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LEDER

Lederen 
Af oberstløjtnant Kent Mikkelsen, Chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
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Ved udgivelsen af dette nummer af Distriktsnyt, er vi  
allerede godt i gang med dette års øvelses- og uddan- 
nelsesaktiviteter. 

Det skal ikke afholde mig fra at komme med en stor tak for  
Jeres indsats i 2015. Først og fremmest har vi imødekommet  
alle de rekvisitioner, der har været på vores operative kapaci- 
teter, men vi har samtidig formået at uddanne os, således vi  
fortsat står som en troværdig samarbejdspartner for vores  
operative arbejdsgivere. Tak for det HDFYN!

Jeg har tre ønsker til Jer for 2016. De to er relateret til delta- 
gelse i aktiviteter, henholdsvis Landsøvelsen 04-05 JUN, samt  
Uddannelsesugen i uge 39. 

Landsøvelsen bliver en enestående chance til at komme på  
øvelse med hele Hjemmeværnet samt vores samarbejdspartnere.  
Øvelsen afsluttes med en parade i Fredericia formentlig med 4000 andre hjemmeværnssoldater. 

Derudover har vi nu samlet stort set alt distriktets øvelses- og uddannelsesaktiviteter i uge 39 i 
Nymindegab. Det betyder godt nok, at en del af denne aktivitet vil ligge på hverdage, men til gengæld er 
der tre færre weekender og et antal aftener, hvor distriktet ikke lægger beslag på din tid.  
Derfor håber jeg på, at du har mulighed for at planlægge på frihed i de dage, der er relevant for din 
deltagelse, og der kan jf. gældende regler udbetales tabt arbejdsfortjeneste. Endelig program for 
uddannelsesugen udgives primo april. Mit sidste ønske til Jer, er en gentagelse af noget jeg efterhånden 
har nævnt et antal gange. Men jo flere gange det nævnes, jo større chance er der for at det lykkes.

I skal på alle niveauer få gennemført en samtale om gensidige krav og forventninger til det kommende 
år. Hvad har du af ressourcer der står Hjemmeværn på i 2016? Og hvad forventer den enkelte fører, at 
de ressourcer så anvendes til? Udgangspunktet er, at der ved årets start skal lægge en plan for samtlige 
hjemmeværnssoldater, der beskriver, til hvad og hvornår de 24 timers tjeneste anvendes i 2016!

Godt hjemmeværnsår til jer alle.

Kent Mikkelsen 
Oberstløjtnant 
Chef for HDFYN



 
De 1.400 aktive fynske hjemmeværnssoldater gav i 2015 180.000 frivillige 
timer til støtte for forsvaret, politiet, beredskabet og andre myndigheder.

AF SØREN STJERNE SCHMIDT  @sorenstjerne

Mange mener, at Hjemmeværnet hører til en svunden tid.

Men der er i den grad stadig bud efter de mange frivillige, der hvert år lægger endda 
rigtig mange timer til støtte for blandt andet forsvaret og politiet - ganske frivilligt.

Ikke færre end 159 gange i løbet af 2015 var frivillige fynske hjemmeværnssoldater 
indsat til direkte støtte for Fyns Politi til opgaver med afspærring, eftersøgninger, 
færdselsregulering eller lignende.

16 gange var de fynske frivillige rydningsassistenter indsat ved fund af livsfarligt 
fyrværkeri. Dertil kommer blandt andet indsats af bælte- og andre specialkøretøjer 
i forbindelse med snestorme, orkan og øvrige vejrskabte udfordringer for trafik og 
sikkerhed.

- En del af disse indsættelser - som for eksempel som forudsætning for 
gennemførelsen af store kultur- og idrætsarrangementer - er jo planlagt i forvejen. 
Men rigtigt mange opgaver opstår fuldstændigt uvarslet, hvor vores frivillige 
hjemmeværnssoldater bogstaveligt talt smider, hvad de har i hænderne - på job, i 
familien eller som fritidsaktiviteter - og rykker ud, når Fyn har brug for hjælp, siger 
chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, oberstløjtnant Kent Mikkelsen.

Oberstløjtnanten værdsætter flexibiliteten hos de 1.400 aktive fynske hjemmeværns-
soldater, der hvert år bruger rigtig mange timer i uniform - både på opgaver og 
under uddannelse og træning.

- Det forudsætter et højjt beredskab, et stort engagement og et højt uddannel-
sesniveau, fordi vi aldrig kender den næste opgave, men gerne vil være velfor-
beredte til at løse den. Derfor er en stor del af de 180.000 timer, som vores frivillige 
hjemmeværnssoldater yder, også uddannelse, rutinering og træning, tilføjer Kent 
Mikkelsen.

De mange samfundsgavnlige aktiviteter medfører stor opbakning til og interesse for 
at komme med i det fynske hjemmeværn. I de kommende måneder gennemfører 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn en målrettet indsats for at rekruttere flere befalings-
mænd, blandt andet blandt hjemsendte fra hæren.

TV2 Fyn 10. februar 2016
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Dødsfald René Larsen, Næstkommanderende Hjemmeværnskompagni Langeland

 
Peter Brandt Kristensen, Vinkældergade 11, Rudkøbing, er pludselig og uventet død den 4. januar kun 58 
år. Med tabet af Peter har Hjemmeværnet på Langeland mistet et mangeårigt aktivt og pligtopfyldende 
medlem og en god kammerat. 

Som 22 årig kom Peter med i Hjemmeværnet i 1980 og allerede i 1985 blev han skydeinstruktør efter 
den legendariske Carlo Hansen. Han har således i mere end 30 år været først skydeinstruktør og senere 
skydelærer. Han startede i Hjemmeværnskompagni 4225 Rudkøbing og fortsatte, da kompagniet blev 
sammenlagt med kompagniet fra Tranekær til Hjemmeværnskompagni 4226 Nordlangeland. Fra 2010 til 
sin død var han skydelærer i Hjemmeværnskompagni Langeland.

Det var ikke kun skydningen, der fyldte hos Peter. Når der blev kaldt efter Hjemmeværnet, var Peter også 
altid parat. Således deltog han under stormen Gorm den 29. november, der lukkede Langelandsbroen, og 
hvor han var i beredskab til at køre hjemmesygeplejen og lægevagten ved behov. Og senest så sent som 
lillejuleaften, hvor han var med til at bevogte det brændende forsyningsskib Umoe Ventos ved Bagenkop.

Også når det gjaldt det sociale gik Peter forrest. Som bestyrelsesmedlem i kompagniets venneforening, 
var han med til at arrangere ture og fester, og han gik ikke af vejen for selv at levere underholdningen.

Så sent som dagen før sin pludselige død, deltog han i kompagniets nytårsparole. Det var derfor et stort 
chok og tab, da vi tidligt om morgenen erfarede, at en loyal og dygtig hjemmeværnssoldat og en god 
kammerat ikke var her mere.

Peter havde modtaget Hjemmeværnets Fortjensttegn.

Æret være hans minde.

 

(Fyns Amts Avis 17. februar 2016).

Tidligere gårdejer Hans Bay, Stenstrup, 79 år.

Hans Bay har været aktiv i Hjemmeværnet, hvor han erhvervede 40 års fortjenstmedalje. 

Nekrolog
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Ca. 350 hjemmeværnssoldater og VIP'er fra 
vore samarbejdspartnere var den 15. januar 
til nytårsgudstjeneste i Skt. Knuds Kirke. 

Feltpræst Henrik Nedergård leverede en god 
prædiken, hvor han bl.a. fortalte sagnet om Sct. 
Jørgen og Dragen. En fortælling vi alle kan tage 
med ud i vores opgaver. 

Distriktschef Kent Mikkelsen takkede ved parolen 
alle for deres medvirken i 2015 og sagde, at 2016 
sikkert ville bringe mange (og måske nye) opgaver 
til støtte for forsvaret og samfundet. 

Musikken blev igen i år leveret af Hjemmeværnets 
Musikkorps Syd ledsaget af Kor a' la Carte.

Alle distriktets 20 faner dannede en fantastisk 
ramme omkring arrangementet. Tak til 
kompagnierne for deltagelse.

Nytårsgudstjeneste og –parole                                   
                                                  Inge Jagd Sørensen, redaktør
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Efter gudstjenesten samledes deltagerne på 
Odense Rådhus, for at ønske hinanden godt 
nytår.

Her havde distriktschefen lejlighed til at sige et par 
ord, og uddele distriktets to pokaler. 
- Største tilgang i 2015 – som gik til POHVK 
Odense - Bedste skytte på gevær M/95 – som gik til 
Kenneth Quist, POHVK Odense.

Nytårsgudstjeneste og –parole                                   
                                                  Inge Jagd Sørensen, redaktør

Pokalvinderne: Fra venstre Kennet Quist, KC Bent Nielsen og ROF Bent 
Norman Andersen.

Reception i Rådhushallen i Odense.

Flagalleen ved Rådhuset
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Feltpræstetjenesten er en folkekirkelig tjeneste, dvs., at feltpræsten er præst i folkekirken, 
og har en rådighedskontrakt med forsvaret.

Som feltpræst er man tilknyttet Hærens eller Hærhjemmeværnets enheder i den nationale struktur, mens 
ved international tjeneste tilknyttes feltpræsten midlertidigt den udsendte enhed. 
Feltpræsten er uden for den militære rækkefølge og har samme rang som den person, feltpræsten står 
overfor. Gradstegnet er et kors. 
Feltpræsten støtter hærens myndigheder ved overbringelse af dødsbudskab, kistemodtagelse samt militær 
begravelse.

Han er nonkombattant, og er i lighed med sanitetspersonel omfattet af særlige bestemmelser i henhold til 
internationale konventioner, og er operativt underlagt sin enheds chef. Som feltpræst er man i udøvelsen 
af sit gejstlige virke uafhængig og har tavshedspligt.

Hærprovsten fører på vegne af Københavns biskop det gejstlige tilsyn med feltpræsterne og står for 
rekruttering, uddannelse, personelforvaltning, udsendelse mv. Der er i dag normeret 65 feltpræstestillinger 
i Hæren og Hærhjemmeværnets enheder.

Der har altid været præster med i krig. En mere officiel feltpræsteordning kender vi første gang fra 1676, 
hvor Chr. V udgiver en ”INSTRUCTION for Fældt-Præsterne”. Den nuværende feltpræsteordning er fra 
1970. 

Feltpræstens vigtigste arbejde: Gudstjenester, mindehøjtideligheder, kirkelige handlinger 
mv.

Gudstjenesten er en fast del af feltpræstens arbejdsopgaver, ligesom det er for en sognepræst. Det 
kan være feltgudstjenester i forbindelse med øvelser, det kan være militære gudstjenester ved jule- og 
nytårsgudstjenester, og det kan være gudstjenester ved minde- og mærkedage. 

Der er naturligvis også gudstjenesterne ude i de internationale missioner. I de internationale missioner 
afholdes også mange mindre andagter, ligesom feltpræsten kan velsigne soldaterne forud for deres 
patruljer.

Ved dødsfald i udlandet afholder feltpræsten mindehøjtideligheder og en ceremoni i forbindelse med 
hjemsendelse af kisten. I Danmark er en feltpræst med ved overbringelse af dødsbudskab, ligesom en 
feltpræst afholder en andagt i forbindelse med modtagelse af kisten. Ofte er det også feltpræster, der står 
for den militære begravelse.

Stol på Gud og hold krudtet tørt - om feltpræstetjenesten 
                                                                                                     Sogne- og feltpræst Henrik Nedergaard
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Stol på Gud og hold krudtet tørt - om feltpræstetjenesten 
                                                                                                     Sogne- og feltpræst Henrik Nedergaard

 

Feltpræsten bærer under øvelser og i internationale missioner ikke præstekjole og krave under 
gudstjenesten. Det foregår i uniform, hvor feltpræsten kan vælge at bære en stola, der er et bredt 
silkebånd, over skuldrene. 

Samtaler, sjælesorg, pårørendekontakt og veteranhjælp.

Feltpræsten står også altid til rådighed for en samtale. Samtalerne kan som emner have sorg, savn, 

skyldfølelse, svigt, følelsen af at blive svigtet, ensomhed eller personlige og familiære problemer. 

Samtalerne kan have etiske, religiøse, kulturelle og eksistentielle emner. Samtalerne kan også have et 

aflastende formål efter voldsomme, chokerende og tragiske hændelser. 

Feltpræsten taler også meget gerne med de pårørende, og han kan under udsendelser til internationale 

missioner være kontaktled mellem soldaten og de pårørende, hvis forældre, kone, børn eller kæreste er 

særligt bekymrede og gerne vil tale med en person i missionsområdet. 

Man er altid velkommen til at kontakte en feltpræst - både som soldat og som pårørende.

Sogne- og feltpræst, Henrik Nedergaard, tlf.: 6261 0478, Mail: HNE@KM.DK

Henrik Nedergaard ved årets nytårsgudstjenesdte
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Sagnet om Sct. Georg og Dragen

 
Georgius blev født i Kappadokien i Lilleasien på Kejser Diokletians tid.

Da han fyldte 17 år, blev han soldat i kavaleriet, og der gik snart ry om hans dygtighed i våbenbrug og 
mandig idræt, og han blev berømt for sin tapperhed, uforfærdethed og gode dyder.

På sin færden kom han langt omkring. Således kom han en dag til en lille by Salem i Lykien, helt ude ved 
Middelhavets kyst. 
Ved Salem huserede et skrækkeligt uhyre, en grådig drage. Mange mænd havde prøvet at fælde den, 
men uden held, og man havde derfor sluttet en overenskomst med dragen, således at den skulle vogte 
landet mod til gengæld hver dag at få to får.  
Imidlertid slap fårene op, og dragen forlangte nu et menneske i stedet. Også dette måtte man gå med til, 
og hver dag måtte - efter lodtrækning - en af beboerne gå til dragen.

Den dag Georgius kom til Salem, havde loddet truffet kongens datter. Der var stor fortvivlelse i landet, og 
kongen kundgjorde da, at den, der ville kæmpe med dragen og dræbe den, skulle få prinsessen og det 
halve kongerige. Men ingen havde lyst.  
Prinsessen sad allerede ved søen nær en sump uden for byen, som var dragens tilholdssted, da ridder 
Georgius kom ridende forbi. Han fik øje på den unge kvinde og spurgte, hvorfor hun så så bedrøvet ud. 
Hun fortalte hvilken skæbne, der ventede hende, og han besluttede at kæmpe mod dragen.

Efter en voldsom kamp, hvorunder dragen udsendte ild og pestånde gennem næsebor og mund, og 
som næsten havde kostet Georgius livet, fældede han dragen; men da kongen tilbed ham den udlovede 
belønning, afslog han. Gud alene havde æren, sagde han, og uden Guds hjælp havde han ikke magtet at 
dræbe dyret. Derfor endte det med, at han red væk uden prinsessen, og uden det halve kongerige.

RED. 
Ved gudstjenesten den 16. januar sluttede feltpræsten 
med; Da beboerne efterfølgende så den døde drage, blev 
de forbavsede, da der drev mælk fra dragens dievorter, og 
at der derfor måtte ligge en lille drageunge et sted derude. 

Efter Henrik Nedergaards oplysning er det en 
viderefortolkning af sagnet om, at ondskaben skal vi til 
evig tid kæmpe imod. Den er aldrig endegyldigt besejret
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Tysk æresbevisning til 
HjemmeværnsmandKent Mikkelsen, chef HDFYN

 
Kaptajn Ole Oest-Jacobsen blev den 27. 
januar 2016 tildelt ” Das Ehrenkreuz der 
Bundeswehr in Bronze”. 

Tildelingen skal ses i lyset af Oles 
mangeårige arbejde for at udbygge de 
militære relationer mellem det danske 
Hjemmeværn og det tyske Bundeswehr. 

Ladbyskibet er fortsat Hjemmeværnskompagni Kertemindes nye 
vartegn.

Falkehovedet står for overvågenhed, og vinden i sejlet står for, at 
vi vil fremad.

Kompagniets motto er: ALTUS EXTRA-NONE SUPRA og betyder 
"ingen over og ingen under". 

Med dette menes der, at vi alle er lige.

Nyt ærmemærke.  
Emil Lageroos Madsen, næstkommanderende HVK Kerteminde
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I 2012 blev politikompagnierne fra Svendborg og Assens sammenlagt til en ny enhed; 
Politihjemmeværnskompagni Vestfyn.

Det har vist sig, at bl.a. afstanden mellem de største byer i området gør arbejdet med indsatsen 
besværlig.

Der opstod derfor i sommeren 2015 et ønske om igen at blive to selvstændige kompagnier.

Pr 1. november 2015 har Hjemmeværnskommandoen således godkendt, at de (gen)oprettes som hhv. 
Politihjemmeværnskompagni Assens og Politihjemmeværnskompagni Svendborg. 

Mandag den 2. november oprettedes derfor Politihjemmeværnskompagni Svendborg og 
premierløjtnant Steen Olesen blev indsat som som chef for kompagniet, der har domicil på Sølund 
Hjemmeværnscenter i Svendborg.

Et politikompagni blev til to.  
                                                  Inge Jagd Sørensen, redaktør

DISTRIKTSNYT 01/2016



13DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

Torsdag den 5. november oprettedes Politihjemmeværnskompagni Assens med premierløjtnant 
Preben Krejberg Thomsen som chef og med domicil på Assens Hjemmeværnsgård.

 
Ved arrangementet i Assens nedlagde 
oberstløjtnant Kent Mikkelsen samtidig 
Politihjemmeværnskompagni Sydvestfyn, 
og tog kommandoen fra den seneste chef Anders 
Althoff, der nu havde ønsket nye udfordringer.

Et politikompagni blev til to.  
                                                  Inge Jagd Sørensen, redaktør
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 Klip fra facebook
 
USAM-N rykkede til Hevring

Johnny Larsen, HVK Odense-Dalum 

128 skytter og hjælpere fra USAM-N drog i oktober 
på Skydelejr i Hevring

Alle baner kørte på fuld styrke, og alle var happy. 
Godt at man er omgivet af gode og glade soldater, 
samt super motiveret instruktør, inkl. en masse 
aktive hjælpere, der står på spring for at løse 
opgaverne.

 
USAM MV har i dag (30/1) 
været i Slagelse.

Ole Ungermann Hanson, chef HVK Sydvestfyn

Her gennemgik vi 2 forskellige senarier.

Den ene var i simulator.  
Her gennemgik gruppen forskellige senarier i åbent 
og tæt terræn + bykamp.

Ved briefing fik gruppen at vide, at ud fra deres 
måde at løse opgaverne på, så er de minimum på 
højde med stående styrke. 
Førerne blev rost, og her var tilbagemeldingen, at 
de på flere punkter er bedre end de faste førere.

Udenfor gennemgik de Riot Control med MP’erne.

Her fik soldaterne et indblik i, hvordan det er at stå i 
kæde, og tingene hagler ned over en. 
Igen var der stor ros til soldaterne. De gjorde 
nøjagtig hvad de skulle.

Ligeledes var førerne gode til at styre, trods at det 
var en ny situation.

Da dagen var slut, var der smil på alles læber. Alle 
havde fået mere end en aha-oplevelse.
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 Klip fra facebook
 
Ørbæk gennemførte 
uddannelse på Dysekanon 
Carl Gustav

Frank Peder Oddersborg , NK HVK Ørbæk

Det blev til en hel række Q’er, da HVK Ørbæk 
gennemførte dysekanonuddannelse i perioden 
27-29 november. Deltagerne glædede sig især 
over igen at kunne gennemføre en ”rigtig” militær 
våbenuddannelse.

 
Færden på jernbane

Patruljeindsatsdeling fra Infanterikompagni FYN var 
sidste lørdag i november på uddannelse på Ryes 
Kaserne og på Fredericia Banegård i "Færden på 
Jernbane". 

Kurset var primært for Virksomhedshjemme-
værnets personel, og det var også herfra 
instruktørerne kom. 

Kurset gav deltagerne viden og kompetencer til 
at færdes på jernbanen, hvor der normalt ikke er 
offentlig adgang (med nogle få undtagelser), og 
fordi det kan blive nødvendigt for patruljedelingen 
at passere jernbaneskinner i forbindelse med deres 
opgaveløsning.
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Certificeringsøvelse nov. 2015 set fra POHVK Odense’s side.  
                  Anders Bebe, POHVK Odense
 
Så blev det tid til kompagniets 
certificeringsøvelse, som så blev 
kulminationen på distriktets operative 
certificering af Politikompagni Odense. 
Noget jeg personligt havde set frem til.

Denne artikel er baseret på de oplevelser vi 
fik i 4.1 (4 deling/1 gruppe), men jeg håber, 
at de gik igen hos alle andre. Kompagniet 
stillede trods alt over 40 MD til denne øvelse. 
Kompagniet stillede tre grupper ud over 
staben, som bemandede kommandostationen.

Vi startede med at prøve noget nyt i kompagniet, nemlig at blive alarmeret pr. sms, hvilket jeg ikke har 
prøvet før, men det gik godt og gav ikke anledning til nogen problemer, så vidt jeg ved. 
Vi stillede og fik en god morgenmad, herefter blev der givet en befaling fra KC, materiel blev udleveret og 
der blev gennemgået noget våbenbetjening for dem, som havde behov og/eller interesse for det.

• AKP Adgang Kontrol Post (Særlig hjælp) 
• Overvågning (Alm. hjælp) 
• Evakuering (Alm. hjælp) 
Oplægget var, at hver station kører med tre 
grupper, som så i større eller mindre grad skulle 
samarbejde om opgaverne.

Vi i 4.1, startede på AKP, hvor vi fik udleveret 
våben og instrueret i opgaverne, disse blev 
skåret ned, idet vi kun blev 2 grupper. Hvilket vi 
blev på alle 3 stationer med en undtagelse, men 
det jeg kommer tilbage til.  
Stationen gik i al sin enkelthed ud på at bemande 
posten og håndtere de situationer, som opstod. Der var for vores vedkommende lidt af hvert i form af 
besøgende, nysgerrige folk og håndværkere, som må siges at have fået ekstra værktøj udleveret, i form 
af et gevær, som man selvfølgelig ikke kunne gøre rede for, hvad det skulle bruges til. Efterfølgende 
var der så et moment, hvor man skulle være på patrulje og få kontakt til en civil, ham skulle man så få 
informationer fra omkring en mistænkelig hændelse i området. 
Momenterne på denne station var alt i alt rimelige. AKP’en gik rimeligt, selvom momentstyrken nok var lidt 
overivrige og nok reagerede på en for os mærkelig måde, når man tænker på, at vi var klar med våben, 
men det blev bedre i løbet af dagen, hørte jeg senere. Momentet med oplysningerne var interessant at 
prøve, for det er ikke noget, vi prøver ofte.
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Vores station 2 var så overvågning. Oplægget lød 
på, at vi skulle overvåge en jernbanelinje pga. 
forsøg på tyveri af kabler med mere. Vi ankommer, 
gør klar med grupperadioer og henvender os så til 
momentlederen. Vi bliver så, lidt forsinket briefet 
om momentet ved hjælp af store billeder og kort.  
På denne post må jeg så igen sande, at føreren 
ikke får lov til det sjove. Mine folk kommer ud 
på overvågningsposter og undertegnede må 
”nøjes” med at være radiocentral. Det lød på 
momentlederen, som om det var noget han fandt 
lige på, da han så vores radioer, men jeg ved det  

        ikke. 

Politiet havde ikke for mange radioer med selv, så alt hvad vi kom med, blev taget i brug med det samme, 
men selve momentet kørte sin gang, med meldinger om, hvad der ellers dukkede op af forskellige 
folk både besøgene og momentstyrker. Der blevet øvet radiomeldinger i korte eller længere versioner 
med dertil hørende skrivekrampe til undertegnede.  Grupperne afprøvede posterne på skift, og der 
blev observeret på alle. Momenterne fik også bevæget sig på mange måder, idet de blev observeret af 
både gående, cyklende og personer i bil. Til sidst havde jeg et rimeligt godt signalement af Osama Bin 
Moment og Co., for så mange momentfolk var der heller ikke.  Hvad de lokale angår, tror jeg, at de må 
have moret sig over alle de grønne mennesker, som har ligget og kigget på dem, og så var der jo også 
fødselsdagsfesten, der hvor vi var parkeret. Her blev politifolkene budt på kage midt i det hele. 

Stationen var rigtig god, og var helt i tråd med de overvågningsøvelse, vi har haft tidligere i kompagniet 
med Mogens. Vi fik øvet overvågningsposter, postskifte ogradiokommunikation, og så i et område vi ikke 
kendte, så en rigtig god øvelse.    

Station 3 var så evakuering med Mogens som stationsleder, så var vi klar over, at der var ugler i mosen. 
Vi ankom til dette moment lettere forsinket, idet 
tiden på overvågningsstationen var skredet lidt, 
men vi ankom og måtte så vente lidt, men tiden 
blev fordrevet med røverhistorier og lidt snak om, 
hvordan dagen var gået. Vi var to grupper, som 
havde fulgtes ad på de to tidligere stationer, men 
på grund af forskellige omstændigheder, blev vi nu 
kun én gruppe, som skulle gennemfører momentet. 
Så vidt jeg ved, skete dette ikke for andre grupper. 
De fik øvet momentet sammen med andre grupper 
under fælles ledelse.

Certificeringsøvelse nov. 2015 set fra POHVK Odense’s side.  
                  Anders Bebe, POHVK Odense
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Momentet hed evakuering og gik ud på, at der 
var brand i nogle fabriksbygninger/lagerhaller og 
at de derfor skulle evakueres. Bygningerne lå på 
række, så de skulle evakueres én af gangen, og i 
flere af bygningerne havde røgkanonerne været 
i gang længe. På grund af vores lille antal, 6 MD, 
blev opgaven rettet lidt til. Vi skulle så kun følge 
folk ud af bygningen, og ”slap” desværre så for at 
skulle holde styr på bygning og mennesker m.m. 
Vi ”kørte” bygningerne igennem, og igen er jeg 
glad for vores radioer, for det gav mig hele tiden et 
overblik over, hvor folk var, og hvad de lavede.   
   Byggning 1 var hurtig færdig, og så kom vi 

til bygning 2, hvor vi begynder at støde ind i folk, som høfligt men bestemt bliver eskorteret ud af 
bygningen. Her fik jeg så en lektion i, hvor mange udenlandske medarbejdere, der kan være på en fabrik, 
for folk gemte sig virkeligt godt, og vi må erkende, at vi missede en. Så læren på dette moment må være, 
at vi skal kunne østeuropæiske sprog og huske at sige, at vi ikke kommer fra Told og Skat. Jeg må enten 
ikke have hørt efter til briefingen, eller også er det en mangel i min almene viden omkring arbejdsforhold 
på danske arbejdspladser. Den sidste lagerbygning blev også ryddet i røg og damp for Danmark.

Momentet er en del af de opgaver, vi kan komme ud for, men det er ikke noget vi træner, så derfor var 
det rigtig godt at prøve, og jeg synes, at det var rigtig godt gået af momentstyrkerne, momentleder og 
det lokale brandvæsen, som stillede røgkanoner til rådighed. Vi missede desværre én, så der er rum til 
forbedring, og næste gang kunne det være sjovt at prøve flere gruppers samarbejde. (Men det var kun 
os, der måtte klare det selv)

Jeg vil sige, at denne dag efter min mening gik over al forventning, og min begrundelse for dette er, at vi 
fik øvet flere ting, som vi ikke gør ret ofte. Vi var indsat som kompagni og vi fik bekræftet, at vi kan levere 
varen. Det er sgu en dejlig fornemmelse sidst 
på dagen.  

En lille ting kæmper jeg dog med på disse 
øvelser, og det er radiokommunikation til KSN, 
for vi skal kommunikere med momentleder 
først og fremmest, og så skal vi selvfølgelig 
også kommunikere hjem, men det er nu 
meget radiosnak under en opgave, men der 
er så også rum for forbedring fra min side. 
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Multifunktionsweekend i 
Nymindegab     Af Inge Jagd Sørensen, redaktør         
 

I den weekenden den 7-8. november rykkede 
ca. 85 hjemmeværnssoldater fra Fyn til 
Hjemmeværnsskolen i Nymindegab.

Der var stor forventning til en weekend ud over det 
sædvanlige.

Den første gruppe var chefer og næstkomman-
derende fra kompagnierne, der var blevet lokket 
til Vestjylland for at "få en dag med Christian 
Busch”- så kan det ikke blive bedre. 

Der var flere emner oppe i de timer de var 
sammen, hvor der blev drøftet alt lige fra 
bevogtning til 24 timers tjeneste og AKOS 2016. 
Ingen tvivl om, at tingene er blevet vendt mere 
end én gang. 
Der blev også tid til at besøge de folk det, som 
kompagniet havde med på de øvrige opgaver.

Et andet kursus hed "Befalingsmand for en 
dag". 

De kommende befalingsmænd fik her muligheden 
for, at opleve det at være gruppefører. Udover 
en hel dag med teori og føring i felten - så fik 
de søndag al den hjælp de havde brug for,  
for at blive klar til at starte på ABK (Alment 
BefalingsmandskursusKursus).

 
En weekend som soldat....

Sådan markedsførtes den uddannelse, som man 
bl.a. tilbød til enkeltpersoner eller grupper, der 
manglede timer, for at opfylde 24 timers reglen.  

De var igennem turnustjeneste med taktisk 
skydning med skarpt i klitterne, fx skydning 
handlebane og reaktionsbane. Også førstehjælpen 
blev frisket op.

Om aftenen var der mørkeskydning ved brug af 
signalpistol og hvidlysraket m.v. 

I Nr. Malling (ruinbyen) var der først en 
genopfriskning af fremrykning, hængsel m.v. og 
herefter skulle en VIP føres sikkert gennem byen, 
hvor der tidligere havde været kontakt, og på 
skydebanen inde i lejren var der mulighed for at 
tjekke sit sigte og åndedræt i en skydning med 
fokus på at ramme tier'pletten.

Vejret var dejligt indtil middag lørdag, men herefter 
viste Vesterhavet sig fra sin knap så venlige side, og 
sendte tåge og blæst ud over både skydebanerne 
og Nymindegablejren.

Tak for endnu et godt planlægningsarbejde og en 
god gennemførelse til glæde for alle deltagere.
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Siden kl. 11 søndag formiddag (29 NOV) 
har POHVK Assens været indsat i reevapol 
opgave i Millinge.

Afspærring i forbindelse med brand. Afspærringen 
skal opretholdes til mandag engang omkring 
middag 

Senere status på afspærringsopgave: Afspærring 
skal opretholdes til tirsdag formiddag.

Tak til alle som har hjulpet på denne reevapol 
opgave. 
 
Håber vi bliver frigjort tirsdag.

POHVK Assens i aktion.  
Preben Krejberg Thomsen, CH/POHVK Assens 

 
Torsdag den 14. december kom 
Politikompagni Assens og Svendborg igen i 
aktion.

En gaseksplosion havde forårsaget store skader på 
bygningen hvor der blev afholdt en børnefødselsdag 
og politiet havde bedt Hjemmeværnet om hjælp til 
afspærring og sikring af skadestedet.

Kl. 1400 blev Kompagnichefen fra Assens varslet om 
opgaven af Odense Politikompagni, som først var 
blevet sat på opgaven. 
Kl. 1530 kom den endelige overdragelse og kl. 1700 
var de første PO’er på vej til Højrup ved Ringe.

Kompagnichefen kørte fra Middelfart til Assens 
for at låne et køretøj af Politiet, og kort efter var 
POHVK Assens på plads. 

Indsatsen forventes at skulle køre til fredag middag, 
hvor politiets rejsehold ankommer til stedet. 
 
Politikompagniet fra Svendborg trådte til, og hjalp 
med at løse opgaven.

Endnu engang er Politihjemmeværnet på 
plads og klar til at løse opgaver for såvel 
politiet som for lokalsamfundet.
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Hundesvære udfordringer på 
Højstrup.

Lørdag den 5. december afholdt Hunde-
tjenesten på Fyn indvielse af den nye 
hundeforhindringsbane på Højstrup. 

Der var mødt 52 MK og 37 hjemmeværnshunde fra 
hele Region Syd. 

Blandt de øvrige fremmødte var hjælpere, civile 
instruktører og familie, som gennem tiden har 
støttet hundetjenesten. 

Med huen godt ned over ørerne i det meget friske 
vejr, blev banen ivrigt beundret og afprøvet. Der 
er virkelig mange forskellige udfordringer både for 
nye og mere erfarne hunde. 

Banen er et resultat af mange frivillige arbejdstimer 
og en masse gode ideer. 

Tak til alle som har bidraget. (Ikke mindst forplej-
ningen på dagen, leveret af Niels og Kaj fra 
Stabskompagniet, var meget populær). 

Efter indvielsen var der træning overalt på 
Højstrup, hvor hunde og førere fra de forskellige 
træningspladser samarbejdede på forskellige 
opgaver. 

 Hundetjenesten 
Ledende hundeinstruktør Jakob Madsen  

 
2016 bliver et rekord hundeår.

Det er mange år siden, at HDFYN sidst kunne stille 
med 8 godkendte hunde. Det er nu tilfældet efter 
decembers mønstringsprøve.

Hjemmeværnshunden kan indtil 2017 blive 
mønstret uden stop af flygtende person, hvilket 
fremgår af skemaet. Det klogeste er dog altid at 
standse, hvis en hundefører anråber en. Alternativet 
kan blive rigtig træls.

HUFØ resultater 2015  
Jan + Zeus  158 (årets HUFØ) 
Jens + Kaisa  151  
Henrik + Max  144  
Marianne + Basse  144  
Dennis + Blade  140  
John + Kazan  135  
Michael + Aiolos  Uden stop 127  
Ernst + Freja  Uden stop 124 

MAX point med bid 160 - MAX point uden bid 130.

Har du lyst til at besøge hundetræningen, for 
at se, om det er noget for dig, kan du altid 
kontakte undertegnede for en aftale.

Jakob Madsen, hdfyn-ldhuin@hjv.dk
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For godt to år siden startede distriktet med et hold for ordblinde. Det har været en stor 
succes, og nu er der oprettet to hold. Et torsdag eftermiddag og et torsdag aften.

Nogle af kursisterne er nu blevet så modige og dygtige, at de har valgt at lære engelsk.

- Det er sin sag, især hvis man er ordblind, at ville lære engelsk, siger underviser Anja Villadsen fra AOF i 
Middelfart. 
- Mange ordblinde er blevet fritaget for sprog i folkeskolen, da skolerne mener, at eleverne har svært nok 
ved dansk. Men undervisning for ordblinde er inde i en rivende udvikling, og der er udviklet fantastiske 
hjælpemidler.

Man kommer som ordblind ikke sovende til at kunne læse og skrive. Der skal knokles og det kræver et 
stort overskud, at ville lære.

Selvtillid, eksamen og mod. 
Gitte Nielsen, der er en af de kursister, 
der nu har valgt at lære engelsk, 
fortæller, at hun ikke kunne læse en 
avis, da hun startede på kurset. 
- Jeg har sågar været oppe til 
eksamen, og det var et stort skridt, 
men jeg klarerede det.

Nogle af eleverne på kurset er også 
gået i gang med brevskolekurser fra 
hjemmeværnet, hvilket nok ikke var 
sket, hvis de ikke havde taget imod 
tilbuddet om undervisning på distriktet.

- Jeg har fået mere selvtillid, men jeg stoler stadig ikke helt på, at jeg kan, fortæller Flemming Andersen.  
Flemming har været med helt fra starten og er nu en af dem, der vil lære engelsk.  
- I mit job kører jeg tit med udlændinge, og jeg har slet ikke kunnet tale med dem. Så det vil jeg lære.

Gitte fortæller, at hun i sit job også kan bruge engelsk. 
- Vi har tit udenlandske turister, og jeg kan ikke hjælpe dem, hvis de spørger om noget. Så det har jeg sat 
mig for at lære.

Stadig plads til flere. 
På eftermiddagsholdet er der stadig plads til kursister. Så hvis du kender en, der kunne have gavn af 
kurset, så kontakt distriktet.

And now in English - for 
ordblinde.                            Nina Villadsen, LDIOF

DISTRIKTSNYT 01/2016



23DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]DISTRIKTSNYT 01/2016



24 DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]DISTRIKTSNYT 01/2016



25DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]DISTRIKTSNYT 01/2016



26 DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]DISTRIKTSNYT 01/2016



27DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]DISTRIKTSNYT 01/2016



28 DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]DISTRIKTSNYT 01/2016



29DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

 
I Søgårdlejren ved Aabenraa blev der først i december etableret et modtagelsescenter 
for illegale migranter. Hjemmeværnet har i den forbindelse fået til opgave at etablere 
adgangskontrol til lejren. 

Den nuværende adgangskontrol er etableret ved Søgård Hovvej ved indkørslen til lejren fra Flensborg 
Landevej, og den har været i drift i ca. 1 måned. 

Politiet har nu (medio december) anmodet om at 
få oprettet yderligere en adgangskontrolpost 
(AKP) ved den vestlige indkørsel til lejren, 
og i den forbindelse er personel fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn blevet bedt om, 
løbende at deltage i opgaven.  

Opgaven er, at støtte politiet i rammen af 
almindelig hjælp til politiet i forbindelse med 
afspærring/adgangskontrol til modtagercenter Syd, 
herunder at kontrollere alt gående og kørende 
trafik, der enten skal ind i syd- og/eller nordlejren, 
eller som blot skal passere lejren.

Hjemmeværnsdistriktet er pt. blevet bedt om, at stille vagthold til tre perioder i december og januar. 

Efter at anmodningen gik ud til de frivillige, tog det ikke mange timer for at få vagtholdene opstillet, selv 
ikke den vagt der indbefatter juledagene.

AKP i Søgård 
       Inge Jagd Sørensen, Redaktør
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Vi var to fra den frivillige stab ved HDFYN, der tog imod tilbuddet i efteråret om, at deltage 
i fællesnordisk efteruddannelse for kompagnichefer ved den norske hjemmeværnsskole i 
Dombås.

Målgruppen for kurset var kompagnichefer, men da der var en manglende tilslutning fra dansk side, blev 
kurset også udbudt til såvel NK/HVK, som til stabsofficerer.

Vi sluttede os sammen med flotillecheferne for HVF 241 Odense-Kerteminde og HVF 246 Nordvestfyn 
og drog i samlet flok mod Kastrup en tidlig søndag morgen i november. Resten af deltagerne, et par 
kompagnichefer fra Jylland, en fungerende næstkommanderende fra Sjælland samt yderligere et par ”blå” 
fra Sjælland, samledes i lufthavnen, og dermed var alle otte danske deltagere klar til afgang med retning 
Oslo.

Vel ankommet til Oslo gik turen videre nordpå, først et par timer i bus grundet sporarbejde, til 
Lillehammer, derefter endnu et par timer i tog til Dombås, en tur på godt 300 km.  
Vi var fremme sidst på eftermiddagen og efter indkvartering og aftenspisning, tog vi fat på ugens program 
med velkomst af skolechefen, orientering om dansk, norsk og svensk hjemmeværn og etablering af de 
grupper, vi skulle arbejde i resten af ugen.

Programmet de to første dage bestod af teoretiske oplæg indenfor ledelse (motivation, lederstile, 
konflikthåndtering, forandringsledelse). 
Efter hvert oplæg var der gruppeopgaver, og da grupperne var internordiske, resulterede opgaverne 
uvægerligt i diskussioner, hvor de nationale forskelle og ligheder blev drøftet.

Den ene aften var der besøg af en Svensk efterretningsofficer fra Gotland, som gav et oplæg om den 
udenrigspolitiske situation, med fokus på Rusland contra den nordiske forsvarsmulighed.

Hele onsdag og torsdag, indtil middag, var 
hovedemnet operationer (operativ planlægning, 
befalinger, krigsspil/situationsspil). 
Situationsspillet var mere et spørgsmål om 
at udfordre grupperne gennem forskellige 
ledelsesmæssige dilemmaer, end et egentligt 
operativt, taktisk spil.

Nordisk sjefskurs 08-13 NOV 2015  
                                                                    Lene Jensen S4/FRIVST og Jens Refsing Mortensen S3/FRIVST
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Nordisk sjefskurs 08-13 NOV 2015  
                                                                    Lene Jensen S4/FRIVST og Jens Refsing Mortensen S3/FRIVST

 
Torsdag eftermiddag fik vi et historisk foredrag om Dombås under den 
tyske besættelse og efterfølgende en tur til den lokale mindelund.

Dagen blev afsluttet med fælles middag og socialt samvær.

Fredag kunne vi, efter evaluering og orientering om Samskandia 
kurserne, sige farvel til Dombås og påbegynde hjemrejsen mod 
Danmark.

Det var generelt et godt efteruddannelseskursus og muligheden for 
vidensdeling. Især danske contra svenske/norske handlemuligheder, 
gav stof til efterrationalisering og udvikling af egen ledelsesstil. 

Vi vil anbefale alle, der har mulighed for det, til at deltage i et 
af de fællesnordiske kurser. 

Selvmarkerende Kongsberg  
Bjarne L. Pedersen, HDFYN

Lejbølle skydebane er nu renoveret med 
en ny 100 m. standplads, nyopført vold og 
skiveopstilling indbefattende det sidste nye 
Kongsberg radiostyrede selvmarkerende 
skivemateriel, der findes på markedet.

I forbindelse med skydning kan skyttens resultat 
ses på egen skærm på skydestandpladsen, og 
skydelederen har mulighed for at følge skytternes 
resultater på egen computer. 

Monitorer og computer til anlægget vil fremtidigt 
være oplagt ved Hjemmeværnskompagni 
Langeland, der er primær bruger af skydebanen.
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Så kom GORM, og her kom både PMV og FIK i brug. 

Efter storm- og snevarsel, blev en PMV sidst i november 
sendt til BIOS i Svendborg, så ambulancer i det sydfynske 
kunne få assistance, hvis vejene blev ufremkommelige, og 
en FIK blev sendt til vagtlægen i Rudkøbing på Langeland, så 
han kunne komme sikkert rundt på øen. 
Ingen af køretøjerne kom i brug, men vi var klar. 

Men GORM viste atter tænder, og alle broer var på et 
tidspunkt lukkede, Fyn var totalt isoleret.

Distriktet havde godt 60 mand indsat til afspærring og vejledning af bilister ved de to 
Lillebæltsbroer, Storebæltsbroen, Langelandsbroen, Siøbroen, Svendborgsundbroen samt 
bemanding af de to køretøjer. 

Lidt fra KC Nyborg. 
T. Bargisen, KC Nyborg 

Jeg har været indsat med 11 soldater fra Nyborg 
samt 3 fra Ørbæk - og med 8 soldater fra 
Kerteminde i reserve.

Vores første opgave lå i at hjælpe hele Beredskab 
Nyborg med at fylde sandsække (600 stk.),og 
efterfølgende skulle vi lave en 80m lang mur med 
3 stk. sandsække oven på hinanden med plastik 
imellem, for at holde vandet ude ved en sø, som 
var løbet over sine bredder, og var på vej ind i et 
hus.

Vi sendte Ørbæk folkene og et par fra Nyborg ud på 
mindre opgave med sandsække og pumper sammen beredskabet, og de kom tilbage og hjalp os færdig 
med "muren".

kl. 18:30 kørte vi ind til beredskabscenteret Nyborg, hvor der var serveret aftensmad, og vi fik en flot 
tilbagemelding af Ib, Chefen fra beredskabet.

Jeg vil gerne sige tak for en stor indsats og gode humør hele vejen, og en stor tak til USAM-E for 
opbakningen. 

Stormen GORM satte ind  
                                           Nina Villadsen, Ledende Informationsofficer
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Stormen GORM satte ind  
                                           Nina Villadsen, Ledende Informationsofficer

Chef HDFYN:

Så er det tid til at evaluere gårdsdagens indsats i forbindelse med stormen GORM hærgen over Fyn. 
HDFYN blev i går 12.45 varslet, at broforbindelserne til Fyn ville bliver lukket i løbet af aftenen. Dette 
varsel gav en rimelig varslingstid for Jeres indsættelser, og i løbet af aftenen havde vi mere end 60 mand 
indsat ved Lillebæltsbroerne, Storebæltsbroen, Svendborgsundbroen, Svendborg og på Langeland. 
Derudover var vi i forvejen indsat i Millinge i forbindelse med en afspærringsopgave. 

Jeg vil her gerne rette en stor tak til alle Jer der har været indsat. I har ydet en meget 
professionel indsats, som igen har været medvirkende til, at vi har fået sat det fynske 
Hjemmeværns på landkortet til glæde for de fynske borgere – godt gået HDFYN.

 
Politikompagni Svendborg blev om morgenen, den 1. december, kaldt på en REVAPOL opgave i Ringe,

Danske Bank havde haft besøg af en måske lidt stor maskine, hvorefter geningsmændene tog 
hæveautomaten med sig.

Rambuktyveri 
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Netop som julen stod for døren, og de sidste gave skulle pakkes ind, blev 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn aktiveret af Fyns politi.  

Ud for Bagenkop på Langeland var et skib gået på grund. Opgaven der startede 23. december blev løst af 
HVK Langeland. 

Når en hjemmeværnsmand 
holder jul! 
Hjemmeværnskompagni Langeland skrev følgende om 
indsættelsen.

HVK Langeland blev onsdag d. 23. december sidst på 
eftermiddagen, anmodet om assistance af Politiet i 
forbindelse med branden på et skib, ud for Bagenkop.

Forhistorien er, at skibet, som havde været inde i 
Bagenkop havn, kort efter afsejling fil brand ombord 
- øjensynligt startet i en hjælpemotor - og forsøgte af 
returnere til Bagenkop. Skibet nåede dog ikke ind igen, før ilden blev så voldsom, at besætningen måtte 
gå fra borde. 
Skibet drev imod land og gik på grund små 100 meter nord for selve havnen. Her konstateres det, at 
slukning er umuligt, og skibet skal således brænde ud på stedet.

Kompagniet bliver anmodet om assistance kl. ca. 17.30 med assistance start kl. 19.00. Opgaven er at 
overvåge skibet og melde om væsentlig ændringer i situationen, primært om skibet skulle drive til havs 
igen, eller ilden ville bluse op med røgfare til følge for befolkningen i Bagenkop. Men Politiet vil også gerne 
begrænse folks færden på stranden, hvor der ligger en del vraggods.  
Meget hurtigt får Bent (KC) kontakte en række BM’er, som samler en vagtstyrke, der består af 2 mand i 
hver 4 timer.

Assistancen forløber helt uden problemer, dog bluser ilden op igen ved 6 tiden torsdag morgen den 24. 
december, og Politiet underrettes. 
Klokken 10.10 torsdag formiddag frigives kompagniet af Politiets indsatsleder, som afspærrer stranden, 
som er voldsomt sodskadet. Her skal der fjernes 5-10 cm af overfladen af miljøhensyn, og yderligere 
prøver skal fortages. 
Det er meget tilfredsstillende at se, hvor villige vores medlemmer er til at stille op i sådan en situation, det 
var ikke noget problem at skaffe personel, selvom der var tale om lillejuleaften. Faktisk melde så mange 
sig, at vi måtte takke nej til stort set lige så mange, som deltog. 
Der skal lyde en stor tak til de 9 mand, som var indsat, men også til den som gerne stillede op, hvis der 
blev yderligere behov.

Når Fyn har brug for hjælp.  
       Martin Holstebro, OPU04
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Julen var knap overstået da Fyn endnu engang havde behov for hjælp. 27. december var dagen hvor 
store vandmasser gav problemer flere steder på Fyn. 

Når en hjemmeværns-
mand har holdt jul!  
Med ordene ”Opgaven er Afsluttet” kunne 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn afslutte en 
indsættelse 27. december 2015.  
Lidt omkring forløbet: 
”Så er det værste overstået. 
Den store nedbørsmængde, der bl.a. ramte 
Fyn 2. juledag, er nu ved at have nået 
enden. 
Mange hjemmeværnssoldater fra Fyn har i 
det forløbne døgn været indsat til støtte for 
Fyns Politi og beredskabet på Fyn”.

SITREP 271557 DEC 2015 
270100ADEC – 270730A DEC: POODE indsat med 6 M/K til trafikregulering i Odense.  
270330ADEC – 271700A DEC: POHVKSVB indsat med 4-6 M/K til trafikregulering i Oure.  
271030ADEC – 272200A DEC: USAM E indsat omkring nyborg, med 15 M/K. 12 fra nyborg og 3 fra    
Ørbæk. Opgave; hjælp til det almindelige beredskab.  

Kl. 13.45: POHVK Odense har været indsat ved oversvømmelse på Ring 3 natten mellem 26. og 27. 
december. 
Kl.13.45: Lokale Beredskabscenter (LBS) på Fyn er oprettet på grund af oversvømmelser flere steder 
rundt på Fyn og Langeland. Vagthavende ved HDFYN, Martin Holstebro, er på vej til politigården i Odense, 
hvor han skal virke som forbindelsesofficer (FO) mhp. at fordele opgaver til os.  Der har allerede været 
indsat flere soldater, og lige nu er HVK Nyborg ved at indsætte yderligere 6 soldater ude i USAM-E 
område, som skal hjælpe beredskabet med sandsække. Jeg forventer, vi vil få flere opgaver hen over 
dagen og de næste 24 timer, men hvor og hvornår kan jeg endnu ikke sige, mere tilgår hen over dagen. 

Kl. 13.45: Politiet har nu anmodet 
om yderlig 10 soldater til Nyborg 
(USAM E). KC HVK NYB leder 
indsatsen i USAM E i tæt dialog 
med HVK OEB og HVK KER, samt 
VH HDFYN fra LBS. Frivillig stab/
HDFYN er på beredskab 60min. 
(fortsættes på side 36). 
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Fynsk Politihjemmeværn til 
Fredericia              Nina Villadsen, Ledende informationsofficer

 
Fynsk Politihjemmeværn blev om morgenen den 4. februar indsat ved storbranden i Fredericia til 
forstærkning og afløsning af Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland, der havde været på opgave hele 
natten. 
Her til morgen har vi sendt 16 politihjemmeværnssoldater til Fredericia. Tre fra Odense, seks fra Assens og 
syv fra Middelfart, siger major Christian Busch fra Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn. 
Opgaven er afspærring af veje, så redningsfolk kan arbejde og uvedkommende ikke kommer for tæt på 
stedet. Hen på formiddagen stødte der tre ekstra fynske hjemmeværnssoldater til.

Lige en ekstra opgave. 
På vej til Fredericia fik Middelfart folkene lige en ekstra opgave. Et stort tysk brandkøretøj med skum var 
kørt forkert og blokerede Den gamle Lillebæltsbro, så det skulle lige løses, inden de kunne komme til 
Fredericia.

Om branden 
Branden opstod onsdag aften klokken 21.20 i en tank med 
gødning. Branden bredte sig til flere tanke med palmeolie,  
der også kendes som fritureolie. Det skrev Sydøstjyllands  
Politi i en pressemeddelelse. 
Branden var torsdag formiddag under kontrol, og folk, der  
var blevet evakueret, kunne vende hjem. Fra 14.00 tiden er 
kun et lille område afspærret.

 
Kl. 14.00 i Nyborg. Her er lidt fra HVK Nyborg, som er indsat til hjælp for 
Beredskabet i vores område pga. oversvømmelser:”Vi er mødt 12 mand 
fra Hjemmeværnskompagni Nyborg. 3 mand fra Hjemmeværnskompagni 
Ørbæk og Hjemmeværnskompagni Kerteminde står i beredskab”. 
Kl. 15.45: Opdatering fra LBS: PO Svendborg opgave i Oure forventes 
afsluttet ca. 1700.  
HVK Nyborg (USAM-E) opgave i Nyborg forventes afsluttet ca. 2200. Der 
er en reserve ved HVK Kerteminde mhp. at støtte HVK Nyborg.  
ST/HDFYN er ikke længere på beredskab.  
LBS forventer ikke der kommer nye opgaver til HDFYN, da vejrliget er i 
bedring. 
Kl. 19.30: Så er opgaven i Nyborg også færdig, og soldaterne fra HVK 
NYB og HVK OEB kan tage hjem, og RES ved HVK KER ligeså.  
 
Ordbog: Lokale beredskabs stab = Forskellige myndigheder, hvor politiet 
leder en fælles koordineret indsats. Politiet har ansvaret, og vi andre 
støtter. LBS FYN dækker hele Fyn, Langeland og Ærø. 
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Igen i år blev HDFYN bedt om at stille med vores 2 PMV, med 
henblik på at støtte op omkring øvelse Blå Negl.

Vi startede ud hjemme på Højstrup omkring kl. 0900 (27 
FEB) med 5 mand, for at klargøre bilerne til øvelse, for der 
skulle sæder i.

Den sidste dukkede op, og vi var klar til afgang mod 
Fredericia, nærmere ammoniakhavnen, hvor vores post /
opgave var placeret.

Turen derover blev kørt af den Gl. Middelfartvej, med brede smil og vink fra de andre trafikanter. Vel 
fremme gik drengene i gang med at indrette vore BSO, for vi skulle bo der hele weekenden. 

Øvelsen startede ud med ventetid, men så skete der noget. 

De første hold bestod mest af tyske, franske, schweiziske og finske, så det hele skulle foregå på engelsk, 
men det gik. Danske hold var der også, det var nemmere.

Opgaven var, at udpege på et kort, hvor vi holdt. Selv danske hold havde deres problemer, selvom man 
nærmest stod under Lillebæltsbroen. Næste opgave for GF var, at udpege en observationsmand, altså en 
spotter, som skulle stå i lastelugen, mens gruppeføreren og resten af gruppen sad ned i bilen under turen, 
altså en samarbejdsøvelse, men de forstod ikke at arbejde sammen.

Turen/ruten var ca. 8 km lang gennem 
industri- og boligområder med slut på en 
grusplads kun 100 meter fra næste post.

Slutopgaven bestod dog kun i, at sætte 
en ny prik på kortet, hvor de nu var, og 
det var svært for mange. Den dårligste 
ramte 5,5 km ved siden af. De syntes 
bare det var sjovt at kører PMV og glemte 
at samarbejde omkring ruten. Nogle var 
skrappe, og de ramte plet og fik 100 
point.

12 timer fredag, og 12 timer lørdag og hjem søndag. Godt trætte alle sammen, men vi havde en god tur 
med godt kammeratskab og samarbejde med spejderne på posten ved siden af vores.

Lidt omkring Blå Negl.  
                         KN Johnny Larsen, Sneberedskab FYN, PMV/Koordinator
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Omskoling til FIK, er et område, der har 
haft høj prioritet ved HD Fyn.  
I 2015 havde vi et mål, der hed 120 kørere. 
Dette har vi næsten nået, idet der på 
nuværende tidspunkt er 117, der har fået Q.

Som det nok er bekendt, så er uddannelsen 
ret omfattende, idet det skal afsættes en hel 
weekend. Heldigvis og indtil videre, har det dog 
ikke været det store problem med at få besat 
de ledige pladser og derfor har det kun været 
nødvendigt, at aflyse ganske få af de planlagte 
uddannelsesdage.

Da vi nu er så godt med, er der ”kun” planlagt fire uddannelser på FIK i 2016 (se side 39). Så skulle 
du mangle denne uddannelse, er muligheden her. Husk dog, at tilmelding til distriktet, skal ske via dit 
kompagni. 

Omskoling til øvrige køretøjer (KØTJ):

Sker løbende, såfremt og hvis behov opstår. I den forbindelse skal så nævnes, at der jo er kommet ny 
regler på området. Disse regler giver lempelser på mange områder og skærpelser på andre, men alt i alt, 
gør det uddannelsen lidt mere enkel. Kort fortalt, så er uddannelserne nu delt op på følgende måde:

-Administrative (pulje) køretøjer: Almindelige vejkøretøjer, som ikke er indkøbt til særlige operative 
formål. Kræver ”kun” uddannelse i Fælles bestemmelser, der gennemføres på Forsvarets Elektroniske 
Skole (FELS). 
-Personvogn, terræn: Alle typer terrængående personvogne, såsom GD. Har man uddannelsen på én 
type af disse køretøjer, må man i princippet køre alle typer, der er under denne kategori. Dog har man 
pligt til selv at sætte sig ind i det specifikke køretøjs egenskaber (instruktionsbog). Evt. ved hjælp af en 
køreassistent/-instruktør, eller anden ressourceperson.  
-Lastvogn, terræn 1: Alle typer terrængående lastvogne, med én styrende aksel og ellers som for 
personvogn, terræn nævnt.  
-Lastvogn, terræn 2:   
Alle typer terrængående lastvogne, med to styrende aksler og ellers som for personvogn, terræn nævnt. 
-BBU køretøjer: Køretøjer der kræver en særlig uddannelse, eksempelvis bjergningsvogne, Eagel m. fl.

Alle kvalifikationer (Q) skulle være rettet i DeMars, men er du i tvivl om du må køre et specifikt 
køretøj, så er du velkommen til at kontakte distriktet. Ellers finder du oplysninger om køretøjets 
uddannelsesvedtegning i kontrolbogens blad nr. 5.

Omskoling og glatbaneuddannelse 2016.  
                                                                                   Seniorsergenterne K.E. Knudsen og Claus Jakobsen, HDFYN
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Glatbane. 
Som det jo nok er bekendt, opstiller HDFYN et beredskab i perioden 1. november til 31. marts, med 
henblik på at yde støtte i samfundet. En af de muligheder vi har, er at indsætte terrængående køretøjer. 
Vi har, af hensyn til komfort og fleksibilitet, valgt at bruge FIK. Men for at kunne indsætte FIK, er det 
et krav at køreren også har modtaget uddannelse på glat bane. Uddannelse skal gennemføres af en af 
Forsvarets køreinstruktører, der har en særlig uddannelse hertil og på et køreteknisk anlæg (KTA). 

På nuværende tidspunkt, har distriktet 27 kørere, der har fået denne uddannelse. Jeg vil derfor opfordre 
til, at man gør brug af de muligheder for glatbaneuddannelse, der er planlagt i 2016 (se nedenfor). Q 
er evigt gældende, men og såfremt der er plads, skal det ikke være en hindring, såfremt man ønsker 
genopfriskning. På hvert modul (dag), er der plads til 18 – 20 personer (skal være omskolet til FIK). 

HUSK TILMELDING VIA KOMPAGNIET TIL DISTRIKTET og vær i god tid, hvis du vil være sikker på 
en plads!

Syn af køretøjer:. 
Forsvarets køretøjer er også omfattet af lovpligtige syn. Tidligere var det muligt at se i kontrolbogen, 
hvornår køretøjet sidst var synet. Fremover registreres synene elektronisk og der skal i venstre siderude, 
være en mærkat, hvorpå næste syn er anført. Er denne dato overskredet, må køretøjet ikke køre!

Dato for omskoling til FIK (jf. AKOS HDFYN), samt tid og sted 
for glatbaneuddannelse (2016)  

Omskoling og glatbaneuddannelse 2016.  
                                                                                   Seniorsergenterne K.E. Knudsen og Claus Jakobsen, HDFYN

FIK:   

30 APR og 01 MAJ HDFYN  
03 og 04 SEP HDFYN  
08 og 09 OKT HDFYN 

Glatbane (kun én dag):

16 APR  KTA Ellested Ansvarlig HDFYN 
17 APR  KTA Kolding Ansvarlig HDFYN 
27 AUG  KTA Kolding Ansvarlig HDSEJ 
28 AUG  KTA Kolding Ansvarlig HDSEJ 
29 OKT  KTA Kolding Ansvarlig HDSEJ 
30 OKT  KTA Kolding Ansvarlig HDSEJ

Nyhedsbrev uge 6.

Påbuddet for brug af observatør/vognkommandør på FIK, er nu ophævet. Monteringen af nærzonekamera 
(cyklistkamera) på alle vores FIK, afsluttes i denne uge. Kamera og skærm/monitor aktiveres automatisk, 
når der blinkes til højre. Der skal således ikke yderligere betjening til!  
OBS: INDSTILLINGER AF CAMERA OG SKÆRM/MONITOR, MÅ IKKE FORSØGES ÆNDRET.
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SOMMERTRAEF og HDFYN gruppekonkurrence 2016  Kaptajn Ole Oest-Jacobsen, HVJ Midtfyn

 
Hjemmeværnskompagni MIDTFYN afholder 24. internationale militærstævne SOMMERTRAEF 
2016 TOR 30 JUN - SØN 03 JUL 2016 med base / indkvartering i Ringe Efterskole, 
Rolighedsvej 25, 5750 Ringe.

Formål:  
- fremme internationalt militært samarbejde 
- opmuntre til personlig dygtiggørelse 
- øge evnen til opgaveløsning på nationalt og internationalt 
niveau. 

Deltagere og holdsammensætning: 
Hjemmeværnskompagni MIDTFYN inviterer grupper og 
enkeltpersoner fra militære enheder: Aktive, af reserven eller 
hjemmeværn fra Sverige, Tyskland og Danmark . En gruppe 
består af 8 soldater.    
Stævneperiode/økonomi: 
Ankomst torsdag 30 JUN senest kl. 2200. Afslutning søndag 
03 JUL kl.1200.

Stævneafvikling, indkvartering m. v: 
Stævnet afvikles på Midtfyn 
Stævnet er det 24. i ubrudt rækkefølge. 

Konkurrence Buddy-teams:  
Torsdag 30 JUN 2016 kl. 2200 (senest): Deltagere ankommer. 
Fredag 01 JUL 2016 kl. 0800 - 1600:   Konkurrence Buddy-teams (2-mands teams).

Gruppekonkurrence 2016:  
Fredag 01 JUL 2016 kl. 2000 (senest):  Ankomst af deltagere kun til gruppekonkurrence. 
Lørdag 02 JUL 2016 kl. 0800 - 1600:  Ca. 15 km. opgavemarch efter kort med 9 poster (opgaver fra  
     Infanteriuddannelsen / Rules of Engagement). 

 

DISTRIKTSNYT 01/2016



41DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

SOMMERTRAEF og HDFYN gruppekonkurrence 2016  Kaptajn Ole Oest-Jacobsen, HVJ Midtfyn

 
Alle:  
Lørdag 02 JUL 2016 Kl. 1900:  Præmieoverrækkelse samt kammeratligt samvær. 
Søndag 03 JUL 2016 kl. 0800 - 1200: Morgenmad / oprydning og afrejse.

Basis og våben: Medbringes ikke. 

Tilmelding: 
Foreløbig tilmelding senest 01 JUN til hdfyn-
opu03@mil.dk eller hdfyn@hjv.dk 
Bindende tilmelding med angivelse af deltagernes 
navne senest 28 JUN kl. 08.00 

Generelt: Programjusteringer etc. kan forekomme, 
se for evt. ændringer og opdateringer på www.
sommertraef.dk.

"SOMMERTRAEF" 2016 er et militært stævne der 
gennemføres af Hjemmeværnskompagni MIDTFYN 
med støtte fra Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn.

Forsikring: Efter gældende regler for dansk 
hjemmeværnspersonel.

Spørgsmål? Send e-mail til: koordinator@
sommertraef.dk  
Stævneansvarlig:KN (HJV) Ole Oest-Jacobsen.Lt 
(HJV) Finn Nielsen.

Venlig hilsen

Ole Oest-Jacobsen, Kompagnichef
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HDFYN deltager selvfølgelig i landsøvelsen, og vi skal være på Vestfyn tæt omkring og i 
Middelfart. 

Vi starter øvelsen 040800JUN på KSN HDFYN, som er placeret i Middelfart, hvor der vil være lidt 
forplejning og en fælles opstart omkring øvelsesindholdet. Kompagniernes (USAM) KSN vil ligeledes være 
placeret sammen med HDFYN KSN. 

Fase 1 fra ca. 040900-041500JUN: ”særlig hjælp”. 
Første halvdel af øvelsen bliver med fokus på særlig hjælp (SÆ 
HJ) til politiet, hvor vi vil øve på civile objekter (CIV OBJ) og gå 
patruljer (PTR) i gennem byen indsat som SÆ HJ med deraf regler 
for magtanvendelse (RFM). Det er formålet at øve de nye ting, vi skal 
kunne i forbindelse med hjemmeværnets nye beredskabsstyrke, så 
en ganske relevant og vigtig opgave for os i fremtiden. 

Fase 2 fra ca. 041600-042359JUN: ”krig”. 
Anden halvdel af øvelsen bliver med fokus på krig, hvor fjenden 
(FJ) vil komme fra øst og vil tage de to broer over Lillebælt. 
HDFYN skal forsvare den vestlige del af Fyn og sikre, at FJ 
ikke når frem til de to broer med større enheder eller mindre 
patruljer. Alle kompagnier vil i USAM få et forsvarsrum, hvor FJ 
skal nedkæmpes og holdes væk. Dertil skal KSN kunne modtage 
signaler og styre kampen, så HDFYN samlet går fra forreste 
linje til de næste forsvarslinjer. Fra midnat vil der være lidt 
særforplejning på KSN og herefter mulighed for underbringelse. 

05 JUN er store paradedag i Fredericia. 
HDFYN stiller med ”alt”. Vi skal være klar i Fredericia 050900JUN, samt være på plads og indtrådt til 
051000JUN, hvor kongehuset med flere vil holde tale. Efter paraden vil der være lidt mad og drikke og 
derefter hjem til Fyn. Jeg ser frem til denne store parade, hvor vi forhåbentlig bliver over 5000 soldater, 
det er ikke set i lang tid, så book kalenderen og på hjv.dk, samt hør mere hjemme i dit kompagni. 

Jeg glæder mig til at se dig den 04 og 05 JUN. 

Kommende aktiviteter, du ikke må gå glip af                    Major Christian Busch, CHOPULandsøvelsen 04 og 05 JUN.             Uddannelsesuge – uge 39. 
Major Christian Busch, CHOPU
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Kommende aktiviteter, du ikke må gå glip af                    Major Christian Busch, CHOPULandsøvelsen 04 og 05 JUN.             Uddannelsesuge – uge 39. 
Major Christian Busch, CHOPU

 
Husk uddannelsesugen i uge 39 (23 SEP til 02 OKT) i Nymindegab. Søg fri fra arbejde 
allerede nu. 

Se de mange gode muligheder du har for uddannelse, og læs mere i den folder HDFYN har sendt ud. 
Dertil hør i dit HVK om mulighederne og følg med på facebook og hjv.dk. 

Nogle af de uddannelser der planlægges gennemført er: Førstehjælp, dysekanon, pistol, 
beredskabsuddannelse (SÆ HJ), diverse funktionsuddannelser og feltøvelse, hertil gode sociale 
arrangementer hver aften. 

Du skal ikke nødvendigvis være i Nymindegab i hele perioden, men kan selv vælge antal dage og de 
uddannelser, som du har behov for i din funktion. 
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I forbindelse med danskførstehjælpsråd har revideret bestemmelserne for førstehjælpsuddannelsen for 
medlemmer er forsvarets uddannelse også blevet revideret.  
Indlægget her har til formål at give dig et overblik over din førstehjælpsuddannelse, og hvad 
der kræves for at du opretholder dine førstehjælpskompetencer. 

Dansk førstehjælpsråd. 
Når vi i forsvaret underviser i førstehjælp, gør vi det på baggrund af nogle retningslinjer der er blevet 
fastlagt i Dansk Førstehjælpsråd. Dansk Førstehjælpsråd arbejder for at udvikle og fastholde et højt fagligt 
niveau for førstehjælpsuddannelserne i Danmark. Rådet er en paraplyorganisation for nogle af de største 
førstehjælpsorganisationer og –udbydere i Danmark. Herunder Forsvaret. 
Det betyder, at vores førstehjælpsinstruktører er registreret ved Dansk Førstehjælpsråd og må udstede 
Rådets kursusbeviser, der er kompetencegivende i forbindelse med for eksempel kørekort eller 
erhvervsuddannelser.

Forsvaret har på baggrund af ovennævnte retningslinjer for uddannelsen, ændret en smule i ombygningen 
af sine førstehjælpsuddannelser. 

De største ændringer for dig som soldater er: 
- Førstehjælpsuddannelsen har fremadrettet en gyldighed på to år.  
- Hvis din førstehjælpsuddannelse er udløbet, skal du ikke længere have en helt ny uddannelse, 
men kan nøjes med en supplerende uddannelse på 14 timer. 

Her er et hurtigt overblik over uddannelsesvejen for et soldat, der har gennemført LPU 1-4, og som har en 
gældende førstehjælpsuddannelse. 

  

Forsvarets Førtehjælpsuddannelse                 
                                                                                               Martin Holstebro, HDFYN-OPU04

28 timer 
Q gælder nu 2 år 
Gældense Q: 02248592

14 timer 
Denne er indført for at rekvalificere Q som 
er udløbet i stedet for at skulle gennemføre 
grunduddannelsen på 28 timer

6 timer 
Uddannelsen gennemføres hvert andet år 
for at bibeholde førstehjælpskvalifikationen
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Forsvarets Førtehjælpsuddannelse                 
                                                                                               Martin Holstebro, HDFYN-OPU04

 
Førstehjælp i Hjemmeværnet. 
Den grundlæggende førstehjælp vil fortsat være en del at LPU 1, og vil fremadrettet fortsat være 
nødvendigt for dig at vedligeholde igennem løbende uddannelse. 

Den grundlæggende førstehjælpsuddannelse vil fremadrettet kun være på 28 timer, og den skal 
vedligeholdes hvert andet år. Den vedligeholdende uddannelse er et kursus på 6 timer. Uddannelsen 
forestås af førstehjælpsinstruktører med en særlig uddannelse. 

Skulle din grundlæggende førstehjælpsuddannelse være over 2 år gammel, skal du i fremtiden ikke 
gennemføre et nyt grundlæggende førstehjælpskursus, men kan nøjes med en supplerende uddannelse 
på 14 timer. 

  Hvis du aldrig har gennemført en grundlæggende førstehjælpsuddannelse, skal du dog stadig igennem 
en grundlæggende uddannelse på 28 timer. 

Du kan ved dit kompagni få oplyst hvor gammel din førstehjælpsuddannelse er. 

Uddannelsen til Førstehjælpsinstruktør: 
Hvis du skulle have et ønske om at blive førstehjælpsinstruktør, skal du tage kontakt til dit kompagni. 
Din uddannelsesstøtteofficer kan være behjælpelig med at få lagt en uddannelsesplan for dit 
uddannelsesforløb. 

Har du spørgsmål til førstehjælpsuddannelsen kan du kontakte Martin Holstebro, HDFYN-OPU04@mil.dk 
eller ring 7213 2734.

 
Instruktørkursus 

(Hjemmeværnsskolen)

 
- Fjernundervisning 
- 5 kursusdage eller 
- 2 weekender

Førstehjælpsinstruktør 
(Forsvarets 

sundhedstjeneste)

 
- 9 arbejdsdage

Førstehjælpsinstruktør 
vedligeholdelseskursus 

(Forsvarets 
sundhedstjeneste) 

 
- 1 dag 
- Gennemført hver 5. år
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DHL stafet 2016                      
                                        ADM-OFF Ib Busk Nielsen

 

 
Skal DU med til DHL stafetten i år? 

Så er tilmeldingen til DHL stafetten tirsdag den 
16.august oprettet på hjv.dk.  
I kan tilmelde jer som hold med 5 m/k eller 
som enkeltpersoner.  
Vi mødes på Engen ved Fruens Bøge som 
sædvanlig, og har en fantastisk aften 
sammen, både frivillige og fastansatte.

Er du SIKBM!
       Per Christiansen, KC/HVK Sydfyn
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USAM Syd afholder igen årets skyttestævne i Borris i weekenden 13-
14. august 2016, for alle hjemmeværnssoldater ved HDFYN.

Igen i år er formålet, at udfordre den enkelte skytte i forskellige 
skydninger.

Dette er en unik mulighed for at træne soldaten i skydning, men også 
de soldater der har sikkerhedsbeføjelser.Da skyttestævnet dækker over 
mange udfordrende skydninger, er der også et stort behov for mange 
hjælpere.

Vi søger SIKBM, som har lyst til at være en del af den unikke flok, der 
hjælper os med at give soldaterne en god oplevelse. 

Så er du SIKBM, og har du lyst til at være hjælper så kontakt Erik Koll 
hvksfy-skl@hjv.dk. 
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De første digitale kontrakter, udarbejdede af samtaleholderne ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, er blevet 
underskrevet af de nye medlemmer af Hjemmeværnet. Ansøgningerne er kommet hurtigere igennem end 
ansøgningerne før i tiden. De har været omkring en måned undervejs, fra ansøgningen blev udfyldt, til 
kontrakten landede i det kommende medlems E-boks. Vejen fra ansøgning til kontrakt er dermed blevet 
kortere, end da rekrutteringen foregik på papir.

Sådan foregår e-Rekruttering: 
• Samtalen med ansøgeren holdes stadig i ansøgerens hjem. Samtaleholderen fortæller om 
Hjemmeværnet til det potentielle medlem med udgangspunkt i orienteringssamtaleskemaet, som fortsat 
skal bruges ved samtalen. Skemaet kan findes på www.hjv.dk/e-rekruttering. 
• Ansøgeren udfylder selv det elektroniske ansøgningsskema ved at logge på med NemID, men 
vejledes af samtaleholderen under hele forløbet. 
• Samtaleholderen udfylder konklusionsskema og indsender dette til forsvarets personalestyrelse 
jf. vejledningen på hjv.dk. 
• Forsvarsministeriets Personalestyrelse behandler ansøgningen. De sørger for kontakt 
til ansøgeren, hvis der skal indhentes lægeerklæring, eller der mangler et konklusionsskema fra 
samtaleholderen 
• Når ansøgeren er godkendt til optagelse i Hjemmeværnet, kontakter Forsvarsministeriets 
Personalestyrelse det nye medlem, som får kontrakten til underskrivelse. Herefter får distriktet besked om 
det nye medlem, som skal placeres i en underafdeling.

Forsinkede konklusionsskemaer 
Der er dog stadig plads til forbedring, når det handler om at gøre rekrutteringsprocessen hurtigere. 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som håndterer ansøgningsprocessen, oplever nemlig, at 
konklusionsskemaerne fra samtaleholderne ikke altid bliver indsendt, umiddelbart efter ansøgningen er 
sendt af sted.

”Vi står af og til med ansøgninger, som ikke kan parres med et konklusionsskema. Det betyder, at vi skal 
bruge tid på at finde frem til samtaleholderen for at få et konklusionsskema, og så tager det desværre 
længere tid at få ansøgningen igennem systemet. Så vi opfordrer samtaleholderne til at være ekstra 
opmærksomme på at få sendt konklusionsskemaet af sted hurtigst muligt efter samtalen,” siger Winnie 
Schjødt Kærgaard.

Repræsentanter fra de forskellige myndigheder deler jævnligt erfaringer med hinanden og 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse om, hvordan de bruger og oplever e-Rekruttering, så processen 
hele tiden forbedres. Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn medarbejdere, som arbejder med ansøgningerne, 
oplyser, at der kun er små problemer med e-Rekruttering, og disse løses normalt via dialog med 
samtaleholderen.

Digital ansøgning  
 om optagelse i Hjemmeværnet Kaptajn Ole L. Nielsen, OPU01

DISTRIKTSNYT 01/2016



48 DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

 
Har du lyst til at få udfordret dine evner  
indenfor analyse, planlægning og befalings- 
opbygning, så har du her muligheden.!!

Vi mangler nye medlemmer i den frivillige stab,  
gerne friske unge mennesker, eller også erfarne  
medlemmer af HJV, der har lyst til, at være med  
til at sætte deres præg på de befalinger, der sendes  
ud til kompagnierne fra HDFYN. Vi mangler både  
menige, befalingsmænd (M/K) og officerer, med  
eller uden erfaring for stabsarbejde.

Staben er opbygget med 7 sektioner, der inden for  
hvert deres speciale bidrager til den planlægning og  
de befalinger, som staben laver til kompagnierne på  
Fyn.

S1 er vores administrative sektion, der er en  
blanding af militære og civile medlemmer fra distriktet. 
De kommer med bidrag omkring troppeantal, type,  
status osv. på alle fra HDFYN. 
Man kan godt kalde S1 for HDFYN kommandogruppe 
/ sektion.  
- I S1 mangler vi pt. en stabsbefalingsmand/kom- 
mandobefalingsmand (STBM / KDOBM).

S2 er vores efterretningssektion, der kommer  
med bidrag omkring de udfordringer, som en mod- 
stander kan give løsningen af en opgave. 
S2 analyserer ud fra regionens, politiets og egne  
efterretninger, hvad modstanderen har til hensigt,  
type, antal, evt. våben og mål. En modstander kan  
være personer eller organisationer, men også vind  
og vejr eller katastrofer osv. 
S2 kan have en forbindelsesofficer placeret ved de  
øvrige myndigheder, så som forsvaret, politiet,  
beredskabet osv. 
- I S2 mangler vi pt. både menige, befalingsmænd  
(M/K) og officerer.

Bliv medlem af den frivillige stab ved HDFYN                      
                                                                                                  Karsten Fihl, frivillig stabschef
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Bliv medlem af den frivillige stab ved HDFYN                      
                                                                                                  Karsten Fihl, frivillig stabschef

 
S3 er vores operationssektion, som bemander vores operationscenter, der styrer HDFYN 
gennemførelse af opgaverne. 
S3 er ikke med som en del af planlægningen af befalingen til kompagnierne, men de styrer og fører 
kompagnierne, under deres løsning af opgaverne. 
S3 er normalt bemandet med første vagthold, som består af 1 vagthavende officer (VH) og 2 
befalingsmænd (m/k). 
Hvis det vurderes, at opgaven vil trække ud, og der vil blive behov for et vagtskifte, vil andet vagthold 
blive varslet. 
Andet vagthold består af medlemmer af staben, der har mulighed for at komme på vagt. Altså kan alle i 
frivillig stab blive varslet ved en længere opgave. 
Menige stabshjælpere (STHJ) vil ved behov også blive indkaldt. 
- I S3 søges der både befalingsmænd (M/K) og officerer. 

S4 er vores logistiske sektion, som løser alle de logistiske opgaver 
og planlægger disse, så vi får bedst mulig anvendelse af vores 
materialer f.eks. køretøjer mv. 
S4 er en meget vigtig del af HDFYN, da de er omdrejningspunktet og 
ofte årsagen til, at de store aktiviteter lykkes ift. den logistiske del af 
disse. 
S4 bliver ikke kun brugt under stabsarbejdet, men er også en vigtig del 
af planlægningen og gennemførelsen af skyde- og uddannelsesperioder 
eller øvelser som distriktet afholder. 
Hvis man er glad for skemaer og matrixer, samt er meget løsnings-
orienteret, så er S4 det helt rigtige sted at være. 
- I S4 mangler vi pt. både menige, befalingsmænd (M/K) og officerer.

S5 er vores taktiske sektion, som udtænker opgaveløsning af de 
pålagte opgaver. 
S5 udtænker, leverer og præsenterer CH/HDFYN min. 2 løsninger på opgaven. 
De 2 løsninger skal være væsentlig forskellige, og begge skal kunne løse opgaven med tilfredsstillende 
resultat. 
CH/HFYN skal så vælge den løsning, som han finder, der skal arbejdes videre på, som den primære 
løsning, hvor den anden bliver til det, som vi kalder plan B. 
I S5 er det vigtigt at have styr på sin taktik og HJV organisation og enhedstyper, samt hvordan disse 
enheder løser deres normale opgaver. 
S5 kan have en forbindelsesofficer placeret ved de øvrige myndigheder, så som forsvaret, politiet, 
beredskabet osv. 
- I S5 mangler vi pt. både menige, befalingsmænd (M/K) og officerer.
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S6 er vores kommunikationssektion, hvor alt indenfor signaltjeneste, IT og INFO holder til. 
Her er pladsen for de specialister, der har interessen inden for disse 3 typer af kommunikation. 
Hvis man også er glad for skemaer og matrixer, samt er meget løsningsorienteret, så er S6 lige som S4 
det helt rigtige sted at være.  
- S6 har eksperterne inden for signaltjenesten, der i stabsarbejdet skal opgøre status, fordeling og typer 
af signaludstyr, der skal bruges, for at opgaven kan løses tilfredsstillende. 
- I signaltjenesten mangler vi pt. både menige, befalingsmænd (M/K) og officerer. 
- S6 indeholder også vores IT ekspertgruppe, hvor kompagnierne kan få hjælp til at bruge deres 
PC´er. IT gruppen er også den, der udvikler vores systemer inden for brugen af den digitale verden af 
hjælpemidler. 
- INFO elementet er operativt placeret i S6: Har du en journalist eller fotograf gemt i maven, så har vi 
plads til et par nye kollegaer, der vil være med til at lave tekst og billeder til distriktets ind- og eksterne 
kommunikation og tage sig af vores gæster.  Vi laver blandt andet nyheder til pressen, facebook og 
DistriktsNyt. Yderligere oplysninger hos LDIOF Ninna Villadsen 25 52 82 76

S7 er vores uddannelseselement. 
Uddannelseselementet har 2 funktioner, hvor de i forbindelse med stabsarbejdet, skal planlægge og 
gennemføre en evt. uddannelses af de personer, der skal deltage i en evt. løsning af en pålagt opgave. 
Den mere hverdagsagtige opgave er at støtte HDFYN/kompagnierne med planlægning og gennemførelse 
af uddannelser, både skytte-, skyde- og andre uddannelser. 
- I S7 er der pt. ikke nogen ledige pladser.

 
Som nævnt i slutningen af året 2015, er det blevet besluttet, at signalområdet ude i kompagnierne skal 
styrkes noget mere, end det indtil nu er blevet . 
Det er på VHF, at kommunikationen ude i de enkelte kompagnier foregår, sammen med delingsradioen 
SPR, som er på UHF. 

Alle KMP skulle nu have fået udleveret de nye boostere til SPR, og det er meningen, at alle kompagnier 
skal signalrekognoscere på VHF og UHF i eget kompagniområde, inden signaløvelsen den 19. maj, hvor 
resultaterne af denne recce vil indgå. Det er også vigtigt forud for LANDSØVELSEN den 3-5. juni.  
Efter disse to øvelser vil der blive evalueret, og resultatet vil der blive bygget videre på i resten af 2016, 
bl.a. igen frem mod øvelsen den 25. august og 14. september, og for at 
blive brugt i “ukendt” terræn i uge 39. 
Da der på tidligere øvelser har været kritik af signaler indrapporteret til 
distriktet, hvor der har manglet en del vigtig information, er det også 
nogle af de ting, der vil blive indarbejdet i de kommende øvelser.

 “UDEN KOMUNIKATION INGEN OPERATION”, er et godt argument for 
sammenholdet i de enkelte kompagnier.

Signalofficeren har Ordet                                     Finn Madsen, løjtnant/SGO HDFYN
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Batterier til VHF 

Flere forsyningsbefalingsmænd har haft problemer med at batterierne til deres VHF materiel ikke passede 
i radioerne. Problemet er nu løst med et nyt batteri, der kan rekvireres ved depotet. 

De batterier i har, der ikke passer i batterikassen på jeres radio, skal ikke modificeres eller tilpasses på 
anden måde. De SKAL byttes.

Nye uniformer

Forsvarets materiel og indkøbsstyrelse (FMI) har endnu ikke modtaget alle MTS munderingsgenstandene 
fra producenten, og er derfor ikke påbegyndt pakningen af vores første 4000 pakker MTS uniformer. 

FMI har d.d. oplyst, at de manglende genstande er sat til levering den 15. februar 2016. Derefter kan 
munderingshoveddepotet i Hjørring, begynde at pakke og udsende pakkerne til HJV. 

Munderingshoveddepotet har en pakkekapacitet på 375 pakker pr. uge, så det nås ikke inden udgangen af 
første kvartal 2016. Med andre ord, så vil leveringen også skulle foregå ind i 2. kvartal af 2016. 

Fase II i omklædning af de næste 4000 frivillige fortsætter som tidligere udmeldt. Da der endnu ikke 
er fundet en ny producent til denne leverance, kan det på nuværende tidspunkt ikke garanteres, at 
pakkerne modtages som planlagt i sidste kvartal af 2016. Men da områdedepoterne afleverer opgørelsen 
over størrelsesfordelingen på uniformerne til LOG senest ultimo første kvartal, så er LOG klar til, at 
afgive bestilling til den nye producent, så snart denne er fundet, og håber dermed at forhindre yderligere 
forsinkelser. 

Som om det ikke var nok, så kan det oplyses, at den netop nyindgåede FMI rammeaftale på 
garnisonsuniformer (alle værn) ser ud til at være slut, inden den kom i gang. Producenten er gået 
konkurs, og FMI arbejder nu på en hurtig løsning og vender tilbage, når de har nyt. 

Det kan give problemer med levering af garnisonsuniformer til alle værnsgrene, og vil i en periode kunne 
betyde, at lokale tilretning af stanguniformer er eneste mulighed.

Nyhedsbrev uge 8.
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Afsender: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, 
Vibelundvej 70, 5200 Odense V

NÅR FYN HAR BRUG FOR HJÆLP 
www.blivmedlemnu.dk


