla. 
andet at den operative certificering (TAKTRÆN og Feltøvelsen) ikke ligger i uddannelsesugen men i 
september måned. 
OPU er ved at afslutte planlægning af uddannelsesaktiviteterne i 2017, og AKOS 2017 er udsendt til 
kompagnierne. 

AKOS 2017 
LØR 14 JAN Nytårsparole   CHV, HJV Samling   
LØR 21 JAN Beføjelsesprøver, Sølund 
SØN 22 JAN Beføjelsesprøver, Højstrup 
TOR 26 JAN INSP - INFHVK FYN 
FRE 27 JAN TRFS STUPER
MAN 06 FEB CH, KBM, FSBM møder 
TIR 07 FEB KOF, ROF, FORPL møde 
ONS 08 FEB NK, UDDSTOF, SIGBM, IT møde 
TOR 09 FEB INS, SKYLÆ møde 
TOR 23 FEB INSP - HVK Sydfyn 
LØR 25 FEB Beføjelsseprøver, Sølund 
SØN 26 FEB Beføjelsesprøver, Højstrup 
LØR 04 MAR TRFS STØVGAR  LPU-1 1. weekend 
LØR 18 MAR USAM PO: FUNK VEDL LPU-1 2. weekend  HJV march 
FRE 21 MAR USAM-N: Hevring weekend 
TOR 04 MAJ 4.maj på Sølund 
FRE 05 MAJ 5. maj på Frøbjerg 
MAN 08 MAJ CH, KBM, FSBM møder 
TIR 09 MAJ KOF, ROF, FORPL møder  
ONS 10 MAJ NK, UDDSTODF, SIGBM, IT møder
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  Nytårsparole

 
Nytårsgudstjeneste og -parole afvikles igen i 2017.

Lørdag den 14. januar kl. 14-15 i Skt. Knuds Domkirke i Odense.

Fanerne føres ind i i kirken kl. 14, og øvrige deltagere bedes 
være på plads i god tid.

Musikken leveres igen af Hjemmeværnets Musikkorps Syd og 
kor A’la Carte.

Efter gudstjenesten vil der blive lejlighed til at hilse på hinanden 
i Rådhushallen lige ved siden af kirken.  
Her vil distriktets pokaler til bedste skytte og største tilgang 
også blive udleveret.

Kompagnierne vil blive direkte kontaktet vedr. deltagelse med 
udleverede faner. 

Det vil i lighed med tidligere år være muligt at tage ledsager 
med.

Tilmelding skal ske på hjv.dk.
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Grusvejen på Højstrup, med indkørsel fra Rismarksvej i den ene ende og Vibelundvej i den 
anden, udenom den tidligere Højstrup Kaserne, er nu permanent blevet lukket med bom. 

Vejen blev slidt i stykker af alt for meget trafik – der ikke havde noget med forsvaret at gøre.  
Der blev kørt for hurtigt på vejen, og de huller der opstod, blev dybere og dybere, efterhånden som 
gruset blev smidt op af hullerne bl.a. ved kørsel i regnvejr.

Indkørsel til Højstrup Øvelsesplads, kompagnierne på Højstrup, områdedepotet og distriktet skal fremover 
primært ske via Vibelundvej. 

Bommen vil være aflåst med hængelås, som kan åbnes med en nøglebrik – og det er muligt at låne eller 
få omkodet sin nøglebrik ved henvendelse til områdedepotet.

Vedr. bommen ved kolonihaverne vil det samme vedr. hængelås være gældende.

 

  Grusvejen på Højstrup er lukket for gennemkørsel        
                                                                                                    Major Bjarne Pedersen, HDFYN 
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Indkørsel til grusvej 
Bom låses med hængelås 
 
 
 

Grusvej udenom tidl. Højstrup Kaserne hegn 
Indkørsel til Vibelundvej  
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MTS uniformen er, efter lidt forsinkelse, nu modtaget på områdedepotet.

Uniformen udleveres i forhold til de lokalt gennemførte måltagninger, og er i 1. fase således udleveret til 
alle POHVK, VHK Syd, VFU Ærø, HVK LLD og INFHVK Fyn.

Der er yderligere gennemført måltagninger her i 2016, med henblik på, at den kan udleveres til resten af 
UAFD i 2017.

Det skal dog for god ordens skyld bemærkes, at nye medlemmer stadig iklædes med uniform M/84.

   

  MTS uniform status                    Claus Engelbrecht Jensen, OMRDEP FYN
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Nyhedsbrev uge 27 - Hastighed i By Zone gældende for alle HJV hjulkøretøjer over 3500 kg.  
Den 12. april 2016 vedtog Folketinget at lastbiler pr. 01-07-16 må følge skiltningen af hastighed i 
byzonen!! Hvilket vil betyde at det nu er tilladt for lastbiler at følge skiltningen for hastighed op til de 
tilladte 70 km/t. Fordelen for os specielt, er naturligvis at de folk der oplever en FIK, i byzonen med 50 
km/t hvor alle andre må køre 70 km/t ikke forstår, hvorfor vi som hjemmeværnspersonel skal sænke 
dem… dette ændre sig nu, da vi i alle vores hjulkøretøjer skal følge skiltningen, op til de tilladte 70 km/t 
for store biler. 

Til efteråret vil man forsøge, om det kan lade sig gøre, at komme til at køre op til 80 km/t på landevejen, 
således vi i store køretøjer på ingen måde vil sænke trafikken, men dette er IKKE trådt i kraft, og ej heller 
vedtaget, så: Motorvej 80 km/t, Landevej 70 km/t ,Byzone 50 km/t eller tilladt hastighed efter skiltning 
Selvom det bliver tilladt at øge hastigheden, også for vores køretøjer, så husk at vores køretøjer er et 
reklameskilt, så derfor vis hensyn i trafikken!! I tilfælde af tvivlspørgsmål. Kan man altid rette henvendelse 
til nærmeste køreinstruktør eller køreassistent. /OS. Jesper Rasmussen, Ledende køreinstruktør HD FYN.

Nyhedsbrev uge 33 - Nyt fra Hjemmeværnsskolen.  
I dag frigives et nyt kursus til HJV.DK. Kurset hedder HJV.DK for BM og SPEC, 8475 – Kursets målgruppe 
er befalingsmænd og personel som sidder i en specialistfunktion. Kurset erstatter følgende kurser, som 
bliver fjernet fra Uddannelsesvejen (Uddannelserne) HJV.DK og afgrænset i DeMars:  
• 8464 Dokumentmodul  
• 8466 Samarbejdssider  
• 8459 Booking låner  
• 8471 Publikationer og reglementer  
• 8461 Mail  
I kurset indgår også Aktivitetsmodul på GF og SPEC niveau samt Skype for Business. HVS meriterer alle, 
når vi har fået kurserne FELS lukket og tilskrevet Q’erne og timer til personel. Kurset Aktvitetsmodul 8468 
bliver opdateret snarrest og senest primo SEP. Kurset kommer til at hedde Aktivitetsmodul, udvidet brug, 
8468.  
 
Følgende kurser vil pr. 15. august være oprettet vedr. HJV.DK:  
• Administratorkursus  
• Booking Udlåner (opdatering kommer snarrest).  
• Adresseliste (opdatering kommer snarrest).  
• Aktivitetsmodul (udvidet brug) – opdateres snarest.  
• Grundkursus  
• Historisk Arkiv  
• HJV.DK for BM og SPEC  
• Indholdssider (opdatering kommer snarrest)
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NÅR FYN HAR BRUG FOR HJÆLP 
WWW.BLIVMEDLEMNU.DK

 
Afsender: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 

Vibelundvej 70, 5200 Odense V


