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Feltjournalisterne Jesper Voss (NK/KMP) og Hen-
riette Pedersen (ROF) begge fra HVKGRS støtter 
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Infor-
mationstjeneste under øvelse GRØN KRIGER.

Under øvelsen vil feltjournalisterne anvende ka-
meraer, drone og video til at rapportere og skildre 
øvelsesdeltagernes oplevelser.

Distriktets LDIOF Lars Pries er også indsat og sør-
ger for, at feltjournalisternes arbejde synliggøres 
på Facebook og i Feltavisen.

Øvelsesplanlæggerne Allan Wad Jo-
hansen (KC/STHVKNSJ) og Bo Heg-
ner sikrer sig, at de sidste detaljer nu 
også er kommet på plads.

De mange planlægningstimer skal nu 
bevise sit værd således, at alle øvel-
sesdeltagerne får en god, spænden-
de og oplevelsesrig øvelse, der kan 
danne grundlaget for et endnu større 
fremøde til næste års distriktsøvelse.

Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjæl-
land udgiver de sidste ordre til gruppeførerne og 
delingsførerne samt instruktører og kontrollanter 
inden øvelsesstyrken endeligt slippes løs på de 
mange spændende opgaver de skal igennem i lø-
bet af weekenden.
Majorens forventninger til øvelsen er høje, men 
det pointeres også, at øvelsen er til for at lære af.

HærHjemmeværnsdistrikt nordsjællands
Feltjournalister er klar til kamp oG rapporterer

direkte Fra øvelse Grøn kriGer...

www.Facebook.com/Groups/76285300020



Logistikdelingen fra STHVKNSJ an-
kommer med personel til camp HOL-
GER DANSKE sent på aftenen efter 
afhentning af bevogtningsdelingen 
hos HVKGRS på Multebjerg i Gribskov. 

Undervejs har der været trænet i mar-
chbefaling og forskydning i kolonne-
kørsel i dråbeform med POHVK, som 
TCP undervejs til sikring af overgange 
i lyskryds.

MOTOVDEL fra INFHVKNSJ nærsikrer 
sine køretøjer i forbindelse med holdt 
under opgaveløsning.

MOTOVDEL gør meget ud af at kun-
ne køre i svært tilgængeligt terræn 
med store krav til sløring af køretøjer. 

Så fremrykningen foregår under stor 
hensyntagen til 4B: Bevoksning, Be-
lysning, Baggrund og Bevægelse.

I forbindelse med, at de civilt ansatte 
ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nord-
sjælland skal opleve og oreinteres om 
de frivilliges opgaver under såvel øvel-
ser som operative indsættelser blev 
de introduceret til terrænkørsel i en af 
Forsvarets PMV M113.

Turen gik igennem masser af mudder 
og svært tilgængeligt terræn, hvor 
PMV netop kommer til sin ret.

Øvelsesstyrken fik i dag mulighed 
for at afprøve en del af de færdighe-
der, som de har fået øvet igennem 
den seneste tid ved deres deltagel-
se på aktivitetsweekend 1 og 2, hvor 
netop kamp fra stilling har været et 
af de primære træningsdicipliner. 

Denne gang havde markeringsstyrken 
dog medbragt PMV i angrebet, som 
gav en helt anden dimension i udfø-
relsen.

I forbindelse med det internationale 
samarbejde med den svenska 46. Ba-
taljon deltager der 9 svenske soldater, 
som er indsat parvis i de danske grup-
per således, at soldaterne kan lære af 
hinandens erfaringer.

Det har helt sikkert skabt nogle sjove 
situationer i grupperne, når det danske 
og svenske sprog ikke helt har funge-
ret sammen, men så er det jo også 
godt med lidt engelsk i stedet for.

Lørdag morgen bød på morgenappel 
for alle fremødte øvelsesdeltagere, 
markeringstyrker, instruktører, hjæl-
pere og mange flere.

I alt er der mødt 150 soldater frem på 
øvelsen, hvoraf de 106 er direkte øvel-
sesdeltagere.

Så det skal nok blive en rigtig god 
weekend i Hjemmeværnstjenestens 
tegn med masser af spændende og 
gode momenter samt opgaver frem til 
i morgen søndag.


