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CHEFENS KLUMME 
v/Elise Christensen—Eskadrillechef 

Kære alle i HVE 277 Karup 
 
Kedsomhed er ikke et ord, vi bruger i eskadrillen, og da slet ikke i det første 
½ år af 2014. 
  
Livet i eskadrillen er nemlig ikke kedeligt. Generelt går det godt i eskadril-
len. Som vanlig kan jeg starte min klumme med, at også i det 1. halvår i år 
har eskadrillens medlemmer endnu engang vist, at eskadrillen gerne vil bruge tiden på hjemmeværnsli-
vet. Eskadrillens medlemmer har allerede nu brugt rigtig mange timer til administration, planlægning, 
hjælp til samarbejdspartnere, øvelser og diverse andre aktiviteter.   Sammenligner jeg med samme peri-
ode sidste år, hvor der også var blevet brugt rigtig mange timer, kan jeg se, at der stadig er stor inte-
resse i at deltage i de forskellige arrangementer. 
  
Vores faste samarbejdspartnere har da også været på banen, hvor vi som sædvanlig har kunnet støtte 
og de er virkelig glade for at vi træder til med hjælpende hænder, og der kommer også store roser her-
for. Der kommer stadig nye samarbejdspartnere til og de roser også vores folk for deres store hjælp. 
  
I perioden 1. januar – 30. juni har Jonna oprettet 38 aktiviteter bare med støtte til vores samarbejds-
partnere, og da der har været så mange aktiviteter, har Jonna været nødt til at spørge andre eskadriller 
om støtte. 
  
I januar måned var eskadrillens befalingsmænd samlet til et ledelsesseminar, hvor der blev kigget på 
eskadrillens daværende vision og mission. I løbet af weekenden kom folkene frem til eskadrillens nye 
vision og mission: 
  
Vision: HVE 277 er en ligeværdig partner med andre enheder på FSN Karup 
Forklaring: ved udgangen af 2017 kender andre enheder på flyvestationen HVE 277 Karups spidskompe-
tencer og ved, hvorledes disse udnyttes bedst muligt, når FSN står en i situation og har behov for støt-
te. 

Missionen: HVE 277 Karup opstiller kompetent personel til støtte for enheder på FSN Karup 
og samarbejdspartnere 
Forklaring: HVE 277 Karups primære opgaver er på FSN Karup, og sekundært kan HVE 277 Karup støtte 
og hjælpe med opgaver udenfor denne i henhold til FHD O-plan. 
  
Ledelsen i eskadrillen har så efterfølgende lavet en tidsplan for hovedmål og delmål for perioden 15. 
februar 2014 – 30. juni 2015. 
 
Hovedoverskrifterne for tidsplanen er: 
     Uddannelse 
     Salg 
     Synliggørelse 
  
Hovedmål: 
     Kapacitetskatalog er opdateret og vedligeholdes løbende 
     Dialog med andre enheder er i gang 
     Afhjælpning af manglende kompetencer er i gang                                            - fortsættes - 
 
 



 

CHEFENS KLUMME 
v/Elise Christensen—Eskadrillechef 
 
  

- fortsat fra side 3 
 
Delmål for ovennævnte hovedmål: 
     Udarbejde udkast til kapacitetskatalog 
     Identifikation af kontaktpersoner ved FSN´s enheder 
     Få afholdt samtalter med disse kontaktpersoner 
     Udarbejdelse af analyse vedr. manglende uddannelser for personellet i eskadrillen 
     Justering af indhold på uddannelsesaftener/dage planlagt i AKOS for 2014 
  
Eskadrillen har stadig meget fokus på, at alle får den uddannelse – både funktions- og enhedsmæssigt, 
der skal til for at vi kan løse ALLE de opgaver, som vores samarbejdspartnere stiller os og de bliver flere 
og flere, så herfra skal lyde en opfordring til at få taget jeres manglende uddannelse. Og her kan jeg 
igen henstille til at alle får taget deres GME-F, for hvis du ikke har den ved udgangen af i år, vil du auto-
matisk blive overført til reserven – uanset hvor mange timer, du har brugt i løbet af i år. 
  
Her i foråret er der sket følgende ændringer i eskadrillens organisation: 
     Jimmi er blevet ny KDOGF 
     Anne Mette er stoppet som DF i BEVDEL og er blevet SIGBM. 
     Klaus er stoppet som GF i BEVDEL og er blevet ny DF i BEVDEL. 
     Mark er stoppet som GF i SFDEL og er blevet NK i BEVDEL. 
     Joachim er stoppet som DF i SFDEL og er blevet GVSK i samme deling. 
     Harald er pt. fungerende DF i SFDEL samtidig med jobbet som UDDSTOF. 
     Paul er ny GF i BEVDEL 
     Uffe er ny GF i BEVDEL 
     Tonny er ny NK i 2. BEVGRP 
     Erik er stoppet som NK i BEVDEL og er blevet STV. 
     Lars L. Dahl er ny GF i SFDEL. 
     Martin Ø. er ny NK i 1. BEVGRP.  

 
Også i år afvikler distriktet summercamp på Slipshavn, og jeg kan se, at medlemmer fra vores eskadrille 
også har ønsket at være en del af denne og få taget noget af den uddannelse, de mangler i forhold til 
deres funktion i eskadrillen. Super godt og for jer, der ikke har været med før – glæd jer – det er en 
god oplevelse. 
Vi startede jo sidste år et samarbejde med eskadrillerne 274 og 283 og det kører stille og roligt fremad. 
Eskadrillens fane, som vi er meget stolte af, er også blevet luftet i det første ½ år – både i Dybbøl, ved 
distriktet og til Valdemarsdag i Viborg. Ligeledes havde vi den med, da vi desværre måtte deltage i en 
af vores medlemmers sidste farvel. 
Hvervemæssigt går det stille og roligt. Der er pt. underskrevet 4 kontrakter og der har været en over-
førsel. Samtidig har vi så nogle ansøgninger liggende, så ja antallet af medlemmer i eskadrillen stiger 
stille og roligt. 
Vi har lige haft foredrag med Chris MacDonald, hvor der var ca 90 deltagere. Læs mere omkring dette 
andet steds i bladet. 
Der er lagt op til et rigtig travlt og spændende efterår for alle i eskadrillen. Udover at mange af jer del-
tager i uddannelser, er kalenderen med aktiviteter pænt fyldt op. 
 
Så ja  - sluttelig kan jeg kun sige, at vi keder os ikke i eskadrillen, og jeg vil ønske jer alle en rigtig god 
sommer. Nyd den og få en masse energi til efterårets mange spændende aktiviteter – både i eskadrillen 
men så sandelig også i hele Flyverhjemmeværnet. 
 
Elise T. Christensen, EC HVE 277 Karup 
 



 

 BEVASS 2014  

v/Klaus Hansen, DF og BEVASS 

 

I februar blev endnu et hold bevogtningsassistenter uddannet i hjemmeværnsregi. Og til oktober læres næste 
gruppe ansøgere op i kunsten at bevogte en flyvestation. 
 
Som nyuddannet BEVASS sidste år var jeg meget spændt på, hvad jeg efterfølgende ville blive brugt til, hvis over-
hovedet noget. 
 
Jeg blev ikke skuffet. Her er et udpluk af de opgaver, jeg blev sat til og skal senere på året: 
 

 Trafikregulering af pårørende ved rotationsflyvninger 
 Anvisning af parkering ved hovedvagten under helikopterbevogtning i efteråret 
 Opsyn af personel uden sikkerhedsgodkendelse på flyvestationen 
 Del af vagthold under Air Show sammen med hovedvagten 
 Adgangskontrol ved Bunker by Night i Silkeborg 
 Hjælp til uddannelse af nye BEVASS’er 
 

Her er tale om skarpe opgaver, som har en relevans for samarbejdspartnerne. 
Derudover har jeg deltaget i vedligeholdelsestræning, senest med en kontrolskydning, som skulle bestås. Senere 
på året skal jeg have on-the-job-training i form af en dags- og nattevagt i hovedvagten, som også skal løses til-
fredsstillende hvert år. 
Så der er opgaver til os, og vi er ”på”, når vi er der. Jeg ser frem til kommende opgaver for flyvevåbnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På billedet ses Bevogtningsassistent Kim Larsen i en mindre skarp opgave under Bunker by Night 
(Bike search)  

 

 

 
Læs i øvrigt mere om ”Bunker by Night” andetsteds i bladet.  



 

Den 26. maj 2014 havde jeg arrangeret  et foredrag med den inspirerende og 
motiverende foredragsholder Chris MacDonald. 
 
Det blev en fantastik aften, hvor de fremmødte fik noget at tænke over. Når 
man kiggede ud over forsamlingen var der mere eller mindre smil på læben hele vejen rundt, selv på 
Oberst Bernt B. Christiansen Chefen for Flyverhjemmeværnet , som også var mødt op for at overvære 
foredraget. 
Chris er jo et meget inspirerende livstykke. Han har selv været igennem en depression og knokler sta-
dig med den hver eneste dag, bl.a. gennem motion og kost. 
 
Chris lagde nogle facts ud som, efter at han har sat sine ord på med sin charmerende amerikanske ac-
cent  enten får en til at knække sammen af grin eller giver en noget at tænke på. 
Han havde også taget sin bog med " Du er ikke alene", som man kunne købe og få signeret. 
Dette klarede Chris i pausen og efter foredraget. Der var stor stor rift om bogen og han måtte til sidst 
beklage, at nu havde han ikke taget flere med, så nogle måtte nøjes med at få den tilsendt efterfølgen-
de. 
 
Chris er så nærværende  at han også tager sig tid til at snakke med hver enkel medens han signere 
bogen.  Det skabte lidt kø til sidst og han var ikke til at får "sparket" ud at lokalet igen.  Da kl. var ca. 
22 kørte han fra Karup og vi kunne tage hjem, trætte men alligevel med stor tilfredsstillelse efter et 
godt foredrag. 
 

Birthe Ruby, kontaktofficer, HVE 277. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fotos fra foredraget  

Foredrag med Chris MacDonald 



 

 
Eskadrillerådet – dit talerør op gennem hele Hjemmeværnssystemet 
 
 
I Hjemmeværnet er der oprettet en rådsorganisation, som har eksisteret siden 1992. Rådsorganisatio-
nens hovedopgave er at sikre medindflydelse for frivillige samt at udbygge samarbejdet mellem de en-
kelte hjemmeværnsgrene og mellem frivillige og ansat personel. 
 
Vores eskadrille har derfor også valgt et råd gældende for de næste 2 år.  
 
Rådet består p.t. af:  
 
Bente Schibsbye - benschib@rm.dk  
Claus Johan Nielsen - clausjnielsen@hotmail.com    
Bjarne S. Søndergaard - ullaogbjarne@live.dk 
Hans Georg Pørksen - porksen@mail.dk     
Ulla Andersen - lavaandersen@mail.dk  
Lars O. D. Lysgaard - ldf@m-n-t.dk  
Alette Tvedergaard - a.tvedergaard@gmail.com  
Henrik Borré - bigtruckerborre@gmail.com 
Jan Bay Andersen - jankbay@gmail.com 
Klaus Hansen - Klaus.hanse@gmail.com  
Karl Rykær - Hve277-fsbm@hjv.dk 
Elise Christensen - hve277-ec@hjv.dk 
  
Eskadrillerådet er et talerør for dig og alle os medlemmer, som ønsker at fremkomme med nye visioner, 
som kan bedre eller ændre forholdene og dermed sikre en indflydelse for alle os frivillige. 
 
Men mange i Hjemmeværnet benytter sig desværre ikke af denne mulighed ved at henvende sig til et 
af rådets medlemmer, der meget gerne tager ethvert emne op på møderne. 
 
Rådet mødes som minimum 2 gange om året og har til opgave at drøfte indkomne emner til videre be-
arbejdelse - først i eskadrillerådssamlingen ved distriktet og efterfølgende i Flyverhjemmeværnsrådet. 
 
Skulle der være emner, som man i eskadrillerådssamlingen mener skal drøftes længere oppe i syste-
met, tages disse med til Flyverhjemmeværnsrådet, hvor der sidder medlemmer fra både øst og vest. 
Såfremt et emne så skal tages med i Landsrådet, skal medlemmerne, der sidder som repræsentanter 
tage dette med til drøftelse på landsplan. 
 
Hjemmeværnet vil altid tilpasse sig tidens krav, men dette kan kun gøres ved medlemmernes 
positive arrangement til at gøre en forskel, ved at fremkomme med visioner til forsat indsats til gavn for 
alle i Hjemmeværnet - derfor - hold dig ikke tilbage, men henvend dig til eskadrillerådet i HVE 277, hvis 
du har noget, der kan være til gavn for dig og andre i Hjemmeværnet. 
 
Elise T. Christensen 
EC HVE 277 Karup 
 
PS: Alle referater fra eskadrillerådsmøderne kan i øvrigt læses på hjv.dk, se under ”for medlemmer” 
bag login  
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Af Birthe Ruby, kontaktofficer 
 

 
Grill aften den 14. maj 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En rigtig hyggelig aften med 23 fremmødte, startede med gennemførelse af TTP. No-
gen løb, nogen cyklede og andre gik en kort eller lang tur, men alle gennemførte. 
Som man kan se på nogle af billederne, skulle der lige varmes op i gymnastiksalen 
under vejledning af Michael, så musklerne var klar til strabadserne. 
 
Da alle var tilbage igen og nogle havde fået et tiltrængt bad, blev grillen startet op og 
der blev grillet koteletter og pølser udenfor. Desværre var vejret lige en anelse køligt 
så vi måtte sidde indendørs og spise den dejlige mad der var blevet tilberedt. 
Men stadig en hyggelig aften. 
 

Af Birthe Ruby 
KOF HVE 277 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Første møde med Harald 
Af Steen L. Hansen, Gruppefører SF 
 
 
SF-Delingen afholdte sit første møde, efter indsættelsen af 
Harald som fungerende DF. 
 
Harald fik sagt goddag til folket. Nu kender vi ham jo ret 
godt, så den store præsentation var ikke nødvendig. Han 
brugte lidt tid på at fortælle om Delingens kommende op-
gave, under Airshow.  
  
Efter Haralds INTRO, overgik vi til lidt repetition og undervisning i "BYKAMP". 
Først øvede vi angrebholdets vej fra kampstilling til indbrudsstedet. Vi øvede mange gange, så alle an-
grebshold fik lov til at gå forrest. Det er vigtigt for angrebsholdene at få sikringerne på plads, på deres 
vej til indbrudsstedet, jo nærmere de kommer bygningen, jo mere skal de selv sørge for sikringen. 
Næste punkt på repetitionerne, var selve indbruddet. Vi gjorde det simpelt, for at skåne Jensen Towns 
fine døre. Så døren blev nænsom åbnet, og kun simuleret låst :-) 
 
Da vi havde øvet indtrængen i hus, adskillige gange, kom næste fase. Kampen i selve huset. Hvordan 
man trænger ind i rummet, og videre til næste og så fremdeles. Det er vigtigt at alle i angrebsholdet 
kan besætte alle tre pladser. For den som kommer først ind i rummet, skal måske være tre'er i næste 
rum. Så uanset hvor i holdet man er placeret, så ved man hvordan man skal bevæge sig hen og hvor 
man skal sikre hen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Første møde med Harald, fortsat fra forrige side  
 

 
Sidste punkt inden vi overgik til kaffepause og Core-træning, var indtrængen i hus, via et vindue. Her er 
det vigtigt at den som er udpeget til knæmand, sætter knæet helt op til muren. Og dem som skal ind 
gennem vinduet skal være sikker på at de træder det rigtige sted på knæet, så man ikke skader sin kam-
merat (man kunne jo få brug for ham inde i bygningen ;-) ). 
Noget andet vi erfarede, nærmere René erfarede på den hårde måde, er at man skal sørge for at løfte 
sine ben hen over vindueskarmen. Gør man ikke dette, vil man entre rummet med hovedet først, og få 
en hilsen på skinnebennet i form af en tribal-tattoo lignende hudafskrabning. 
Dagens "KAMP I BY" program var noget vi trak frem fra ærmet. Alligevel vil jeg rose folkene for den en-
tusiasme de udviser når de er igang. Vi er en deling med masser af meninger og forskellige måder at 
gøre tingene på. Det kan godt udmøntes i en del snak, da alle jo gerne vil give deres bidrag til opgaver-
ne. Men når det er sagt, så bliver der gået til stålet når man er på opgaven, og man agere og reagere 
efter aftalerne. Fedt! 
 
Efter kampen om Jensen Town, var det tid til kaffe. 
Kaffen skulle give os energi til det sidste punkt for aftenen, nemlig Core-træning.  
Harald tryllede lige et program frem, og vi fik lov til at føle vores muskler, eller mangel på samme. 
Vi vil fremover få møderne til at indeholde både fysisk træning og taktisk træning, i hvert fald så længe 
vi er ude i det fri. 
 

 Fotos: SF delingen  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DF Klaus Hansen fortæller om forandringerne i 
det nye år og fremadrettet 
”Det hele startede sidste vinter, hvor folkene på et møde efterlyste ændrin-
ger i delingen. De ønskede sig flere aktiviteter, mere grønt og mere spæn-
ding”, udtaler DF Klaus. For at imødekomme ønskerne satte den daværen-
de førergruppe sig sammen og lagde planer for det nye år. 
Første punkt var at ændre ordlyden. Før hed det delingsmøder, nu skulle 
det hedde, hvad det var, nemlig uddannelse eller træning. Dernæst skulle 
forventningerne om meningsfuld uddannelse og relevant træning indfries. 

Nye førere 
NK/DEL Erik startede sæsonen med undervisning i RDO 371, og DF Anne Mette fortsatte med kortlære. Derefter 
var der ledelsesseminar for alle førere i HVE 277. Her blev der diskuteret blandt førerne i delingen, om det ikke var 
det rigtige tidspunkt at lave den rokade af førere, som allerede var planlagt til engang i fremtiden. På den måde 
kunne de nye bygge delingen op fra starten. 
I marts blev det officielt, at Klaus – tidligere GF – blev ny DF, og Mark fra Security Force blev hans NK, da de beg-
ge havde overstået deres almene officerskursus. Klaus efterlod en ledig plads som GF, som Uffe var klar på at 
overtage, da han tidligere havde haft den funktion. Kenneth flyttede til Sønderjylland, så vi skulle bruge en GF 
mere. Paul fra Silkeborg var interesseret i at blive fører, og det kunne vi opfylde i 277. Martin forblev NK GRP, og 
sidste plads som NK GRP gik til Tonny, også fra Security Force, som også gerne ville være fører. Dette hold vurde-
rede Klaus var et godt udgangspunkt for de nye udfordringer, delingen stod overfor. 

Ny vision og mission i eskadrillen 
Førerne var på plads, og deres første opgave blev at arbejde med den nye vision og mission. HVE 277 skulle kunne 
stille med kompetent personel, og det gjaldt også bevogtningsdelingen. Derfor var første punkt at få flyttet rundt 
på folkene, så de aktive blev samlet gruppevis. Dernæst skulle der kigges på, hvad der gjorde folkene kompetente. 
Der var enighed om, at en forudsætning var, at de grundlæggende ting skulle være på plads. Delingen skulle have 
kompetente soldater, før de kunne løse en given opgave. Det passede meget godt med folkenes ønsker fra sidste 
år. 

Derfor lavede førerne en ny aktivitetsplan, hvor enkeltmandsfærdigheder var i fokus. Derudover havde førerne til 
opgave at gøre et antal enkeltpersoner til en sammentømret gruppe. Måden var at gøre ting sammen, løse opga-
ver i fællesskab og ikke mindst lære hinanden bedre at kende. For at kunne gøre det, skulle førerne have folk til at 
møde op. Da delingen samtidig havde fået til opgave at være startsted for nye medlemmer, havde førerne fået nok 
at se til. 
 

En ny måde at gøre tingene på 
En soldat skal kunne nogle helt basale ting. Han skal kunne bruge sit våben og ramme med det. Han skal kunne 
finde vej. Han skal kunne kommunikere med andre soldater, så han ikke skyder efter de forkerte. Han skal også 
kunne hjælpe sine kammerater, hvis de kommer til skade. Alt sammen for at overleve. Da soldater er stærkest 
flere sammen, skal han også kunne løse sin egen delopgave og samarbejde med de andre i gruppen. På den måde 
øges chancen for at løse en større eller sværere opgave – og chancen for at overleve øges betragteligt. 

Hvordan kan man så alt det? Det kan man ved at lære, øve og holde vedlige. Folk lærer forskelligt. Bevogtningen 
lærer bedst ved, at det er grønt og spændende, og at der er meget af det – siger de. Så de første uddannelsesaf-
tener foregik indendørs, mens der var mørkt udenfor. Og efterhånden som solen blev længere oppe, vovede delin-
gen sig ud i naturen for at øve det, de havde lært. De prøvede at være sammen om en opgave i deres gruppe, og 
førerne fik erfaring i at koordinere og føre folkene. Flere emner gik igen hver gang, og fokus var på at være soldat 
i en enhed. Hunden blev også introduceret som en støtte til gruppen.  

  

Fortsættes næste side……. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsat fra side 11…. 
 
Hvordan er det så gået indtil videre? Det er der lige så mange meninger om, som der er folk i delingen. Men aktivi-
teterne er blevet flere, og det er blevet mere grønt. Om det er mere spændende end før, er svært at vurdere. Men 
folk siger, at det er det rigtige, førerne gør. Så den får også et flueben i DF’s lommebog. 
 
Der har været udfordringer for alle – nogle har været presset, mens andre har lært noget nyt. Sådan er det at 
have folk på forskellige niveauer. Det er måske en ulempe for dem, der allerede kan sine soldaterting. Men de kan 
stadig bidrage til gruppen ved at støtte, vejlede og løfte deres kammerater. Sådan gøres en gruppe stærkere. 

Resten af 2014 
Er delingen i mål? Består den af kompetente soldater i stærke grupper? DF vurderer i hvert fald, at delingen kan 
nå højere op. Den er startet godt, og den er blevet bedre end før. Der er mødt flere folk op, og kammeratskabet er 
også højnet. Det er det, der skal bygges videre på resten af året. Succes avler succes. Nogle folk har meget at 
arbejde med færdighedsmæssigt, mens andre har udfordringer på sammenholdet. Men alle er i samme båd, og 
skal den i land, skal alle padle med, så godt de nu kan. 
Førerne vil efter sommerferien arbejde mere sammen gruppevis, mens delingstroppen vil sørge for vedligeholden-
de uddannelse. Sværhedsgraden vil langsomt men sikkert stige, så delingen ved årets afslutning vil have et godt 
fundament at udvikle videre på. Det endelige mål er at have kompetente soldater i en kompetent deling, og det 
tager lang tid. 

Hvad skal jeg gøre, som en del af delingen? 
Når man har valgt at være aktiv i 1. bevogtningsdeling i HVE 277, så har man nogle forpligtelser – både over for 
sig selv, men ikke mindst over for de andre. Her kommer DF med nogle tips til at blive bedre: 
 

 Vær ærlig! Er det det her, jeg vil? Vil jeg bruge den nødvendige tid på det? Vil jeg selv gøre det nød-
vendige for at kunne være en del af delingens mål? 

 Vær aktiv! Mød op med smil på læben, fremadstræbende, ivrigt spejdende efter nye mål. Delingen er 
meget mere spændende at være i, når der er mange. Og mere sjov. 

 Udfordre dig selv! Du kan måske godt deltage passivt, men det lærer ingen af. Spørg førerne om det, 
du vil vide. Forsøg at udvikle dig som soldat – og menneske. Det er gratis! Og det er sjovt. 

 Lær dine svage sider at kende! Hvis der er noget, du ikke kan så godt, så øv det igen og igen. Sig til, 
hvis andre skal hjælpe dig. Sig til, hvis du vil øve mere – så får du lov, altid. Du bliver bedre, og dine 
kammerater ved, at du bliver bedre. De stoler mere på dig. Og du stoler mere på dem. 

 Vær en god kammerat! Har du overskud, så del det med de andre. Så hjælper de også dig den dag, 
hvor du selv har brug for det. Det giver overskud, det giver godt humør, det er sjovt. 

 Uddan dig selv! Du skal have nogle kurser for at bestride din funktion, som tages uden for delingen. 
Tag ansvar og få dem taget. Førerne hjælper dig med tilmelding. At være en god soldat betyder også, 
at man er i fysisk form og har overskud. Fysisk træning og kost betyder meget – husk det. 

 
Med disse tips ønsker DF alle i delingen et rigtig 
godt efterår – jeg glæder mig til at være sammen 
med jer. 
 
P.S. Husk at alle, også uden for delingen, altid er 
velkomne til vores aktiviteter. Vi opfordrer nøgle-
personel til at kigge forbi jævnligt og snakke med 
delingen. Nye kan sagtens være med. Bliv inspire-
ret af aktivitetsoversigten på hjv.dk.  

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nye betingelser for GME-F 
 
v/Michael Rauh, Uddannelsesofficer, adm 

 
I foråret har eskadrillens ledelse deltaget i Hjemmeværnskommandoens præsentation af den ”nye” 
GME-F (Grundlæggende Militær Efteruddannelse for Frivillige). GME-F er egentlig ikke ny, hvorfor jeg 
har valgt at omgive ordet nye af ” ”, men i den første version, har der været nogle uklarheder i direktiv 
og fagplaner, hvilket har givet frit løb for fortolkninger. Derfor er direktiv og fagplaner på disse områder 
blevet præciseret. På andre områder er reglerne blevet lempet lidt. 
Inden gennemgangen af det nye, blev det præciseret, at det ikke er meningen, at GME-F skal betragtes 
som noget ekstra der skal gennemføres, men at det bør og skal være en del af de almindelige aktivite-
ter i gruppen/delingen/underafdelingen. 

Generelt:  
GME-F er en pligtig del af den funktionsrelaterede tjeneste i Hjemmeværnet, og skal indgå med 8 timer 
af minimum 24 timers tjeneste for, at man kan være aktiv i Hjemmeværnet. Det betyder, at uanset 
hvor mange timer man har haft, så skal GME-F indgå (Det er ikke så slemt som det lyder. Bare se læn-
gere nede). GME-F skal gennemføres af alle, der har gennemgået lovpligtig uddannelse – Dog med en 
undtagelse som vi kommer ind på. 
 
GME-F skal bestå af: 
- Skydeuddannelse og kontrolprøve – 2 timer 
- Førstehjælpsefteruddannelse – 2 timer 
- Vedligeholdende funktionsuddannelse – 4 timer 
 
Skydning 
Skydeuddannelsen tager udgangspunkt i kontrolprøven for opbevaring af våben.  
Har man udleveret våben til opbevaring i hjemmet, skal denne kontrolprøve bestås.  
Har man ikke udleveret våben, er der ikke krav om at prøven skal bestås. Nu er det dog præciseret, at 
man skal kunne ramme skiven med minimum 1 skud for blive registreret for skydeuddannelse, selvom 
man ikke behøver at bestå kontrolskydningen. 
Da skydningen gerne må være af højere sværhedsgrad end det der er beskrevet i fagplanen, vil skyde-
lederen i forbindelse med alle skydninger vurdere niveau i forhold til kontrolskydning. Her vil der være 
stor fokus på korrekt og sikker våbenbetjening. 

Førstehjælp 
Det er blevet præciseret, at instruktøren ikke længere behøver at være uddannet faglærer førstehjælp 
(FSU160) for at undervise i GME førstehjælp. Dog skal følgende være opfyldt: 

 
- Instruktør skal have gennemført instruktøruddannelse. 
- Instruktør skal have gyldigt Q i førstehjælp (under 3 år gammel). 
- Uddannelsen skal indeholde livreddende førstehjælp. 
- Undervisning i hjerte-lunge-redning og AED (Hjertestarter) må kun indgå hvis instruktøren er faglæ-
reruddannet (FSU160) 

Førstehjælpsuddannelsen må gerne foregå gennem momenter i en øvelse/enhedsuddannelse. 

 

Fortsættes næste side……. 

GME—F 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nye betingelser for GME-F—fortsat  
 

Vedligeholdende funktionsuddannelse 
Den tidligere bevogtningsuddannelse er blevet udvidet til også at indeholde øvrige funktionsuddannel-
ser. Dvs. det er nu den enkeltes funktion, der afgør hvilken uddannelse man skal vedligeholde. Ændrin-
gen skal ikke forstås som en stramning hvor GV1 ikke bliver registreret for at fungere som GV3, men 
derimod som en lempelse. Er man eks. I BEVDEL eller SFDEL, registreres man for deltagelse i aktivite-
ter lige fra at lære at finde vej, så man kan forskyde, over etablering af bevogtning til større enhedsud-
dannelser/øvelser. SIGGRP/stabshjælpere kan eksempelvis registreres for at vedligeholde KSN tjene-
ste. 
 
Hvor længe gælder registreringen? 
Når man har gennemført alle 3 dele af GME-F, tildeles man Q for gennemførelse af den samlede GME-
F. Denne registrering følger kalenderåret. Ved årsskiftet konstateres eventuelle mangler af distriktet. 
De der ikke har gennemført alle dele af GME overføres til reserven, alle der har fået Q’et, får det nul-
stillet. Dvs. et GME-modul der er gennemført i november eller december, er ikke længere gyldigt janu-
ar i GME sammenhæng. Det skal generhverves hvert kalenderår. 
 
60 år og hvad så? 
En stor ændring er, at man ikke længere behøver at gennemføre GME-F når man er fyldt 60 år. 
 
Der er dog et par undtagelser: 
- Hvis man er befalingsmand eller officer, skal GME-F gennemføres selvom man har rundet de 60 år. 
- Hvis man har udleveret våben til opbevaring i hjemmet, skal skydning gennemføres med 
en bestået kontrolprøve, selvom de 60 år er rundet. 
 
HUSK!!! 
For korrekt registrering af GME-F moduler, skal det af aktiviteterne på hjv.dk fremgå hvad indholdet 
har været, når de sendes til godkendelse. 

 

NYE MEDLEMMER SIDEN SIDST 
 
 
 Kenneth Warming Hansen 
 
 Morten Gerner Jensen 
 
 Theis Chitchaipoom Adamsen 
 
 Lars Lund Dahl 
 
 Thomas Thorngaard Jensen 
 
 Torben Jahn Ris  
  
 Jannik N. Rasmussen 
 



Bunker By Night 2014 
Af Claus Alstrup Nielsen 
 
Bunker by Night er et dramatisk event, der går meget tæt på begivenhederne under besættelsen.  
Man kan opleve over 200 reenactors og aktører, der optræder som henholdsvis tyske, danske, engelske og amerikan-
ske soldater - præcis som de så ud i befrielsesdagene i 1945. Der er også mange modstandsfolk med hat og armbind, 
civilister og masser af køretøjer fra den tid - både civile og militære. Bunker by Night er en tilbagevendende, årlig begi-
venhed, der i 2014 blev afholdt lørdag den 24. maj. Ved dette års Bunker By Night deltog jeg sammen med Danforce 
Bataljonen, hvor jeg portrætterede en menig soldat fra Den Danske Brigade, som under 2. verdenskrig blev trænet i 
Sverige fra 1943 – 1945, og indsat på befrielsesdagen den 5. maj 1945. 
 
Her er lidt om, hvordan jeg oplevede Bunker By Night, her i 2014. 
Fredag den 23. maj kl. 16.30 ankom jeg til Silkeborg Bad, hvor man 
også finder Silkeborg Bunkermuseum, som er arrangør af Bunker By 
Night. Jeg blev indskrevet og kunne nu køre bilen derhen i parken, 
hvor vi skulle have vores lille lejr for Danforce Bataljonen. Lidt senere 
hentede jeg de to andre fra Danforce, på stationen i Silkeborg. 
Den første aften gik med at fået slået vores alm. Moderne telte op, 
som vi skulle overnatte i, hvorefter der var spisning og fest i Liberty 
Bar. Gode grillpølser og noget godt øl, det siger man jo ikke nej til. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag morgen stod vi tidligt op, og efter morgenmaden gik vi i 
gang med at sætte vores lejr op, og da klokken blev omkring 10.00 
kom de første fra OdinGruppen, som var vores naboer under Bun-
ker By Night. Vi fik snakket med dem og blev enige om, at vi slog 
vores lejre lidt sammen, så det kunne 
fylde og se ud af lidt mere. 
 

 
Selve arrangementet starter først kl. 16.00, så klokken 15.00 skulle der tages et fælles foto af alle 
deltagere ved årets Bunker By Night, i alt 239 reenactors og aktører (se nedenfor). 



Bunker By Night 2014 
Af Claus Alstrup Nielsen 
 
- fortsat fra forrige side  
 
Kl. 15.30 blev de første gæster lukket ind i parken, og vi var helt klar til at give dem en rigtig god 
oplevelse. Kort efter åbningen summede det i hele parken, og der var en stemning som dengang i 
1940’erne, hvor tyskerne havde hovedkvarter ved Silkeborg Bad. 
Der kom rigtig mange gæster forbi vores Danforce lejr, og spurgte interesseret ind til det. Alle synes 
det var fedt at vi har valgt at reenacte Den Danske Brigade, da det er lidt af et glemt kapitel i den 
danske historie. Også de andre reenactors og aktører ved Bunker By Night, synes rigtig godt om 
Vores projekt med Danforce, så det er vi selvfølgelig meget glade for.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tre gange i løbet af dagen lavede vi et lille skuespil, hvor vi lavede en levende historie om hvordan 
modstandsfolk sammen med Danforce, politi og en repræsentant for Udenrigsministeriet, anholdte, 
afvæbnede og videregav en deling tyske soldater til de engelske styrker (se nedenfor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsættes næste side  



Bunker By Night 2014 
Af Claus Alstrup Nielsen 
 
- fortsat fra forrige side  
 
Sidst på aftenen kl. 21.30 samledes alle reenactors til Befrielses-
dagen, hvor tyskerne så overgav sig til de allierede styrker, og 
blev ført ud af landet af Britterne, Danforce og Modstandsbevæ-
gelsen (foto til højre). 
 
Efter en helt fantastisk weekend i Silkeborg sammen med en 
masse fantastiske mennesker, kan jeg 
kun tænke tilbage på Bunker By Night som et rigtig godt og 
veludført arrangement. Og tak for et 
godt samarbejde med OdinGruppen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Næste gang dørene åbner til Bunker by Night, bliver lørdag den  
6. juni 2015 - 70-års dagen for dagen, hvor de sidste tyskere blev  
afvæbnet, og forlod Silkeborg Bad - Vi ses :-) 
se mere på www.bunkerbynight.dk 
 
Kunne du tænke dig at blive reenactor ved f.eks. Bunker By Night og lign. Arrangementer, så kan du 
kontakte Danforce, hvis du vil være dansk soldat i Den Danske Brigade, via vores hjemmeside 
www.danforcebataljonen.dk 
 
Kunne du derimod tænke dig at være Modstandsmand eller måske tysk soldat, så kan du kontakte 
OdinGruppen via deres hjemmeside www.odingruppen.danmark.nu 
Både Danforce Bataljonen og OdinGruppen kan findes på facebook. 
 
 





 
 
 
 

Nijmegenmarchen 2014 v/Klaus Hansen 

 
Også i år deltager gængere fra HVE 277 Karup. DF Klaus Hansen er nede i Holland i uge 29 og repræsentere 
eskadrillen denne gang. 
I år er det 98. gang, at ”Vierdaagse” afholdes, og der vil deltage ca. 45.000 gængere, heraf 500 fra Danmark 
(Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet). Også i år var pladserne hurtigt fyldt op, så kommende gæn-
gere skal være ude i god tid til næste år. Det anbefales at tilmelde sig et hold, da de har fortrinsret til pladserne 
fra Danmark. 
I løbet af de fire dage går man 50 km om dagen med 10 kg oppakning (lempede krav til gængere over 60 år og 
kvinder). Terrænet er pandekagefladt, men vejret kan være uforudsigeligt. Som hovedregel er masser af vand 
anbefalelsesværdigt at medbringe. 
Kunne du tænke dig en unik oplevelse for livet med titusindvis af andre glade gængere, er du mere end velkom-
men til at møde op til informationsmødet for Marchteam FHV i starten af 2015. Her vil du få meget mere at vide. 
Ellers kig ind på www.nijmegen.dk. Håber vi ses til næste år i Holland. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lidt til eftertanke…. 
 
 
Brug dog mine skattepenge rigtigt….. 
  
Jeg og flere af mine hjemmeværnskammerater opretter aktiviteter, hvor vi selvfølgelig ønsker tilmeldinger og nog-
le gange afmeldinger. Dette for at sikre korrekte bestillinger diverse steder. 
 
Desværre er der flere, som tilmelder sig aktiviteter, men som aldrig dukker op eller møder blot op uden tilmelding. 
Det er meget utilfredsstillende, fordi man jo bestiller materialer, mad måske overnatning og lignende til det antal 
tilmeldte personer, der er. 
 
Det koster altså både dine og mine skattekroner hver gang der bliver bestilt for meget og hvis der er for lidt til 
deltagerne, er det ikke tilfredsstillende for den enkelte deltager. 
 
Jeg bryder mig ikke om at andre skal bruge mine penge, hvilket jeg føler der bliver gjort i disse tilfælde. 
Så derfor overvej din tilmelding, tilmeld dig hvis du kan komme og mød op med godt humør. Lad være at melde 
afbud fordi der lige kom noget ind som du syntes er mere interessant, 
En tilmelding betragter jeg som bindende. 
 
Hvis du skulle blive forhindret så tag dog kontakt til den ansvarlige for aktiviteten så er man i det mindste forbe-
redt, selv om det stadig koster mine skattekroner. 
Undskyld min utilfredshed, men jeg syntes der en lidt vattet holdning til til-/afmeldinger på aktiviteterne, man re-
spekterer ikke det arbejde der er nogen der gør, for at netop du kan få en god oplevelse. 
 
Venlig Hilsen 
 
Birthe Ruby Tlf.: 2175 7311 
Kontaktofficer 
Flyverhjemmeværns-eskadrille 277 Karup  



 

 
 
 
 
 
 

 
ROF og KOF’s oplevelser med eskadrille 277 Karup på Airshow 2014, Karup  
 
Lørdag 
Vi mødte ind på distriktet lørdag formiddag, da vi havde sagt ja til at ville være med til at stille op. Her startede vi 
med at få en kort briefing. Derefter tog vi ud i området, hvor showet skulle afvikles. Her skulle der gøres klar til 
søndagens program. Der skulle blandt andet opstilles pavilloner, ”juletræer”, mannequindukker og meget mere. Da 
dukkerne skulle samles, blev de både afklædt og påklædt til stor fornøjelse og grin for alle. Ligesom på vores 
stand, skete der også meget på de andre stande, hvor både Hærhjemmeværnet, Virksomhedshjemmeværnet og 
Marinehjemmeværnet også havde travlt med at opstille og tilpasse deres udstillinger. Der var stor aktivitet denne 
dag på alle fronter, og det var en fornøjelse at se. 
Vi havde dog alle en fjende denne dag, nemlig vinden, som 
synes, den skulle bestemme en hel del. 
Træerne blev stripset fast til hegnspæle, som var slået ned i 
jorden, men det kunne ikke holde alle træer opretstående til 

om søn-
dagen. 
 
 
 

 

 

 

 

A-skilte blev opsat, hvorpå der blandt andet blev monteret et par våben, som publikum kunne røre ved. Der var 
også vist feltrationer og andet spændende, som kunne tiltrække publikum. Ligeledes blev der gjort A-skilte klar til 
at sætte op ved de 3 helikoptere, som vi havde planlagt at stå ved for at profilere vores opgaver i henhold til vores 
modersværn. Sammen med disse A-skilte skulle der klargøres plakater og surfere, så de var klar til at tage med ud 
til de forskellige helikoptere om søndagen. 

Søndag 
Vi havde valgt at sove hjemme, og derfor skulle vi meget tidlig op søndag for at kunne være i Karup 
igen kl. 06.00 om morgenen. Da vi mødte ind, startede vi med at få noget fælles morgenmad samtidig 
med at vi fik  dagens briefing. Kl. 07.30 var alle på deres pladser, og publikum kunne bare komme an. 
Heldigvis havde vinden lagt sig en anelse, men der skulle lige rettes lidt op på dens ødelæggelser fra 
om lørdagen, hvor bl.a. de faldne træer blev genoprettet inden publikum begyndte at melde deres an-
komst. 
 
Træerne dannede en allé sammen med portalen til informationsteltet, og besøgende kunne få deres 
nysgerrighed stillet i INFO-teltet ved at stille spørgsmål. Vi fik senere at vide, at der var flere, som var 
interesseret i at høre mere om Flyvehjemmeværnet, og vi har også efterfølgende fået oplysninger på 6 
personer i vores område, som vil blive kontaktet inden sommerferien, hvor der vil blive aftalt en dato 
for orienteringssamtale. 



 

Fortsat fra forrige side…. 
 
Nu skulle vi så i gang med dagens opgaver, og da vi skulle være en del af teamet, som skulle skrive artikler og 
tage billeder, var det bare med at komme i gang. Kl. ca  08.45 var Richard ved Gedhusvagten, da vi vidste, at Fly-
verhjemmeværnets musikkorps ville spille og byde de besøgende velkommen for fuld musik. Samtidig fik han en 
fornemmelse af, at der ville komme mange mennesker, idet der allerede var mange biler, som holdt i kø for at 
komme ind på p-pladserne. Så gik dagen for os ellers med at skrive lidt og tage en masse billeder af, hvad der 
foregik rundt omkring på pladsen og på himlen. 
De folk, som vi havde til at stå ved helikopterne, som vidste, hvad vores primære opgaver er, havde også en mas-
se henvendelser. 
 
Thomas, (se forsiden og nedenfor til venstre) som stod ved Merlin 101, fik mange besøgende og besvarede deres 
spørgsmål. Han havde også besøg af Oberst Bernt B. Christiansen (er også med på forsiden af bladet). Obersten 
var en meget tilfreds mand, og han synes, det hele var godt arrangeret. 
 
Vi gik også rundt på pladsen for både at se, hvad de besøgende så, samt selvfølgelig at fornemme stemningen og 
få taget nogle billeder. Vi blev flere gange stoppet af publikum, som stillede forskellige spørgsmål, ex ved det 
kæmpe store Omega tankerfly. En dreng ville vide, om det var muligt at komme op i den, da der var sat en trappe 
til. 

 
Vi var og er vildt 
imponeret af, hvad 
piloterne kan med 
deres fly, men også 
hvad vi i Flyver-
hjemmeværnet kan 
hjælpe Flyvevåbnet 
med,  da det jo er 
vores primære 
opgave. 
Ud over at eskadrillens folk var repræsenteret på informations-
standen, havde vi også folk ved sanitetsvagten, og her var der 
heldigvis ikke det store at lave. Der var et plaster, der blev sat 
på, en havde ikke fået vand nok samt et par andre småskader. 

Ligeledes havde vi også folk til at støtte på Flight Line, hvor de var med til at sørge for at holde publikum væk fra 
banerne, samt nogle af vores bevogtningsassistenter havde også fået nogle opgaver, som de løste  i forhold til 
deres funktion. 
 
Søndagen sluttede med de sidste fly i luften kl. 16.15, og derefter var der oprydning af standene i fælles flok. Nog-
le blev tilbage for at deltage i fællespisningen om aftenen. 
Vi var meget trætte, da vi kom hjem, men det var det værd, for vi havde fået en masse gode oplevelser i løbet af 
weekenden. 
 
Birthe og Richard Ruby 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

         VALDEMARSDAG 15. JUNI 2014 
 
 
         Eskadrillen deltog også igen i år med vores fane på Valdemarsdag eventen i Viborg, 15. juni 2014 sammen med mange  
       andre stolte fanebærere og foreninger  



 
 
 
 
  

HVE 277 AKOS 2. HALVÅR 2014 
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