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Under øvelsen blev observation også øvet. Og her var der ikke mange, der spottede den

patruljemand, der gemte sig tæt op ad et grantræ. Foto: Kenny Thøgersen. 

Udfordrende øvelses-dag på Bornholm 

Lørdag den 25. oktober 2014 blev den såkaldte super-lørdag 2 gennemført med

en lang række forskellige aktiviteter på Raghammer.

27-10-2014 - kl. 13:46

Af Kenny Thøgersen

På en bidende kold og blæsende efterårs lørdag blev Det Bornholmske Hjemmeværns

aktivitet Super lørdag 2 gennemført med et flot antal deltagende hjemmeværnssoldater.

Det var en dag på Raghammer, hvor den enkelte deltagende hjemmeværnssoldat dels

kunne udfordres ved fem forskellige og veltilrettelagte skydninger i terrænet, men også få

gennemført den pligtige Generel Militær Efteruddannelse for Frivillige.

Et så stort arrangement kræver nøje planlægning og tilrettelæggelse, og de mange

hjælpere har forud for dagen brugt mange timer herpå.

For at få de sidste detaljer på plads gav alle hjælpere og instruktører fremmøde klokken

07.30 på Eskildsgård, hvor dagens program, herunder logistikken, blev gennemgået

sammen med kaptajn Lars Lilholm.

Velkommen

Efter et godmorgen og velkommen fra chefen for Det Bornholmske Hjemmeværn,

oberstløjtnant Holger Fuglsang-Damgaard, kunne kaptajn Lars Lilholm give instruktion for

dagens arrangement.

Imens blev skydebanerne og de øvrige ventende aktiviteter bemandet og stod dermed

klar til at tage imod de mange fremmødte hjemmeværnssoldater og give hver enkelt en

god og oplevelsesrig dag på Raghammer.

Trods det kolde og til tider lidt barske vejr var der god stemning og alle

hjemmeværnssoldater gik til løsning af dagens mange spændende udfordringer med stor

entusiasme, der kun blev større, når de mødte de velforberedte og kompetente

instruktører og hjælpere.

Det blev som forventet en super god lørdag på Raghammer, hvor alle har fået en masse

gode oplevelser, viden og færdigheder med sig hjem igen og har fået afprøvet en del

udfordringer undervejs.

Vel mødt til en ny super lørdag i 2015.
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