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Store dele af øvelsen Night Hawk foregår i de mørke timer ligesom her i Finderup øvelsesterræn.

Foto: Hjemmeværnskommandoen 

Chefen for Hjemmeværnet besøgte Night Hawk 

Chefen for Hjemmeværnet besøgte i går øvelsen Night Hawk og udtrykte

særdeles stor tilfredshed med de mere end 750 Hjemmeværnssoldater, som har

hjulpet til på specialoperationsstyrke øvelsen

02-10-2014 - kl. 09:51

Af John Mølholt

Generalmajor Finn Winkler udtrykte særdeles stor tilfredshed, med de mere end 750

Hjemmeværnssoldater, som har hjulpet til på specialoperationsstyrke øvelsen Night Hawk

2014.

- Jeg synes virkelig, der er grund til at sige tak til de over 750 frivillige og ansatte som har

gjort årets Night Hawk øvelse muligt, siger Finn Winkler.

Night Hawk øvelsen løber over et par uger og foregår mange steder i Danmark, og

gårsdagens besøg foregik i Aalborg.

- Jeg var i Aalborg og besøge øvelsesledelsen og aftenen endte det bedste sted: Ude hos

frivillige i Tovby i Finderup øvelsesterræn, hvor kompagnierne fra Midt- og Vestjylland

leverede varen. På samme måde som alle vores frivillige fra alle værnsgrene har gjort

overalt i Danmark, siger Finn Winkler.

Uden disse mange frivillige deltagere overalt i landet, ville det være en umulighed at

gennemføre en så stor øvelse. Det er derfor vigtigt, at Hjemmeværnet igen har vist viljen

og evnen til at støtte forsvaret.

En støtte som foregår på mange fronter og i mange former. Og netop et sådant udvidet

samarbejde er ønsket i fremtiden. Hjemmeværnet vil derfor til næste øvelse Night Hawk

igen tilbyde sin støtte. Gerne med endnu flere kapaciteter og inden for endnu flere

områder.

Night Hawk øvelsen slutter 3. oktober 2014

Night Hawk 2014

22. september - 3.

oktober 2014

Mere end 1.300 soldater

fra syv forskellige

nationer deltager i

øvelsen, der støttes med

både helikoptere, fly og

skibe.

Danmark deltager med to

såkaldte Special

Operations Task Groups

fra henholdsvis

Jægerkorpset og

Frømandskorpset med

mere end 200 soldater. 

Specialstyrkerne

indsættes i en bred vifte

af opgaver – blandt

andet befrielse af gidsler,

tilfangetagelse af

fjendtlige millitsledere og

andre af modpartens

kriminelle.

Derudover deltager

enheder fra

Hjemmeværnet,

herunder

Hjemmeværnets Særlige

Støtte- og

Rekognosceringskompagni. 
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