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Første punkt på programmet var en såkaldt træningstilstandsprøve. 

Udtagelsen til England er i gang 

Danske soldater, både fra Forsvaret og Hjemmeværnet, skal senere på året til

England for at undervise libyske soldater i infanterifærdigheder. Bruttoholdet til

første bidrag fra Hjemmeværnet er ved at blive sat.

14-02-2014 - kl. 13:53

Af Stig Haslev

Femten personer var mødt op i Nymindegab-lejren til udtagelsen, som Totalforsvarsregion

Syd (TRFS) er ansvarlig for. Et af kravene til hjemmeværnssoldaterne er den fysiske

formåen, og derfor var en såkaldt træningstilstandsprøve første punkt på programmet.

Denne viste, at én af de fremmødte ikke længere var egnet.

Herefter gav oberst Flemming Agerskov, chefen for TRFS, baggrunden for opgaven, der

skal løses. Formålet med uddannelsen af de libyske soldater er at skabe bedre intern

sikkerhed i Libyen.

Alle krav skal mødes

Obersten gjorde det klart, at de krav, der bliver stillet, skal honoreres for at komme i

betragtning. Udover kravene til de faglige kvalifikationer og den fysiske formåen, er der

krav til engelskkundskaber og de udtagnes soldatermæssige fremtræden.

Dette betød også, at obersten senere på dagen havde hver enkelt fremmødte til personlig

”engelskprøve”. En lille samtale på 2-5 minutter udelukkende på engelsk. Resultatet var,

at endnu én blev siet fra, så man derefter var nede på tretten potentielle soldater til

bruttoholdet.

De resterende tretten mangler fortsat læge- og tandlægetjek, men med mere end syv

meget kompetente i gruppen, er TRFS overbeviste om, at de kan stille med et stærkt hold

1.

 

Læs mere

• Hjemmeværnet skal

primært undervise i

skydning, men muligvis

også i førstehjælp og

kortlære.

 

• Syv af de otte stillinger

skal besættes med frivillige.

 

• Uddannelsen af libyerne

foregår i England, og

Hjemmeværnet skal levere

personel til de to første

danske bidrag.

• Tilmeldelse til næste

udtagelse: Kontakt

seniorsergent Finn Højland

ved Totalforsvarsregion Syd

på tlf. 21 24 50 11.  
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