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Oberst Eigil Schjønning, chef for Totalforsvarsregion Sjælland, (tv), og generalmajor Finn Winkler

tilbragte et par dage sammen med de frivillige under Cold Response 2014. 

Chefen for Hjemmeværnet på koldt visit 

I morgen slutter Europas største militærøvelse, Cold Response 2014. Flere

tusinde soldater fra 15 lande har i to uger øvet militæroperationer i den kolde

sne i Nord-Norge. Hjemmeværnet deltog med over 60 mand, så generalmajoren

lagde vejen forbi øvelsen.

20-03-2014 - kl. 20:45

Af Christine Dahl

Og at det var hele den lange tur værd, er Chefen for Hjemmeværnet ikke i tvivl om:

"Det var en god oplevelse, både at se Hjemmeværnets deltagere i øvelse COLD

RESPONSE og høre de norske værters ros af indsatsen. Fra Marinehjemmeværnets

deltagere i meget koldt blæsende sneslud på søen, til Hærhjemmeværnets infanterister i

fjeldet i sne og frost, blev der vist en gejst og vilje til at levere til øvelsen", siger

generalmajor Finn Winkler.

 

Det er første gang, Hjemmeværnet deltager i den store øvelse, og det er generalmajorens

klare opfattelse, at den fysisk udfordrende øvelse i den tunge sne har været udviklende

for Hjemmeværnets soldater:

"Jeg er sikker på, at alle deltagerne tager hjem med en kæmpe personlig oplevelse, større

viden om dem selv og indsats under ekstreme forhold."

 

 Hjemmeværnssoldater kæmper sig frem på snesko i det uvante terræn.

Men Chefen for Hjemmeværnet påpeger også, at udover de personlige kompetencer og

Cold Response 2014

• En norsk-arrangeret

øvelse mellem

Nato-allierede lande.

• Både

Marinehjemmeværnet og

Hærhjemmeværnet deltog.

• Det var første gang,

Hjemmeværnet deltog i

øvelsen.

• Læs mere om øvelsen

her.
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erfaringer, Hjemmeværnets soldater kan have erhvervet sig under øvelsen, er der en

yderligere gevinst ved deltagelsen:

"Hjemmeværnets deltagelse i en stor øvelse under sådanne forhold er vigtig i en tid, hvor

vi skal have afprøvet vores grænser for organisationen og set på de muligheder, der er for

at bidrage f.eks. til den planlagte Arktiske Beredskabsstyrke. De frivillige har måske været

med til at åbne for nye typer opgaver for Hjemmeværnet", siger generalmajor Finn

Winkler. 
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