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Der var overskud til et lille smil inden springet. Foto: Ulla Sørensen-Mølgaard  

Udspring med Jægerkorpset 

Hjemmeværnssoldater var søndag på besøg hos Jægerkorpset. Her fik de

lejlighed til at se en del af det specialudstyr, som jægersoldater medbringer på

deres missioner, samt mulighed for et spring i faldskærmsselen fra

udspringstårnet.

29-08-2014 - kl. 11:19

Af Ulla Sørensen-Mølgaard

Som tak for støtten til Jægerkorpset gennem året, havde korpset inviteret over 100
hjemmeværnssoldater til et informationsmøde på Flyvestation Aalborg. Der mødte i alt
123 gæster op, hvor nogle kom langvejs fra, bla. Hjemmeværnskompagni Kolding og
Hjemmeværnskompagni Eshøj (Århus).

Deltagerne fik allerede fra begyndelsen af introduktionen syn for, at det kræver en hel del
fysik, fleksibilitet, korpsånd og alsidighed at blive uddannet til jægersoldat. Film og billede
og, ikke mindst jægersoldaten Niels, gav gæsterne et godt indtryk af de opgaver, som
soldaterne kan blive indsat i. Her kan nævnes internationale opgaver, force protection,
særlig hjælp til politiet og militær støtte.

Hvis man kan lide militært grej, skal man måske være jægersoldat. Alle fik lov til at pille
ved noget af det materiel, som bliver anvendt til forskellige opgaver. Det blev helt klart
for alle, at indholdet i rygsækken meget hurtigt kan komme op på nogle kilo, hvis
jægersoldaten bare skulle have nogle af alle disse udrustningsgenstande med sig på
opgaven.

Der springes

De næste par timer gav mange af gæsterne større eller mindre sommerfugle i maven.
Faldskærmsselen blev påsat og kontrolleret. Herefter skulle udspringerne kravle op ad
trapperne i en lidt sammenbøjet stilling. Fire og fire kom de ind i på det sted, hvorfra der
skulle springes. Alle fik igen kontrolleret deres faldskærmssele, hvorefter der fulgte en
instruks i, hvordan man skulle holde hænder og hovedet under springet.

Springeren skulle herefter stille sig ved kanten med spredte ben. Instruktøren stillede sit

højre ben ind i mellem benene, således at springerne ville ramme instruktørens ben, hvis
han ikke kom langt nok ud under springet og dermed undgik at ramme kanten af tårnet.

Der lød nogle udråb ind i mellem. Men hos alle, der bagefter fik stillet spørgsmålet:
”Hvordan syntes du, det var at springe?”, lød svaret: ”Det var en virkelig god oplevelse”.

Hjemmeværnskommandoen - Overgaden oven Vandet 62B - 1415 København k - Telefon: +45 7245 2000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224

 

Nyheder Kontakt Om os Temaer Frivillig i Hjemmeværnet

Søg

Forside > Nyheder

Udspring med Jægerkorpset https://admin2.hjv.dk/nyheder/Pages/Hjemmeværnssoldaterpåudsprin...

1 af 1 22-06-2015 11:14


