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Der var trængsel i og omkring BOXEN i Herning under EM i håndbold. Foto: Informationselementet

v/ Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland 

Alle mand i brug til EM i BOXEN 

Mens håndboldfeberen rasede, var Hjemmeværnet på plads omkring BOXEN i

Herning for at støtte med trafikregulering før og efter kampene. Chefen for

Hjemmeværnet roser indsatsen.

28-01-2014 - kl. 13:37

Af HDMVJ og Kristian Helmer Jensen

Søndag sluttede håndboldfesten i Herning med en dansk fuser. For Hjemmeværnet var

finalen kulminationen på to ugers krævende arbejde med trafikregulering omkring BOXEN,

hvor alle de danske kampe blev spillet. I alt har 178 hjemmeværnssoldater været indsat i

Herning under EM i håndbold, og de har i alt lagt 1.550 timers arbejde.

Indsatsen blev styret af Politihjemmeværnskompagni Herning, Hærhjemmværnskompagni

Midt- og Vestjylland, og her er kompagnichef Ulrik Amdi rigtig glad for soldaternes

indsats.

”Der var masser af gå-på-mod, og vi fik afviklet trafikken rigtig fornuftigt. Det lykkedes os

at få tømt parkeringsarealerne ved BOXEN på omkring tre kvarter efter hver af de otte

kampe”, siger Ulrik Amdi om de omkring 4.000 personbiler og 14.000 tilskuere der skulle

dirigeres videre efter hver kamp.

Fire kompagnier gav en hånd

Mod slutningen af turneringen, efter næsten to ugers indsats, blev det svært for

kompagnichefen at finde frivillige nok til opgaverne.

”Med en sidste kraftanstrengelse og støtte fra fire politihjemmeværnskompagnier lykkedes

det at stille med de cirka 25 frivillige per dag, som der var brug for”, siger Ulrik Amdi, som

fik støtte fra 125 frivillige alene fra sit eget kompagni, Politihjemmeværnskompagni

Herning.

Chefen for Hjemmeværnet: Professionelt og dygtigt

Fra Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, er der kun ros tilovers for

Politihjemmeværnskompagniernes store indsats under EM.

”Kampene i BOXEN har budt på store udfordringer for politihjemmeværnskompagnierne,

og jeg synes de har løst opgaven fortræffeligt. I en situation hvor hele Danmarks

opmærksomhed er rettet mod så stor en begivenhed, er det vigtigt, at Hjemmeværnets

frivillige løser deres opgaver professionelt og dygtigt, og det har de gjort”, siger

generalmajor Finn Winkler.

Om indsatsen i Herning

Politihjemmeværnskompagnierne

Herning, Holstebro,

Viborg og Skive har

stillet personel til

rådighed til EM i

håndbold i Herning.

Der var cirka 25

hjemmeværnssoldater på

plads omkring BOXEN på

hver af kampdagene.

Der var cirka 4.000

privatbiler, 40

turistbusser og omkring

14.000 tilskuere ved hver

kamp i BOXEN i Herning.
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