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Det kræver megen planlægning og arbejde, når der skal forplejes 550 soldater. Her er

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland i fuld gang med at forberede frokosten. Foto: Annette

Knudsen 

Udvidet samarbejde med Hæren 

Da Jyske Dragonregiment i starten af juli var på øvelse på en amerikansk base i

Tyskland, var det Hjemmeværnet, der stod for forplejningen af de 550 soldater.

28-07-2014 - kl. 08:00

Af Ulla Sørensen-Mølgaard

Hæren kunne ikke selv stille personel til køkkentjenesten, da Panserbataljonen tidligere på

sommeren skulle på skydeøvelse i Grafenwör i Tyskland. Hærhjemmeværnsdistrikt

Nordjylland trådte derfor til og løste opgaven.

"Jeg har gode erfaringer med Hjemmeværnet fra andre øvelser. Hæren er presset på den

logistiske side, så det er godt, at Hjemmeværnet kunne støtte os ved denne øvelse", lød

det fra oberstløjtnant Peter Nielsen, chef for Panserbataljonen.

Under øvelsen drøftede chefen for panserbataljonen og chefen for

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland, oberstløjtnant Jan Johansen, mulighederne for

Hjemmeværnets støtte til andre opgaver.

Ønske om mere støtte

Her blev det blandt andet diskuteret, hvilke kompetencer og kapaciteter de frivillige

hjemmeværnssoldater har, og hvorledes de kan anvendes i forbindelse med større

øvelsesaktiviteter ved Hæren således, at de også får udvidet deres kompetencer.

På baggrund af samtalen, konkluderede begge chefer, at Hæren og Hjemmeværnet - til

gensidig glæde - kan udvide det gode samarbejde.

"Vi har et behov for at få trænet vores motoriserede overvågningsdelinger, vores

infanteridelinger/kompagnier, vores almindelige kompagnier samt vores stab", sagde

oberstløjtnant Jan Johansen efter mødet.

Oberstløjtnant Peter Nielsen er helt enig i værdien i et øget samarbejde:

"Stabsdelingen ved bataljonen har behov for at få støtte til at udgive befalinger og

gennemføre vagter ved staben. Og der kan også være behov for kørere".
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