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Hjemmeværnet på besøg i Fort Pickett, der er Virginia National Guards pendant til

Hjemmeværnsskolen. Fra venstre ses major Søren Rich, oberstløjtnant Thomas Bjørnbak, samt

oberstløjtnant Finn Prip Pedersen. Foto: Terra Gatti 

Amerikansk glæde over samarbejde med HJV 

Hvordan tænker vores allierede? Mere indsigt i NATO-samarbejdspartnerne er en

af de fundamentale årsager til, at US National Guard er glade for det tætte

samarbejde med Hjemmeværnet. Det kan man læse i en artikel, som de netop

har offentliggjort.

31-10-2014 - kl. 12:59

Af Christine Dahl

Det er det seneste danske officer-besøg ved Virginia National Guard i starten af oktober,

der har inspireret artiklen. Her deltog 8 officerer fra Hjemmeværnet - og en enkelt fra

Forsvaret - i et uge-langt program under hovedtemaet: Uddannelse og cyber.

Men samarbejdet er ikke begrænset til chef-niveauet, som man også kan læse i artiklen.

Senest har der været amerikansk deltagelse i f.eks øvelsen Holger Danske, ligesom

Hjemmeværnet efterhånden er en fast deltager i øvelse Golden Coyote, der foregår om

sommeren i USA.

Og begejstringen for samarbejdet er gengældt fra dansk side:

"Vi har fået mange positive og interessante indtryk med hjem, som vi er i gang med at

samle og bearbejde", lyder det fra oberstløjtnant Morten Thomsen, der i kraft af sin

position som chef for Ledelsessekretariatet i Hjemmeværnskommandoen deltog i turen.

Netop fordi begejstringen er gensidig, var et punkterne på dagsordenen i Virginia da

også fremtidige udviklingsmuligheder.

Læs mere

Klik her for at læse hele

artiklen om samarbejdet

med Hjemmeværnet på

National Guards

hjemmeside.
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