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Instruktøren viser - sammen med en af deltagerne - hvordan en såret skal trækkes væk fra

kamppladsen. Foto: Hélène Mogensen de Monléon 

Træning til international øvelse 

Der er flere uddannelsesweekender for de 38  hjemmeværnssoldater, der skal

deltage i øvelse Golden Coyote i USA til sommer. I denne weekend var der sat

fokus på førstehjælp.

08-04-2014 - kl. 12:59

Af Ulla Sørensen-Mølgaard

Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland sender til sommer 38 hjemmeværnssoldater til

USA, hvor de skal indgå som en deling i National Guards store øvelse Golden Coyote i

South Dakota. Her skal de vise, at det danske Hjemmeværn har kompetencer på

enkeltmands- samt enhedsniveau, der er på højde med de øvrige deltagere fra bl.a. USA,

England og Australien.

En meget vigtig færdighed for den enkelte hjemmeværnssoldat er førstehjælp, idet

indsættelsen i en kamphandling kræver en hurtig indsats, hvis en af gruppens

medlemmer bliver såret. En pulsåreblødning eller en anden katastrofal blødning kan

medføre døden i løbet af få minutter. Det moderne hjælpemiddel til standsningen af disse

blødninger på en arm eller et ben, hedder Combat Application Tourniquet, i daglig tale

CAT. 

”Vi har i løbet af dagen fået genopfrisket anvendelsen af CAT og anlæggelse af

forbindinger på større blødninger på resten af kroppen. Begge elementer er en vigtig

færdighed for os”, fortæller Flemming Adamsson, der er gruppefører for deltagerne fra

Østjylland. Hjemmeværnssoldaterne trænede først på sig selv. I løbet af bare 30 sekunder

skal CAT kunne anlægges på en arm og 45 sekunder på et ben.

Indsættelse i delingsramme

Deltagerne kommer fra tre hjemmeværnsdistrikter. Hvert distrikt deltager med en gruppe,

som til sammen danner en deling. Søndag blev delingen trænet i en samlet indsættelse

under ledelse af delingsføreren. Delingen blev indsat mod en fjendtlig gruppe, der skulle

nedkæmpes.

Før delingen sendes til USA, skal den gennem endnu en weekends uddannelse før den er

klar til Golden Coyote, hvor der forventes at deltage mere end 5.000 soldater.

National Guard sender tilsvarende soldater til Danmark, hvor de bl.a. se, hvorledes

frivillige hjemmeværnssoldater uddanner andre frivillige hjemmeværnssoldater, i alt fra

taktik til ledelse.

Læs mere

TV2/ Nord har vist et

indslag om førstehjælps-

øvelsen.

Se TV-klippet her.

Det ligger ca. 7 min. inde i

udsendelsen.
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