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Chefen for Hjemmeværnet får sig en uformel snak med soldaterne fra delingen. Foto: Public

Affairs, Golden Coyote  

Chefen for Hjemmeværnet på uformelt besøg ved deling i USA 

Den udsendte deling fra Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland fik tidligt

tirsdag morgen besøg af Chefen for Hjemmeværnet, der spiste morgenmad og

havde en uformel snak med deltagerne om opgaven i USA og generelt om

Hjemmeværnet.

11-06-2014 - kl. 11:54

Den udsendte deling fra Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland fik tidligt tirsdag morgen

besøg af Chefen for Hjemmeværnet, der spiste morgenmad og havde en uformel

snak med deltagerne om opgaven i USA og generelt om Hjemmeværnet.

Solen skinnede fra en skyfri himmel, da generalmajor Finn Winkler ankom til Forward

Operating Base (FOB) CUSTER. Han fandt straks nogle af delingens soldater, der viste

vejen gennem de fire vogne og telte, som man skal igennem for at få sin mad.

Morgenmaden blev indtaget sammen med flere af soldaterne.

Allerede her, blev generalmajoren informeret om de udfordringer, der havde været i lejren

på grund af regnvejret. Chefen havde ved selvsyn set de gravede render og de anlagte

broer, og roste soldaterne for deres initiativ.

Ros fra bataljonschef

Efterfølgende var det tid til et besøg ved det telt, hvor Tatical Operation Center (TOC) var

placeret. Her hilste han blandt andet på chefen for 105 MP bataljon i USA, oberstløjtnant

Jackan, der udtrykte stor glæde over, igen at have en dansk hjemmeværnsdeling med på

Golden Coyote. De rosende ord videregav generalmajor Finn Winker, da han efterfølgende

havde en uformel samtale med delingen.

Efter morgenappel bad generalmajor Finn Winkler delingen om at sætte sig i en hestesko

foran ham. "Tak, fordi I stiller op til denne opgave. Brug jeres gode humør, og vær glade.

I er i stand til at løse opgaverne, når der er mangler. Få det bedst mulige ud af turen, og

tag det som den oplevelse, det er", lød det fra generalmajoren.
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Delingsføreren overdrager delingen til Chefen for Hjemmeværnet. Foto: Public Affairs,

Golden Coyote

Chefen for Hjemmeværnet var meget glad for, at delingen har repræsentanter fra mange

forskellige underafdelinger fra de tre Hærhjemmeværnsdistrikter, der deltager i øvelsen.

Generalen fortsatte med følgende: "Lov mig at hjælpe underafdelingen med at give den

en skalle, når I kommer hjem, selv om I skal trække mere på jeres familie. Videregiv den

viden og de færdigheder, som I har fået på denne øvelse".

Spørgsmål til chefen

Delingen blev herefter opfordret til at stille alle de spørgsmål, de havde til opgaven i USA

eller om Hjemmeværnet. Der blev blandt andet tid til at drøfte manglende køretøjer i

USA, forskellen på det udleverede materiel til forskellige slags hjemmeværnsdelinger, nye

uniformer, sygehjælpertasker, skydelærere, der skal sendes til England, samt planlægning

af underafdelingernes aktiviteter kontra distrikternes og kommandoens aktiviteter.

Generalmajor Finn Winkler afsluttede det uformelle besøg med endnu engang at takke

deltagerne for at stille op til Golden Coyote i South Dakota.
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