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En afvigelse fra normalbilledet er fundet. Sporet bliver kontrolleret, inden gruppen fortsætter

fremrykningen.  

Øvelse Viking Star er i gang 

Med ankomsten af de sidste 104 britiske soldater og i alt 34 opklaringskøretøjer

med færgen i Esbjerg mandag formiddag, er alle deltagere nu på plads.

19-09-2014 - kl. 17:31

Af Stig Hasløv

Allerede torsdag i sidste uge ankom en forkommando fra Storbritannien, og søndag

ankom 18 amerikanske soldater.

De britiske soldater er fra the Queens Own Yeomanryregiment, og kompagniet, der

trænes, er reservister, ligesom den amerikanske infanterideling på øvelsen er sammensat

af soldater fra US National Guard. Begge enheder med opgaver og uddannelsesniveau

svarende til det danske Hjemmeværn.

Derfor er det en oplagt mulighed for fælles træning, der her er skabt i øvelsesrammen

”Viking Star”. Øvelsens formål er netop også at ”skabe mulighed for udveksling af

erfaringer mellem hjemmeværnet, britiske og amerikanske enheder, så man får indblik i

hinandens organisation, taktik og materiel”.

Rensning af hus

Den amerikanske infanterideling startede allerede uddannelse mandag med ensning af

hus, ved ”træ-handlebanen” ved Brikby i Oksbøl-lejren.

Det britiske kompagni startede deres uddannelse tirsdag med en 3-turnus bestående af

nærkampstræning og ground sign awareness, der går ud på at finde spor i terrænet, der

afviger fra normalbilledet, primært for ikke at blive ramt af en såkaldt IED

(vejsidebombe). Den sidste station var førstehjælp.

Imens fortsatte den amerikanske infanterideling tirsdagen i Brikby, og nu som

to-partsøvelse. Der var mulige insurgents i Østerbrik, der derfor skulle indtages. Denne

dag bare med risiko for, at der blev skudt retur….hvilket der blev.

Hjemmeværnet planlægger og afvikler Viking Star og støttes af hjemmeværnsfrivillige,

såvel med instruktører under uddannelsesdelen her i startfasen, som med det logistiske

set up under hele øvelsen; transporttjeneste, forplejning, indkvartering m. m.

Desuden skal danske  hjemmeværnssoldater træne med både de britiske og amerikanske

enheder.
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