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Sommeren er over os efter et hektisk forår i 277 med masse af aktiviteter.   
Redaktionen har forsøgt at samle nogle af disse begivenheder i billedkavalkader 
med beskrivelser og referater fra deltagende medlemmer af  
eskadrillen.  
Som I måske kan ” syne ”  af bladets kvalitet er jeg blevet opgraderet til bladop-
sætter efter Claus Alstrup, som havde ønsket at stoppe dette ” job ”  efter mange 
års flot arbejde. Jeg håber at I er tilfredse med det resultat, jeg her har kunnet  
fremstille.    
Det er jo en selvfølge at en redaktion er nyhedsstofsøgende, men alligevel, tænk 
allerede nu over emner til artikler m.v. til næste nummer, som skal udkomme in-
den jul 2013.  Man behøver ikke at være verdens forfatter eller fotograf, vi skal nok 
forsøge at få en helhed ud af både tekst og billeder.  
Bladet udgives som et webmagasin, så vi stiller ikke så store krav til billedopløs-
ning, bare billederne er digitale.   
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Redaktionen v/Susanne Kehlet  
 
 

INDHOLD 
Forside 
Side 1:      Kontakter, redaktion og indhold 
Side 2:      Chefens klumme 
Side 3:      Taktisk Træner 
Side 4       Skive by Night  
Side 5:      4. maj arrangement  
Side 6:      GME forår  
Side 7:      GME forår, fortsat 
Side 8:      SF deling på tur 
Side 9:      SF deling på tur, fortsat 
Side 10:    Kort og Kompas 
Side 11:    Almen Befalingsmandsuddannelse  
Side 12:    Baltic Sarex 2013 ( øvelse på Bornholm )  
Side 13:    Rolls Royce tur  
Side 14:    Teambuildingsdag  
Side 15:    Annonce/Reklame: Danforce Bataljonen 
Side 16:    Nye medlemmer  
 

sk
Maskinskrevet tekst

sk
Maskinskrevet tekst

sk
Maskinskrevet tekst
Side 1



 

CHEFENS KLUMME 
v/Elise Christensen—Eskadrillechef 

Kære alle i HVE 277 Karup 
 
Sommeren er over os, og snart er der gået endnu ½ år af eskadrillens liv. 
 
Og livet i eskadrillen er ikke kedeligt. Der er stadig gang i mange forskellige aktiviteter, 
og der er allerede nu brugt mange funktionsrelaterede timer til bl.a. uddannelse, administration, planlægning, 
hjælp til samarbejdspartnere, og diverse andre aktiviteter. 
 
Når jeg sådan kigger tilbage på tiden siden 1. januar – ja så har eskadrillens medlemmer endnu engang vist, at 
eskadrillen gerne vil bruge tiden på hjemmeværnslivet. 
  
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 herfor.  
 
Nye samarbejdspartnere er også kommet til, og de er så sandelig også tilfredse med vores støtte, som vi jo har vist 
at kunne yde indenfor både kort og lang tid.  
 
Eskadrillens fane er også blevet luftet i det første ½ år – første gang ved eskadrillens parole i januar, anden gang 
til mindestensdag i Grønhøj og sidst her i juni måned til valdemarsdag i Viborg. Dejligt at se. 
 
Eskadrillens mål er stadig, at vi vil være den mest benyttede og succesfulde eskadrille, så det arbejder vi stadig hen 
imod. 
 
Der er lagt op til et rigtig travlt og spændende efterår for alle i eskadrillen. Udover at mange af jer deltager i ud-
dannelser, er kalenderen med aktiviteter pænt fyldt op.  
 
I weekenden 13. – 15. september deltager vi i øvelse Urfugl på Helicopter Wing Karup, hvor vi skal samarbejde 
med eskadrillerne 272, 273, 274 og 275 for at vise, at vi kan løse de opgaver, vi har i forbindelse med aftalen, som 
vi har med Helicopter Wing Karup. I forbindelse med øvelsen forventer jeg stor deltagelse fra eskadrillens medlem-
mer, idet den er en del af den inspektion, der i år kommer til os. Ud over øvelsen vil der til november blive kigget 
på den administrative del i eskadrillen, hvor vi så herefter vil få den endelige vurdering. 
 
Forrige gang, hvor eskadrillen havde en inspektion, fik vi særdeles tilfredsstillende, så vi har noget at leve op til og 
det forventer jeg også, at alle i eskadrillen er med til denne gang.  
 
Hvervemæssigt går det også i år rigtig godt i eskadrillen. Der er kommet en del nye til, så velkommen til. Vi håber, 
I vil falde godt til i eskadrillen. 
 
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 automatisk blive overført til reserven – uanset 
hvor mange timer, du har brugt i løbet af i år. 
 

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. 
 
Til slut vil jeg 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 
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TAKTISK TRÆNER og informationsse-

minar—weekenden 1-3 marts 2013 
 
Skrevet af Birthe H. Jensen, kontaktofficer  og 
Richard Ruby, rekrutteringsofficer  

Som ny ROF og KOF var vi jo noget spændte på hvad der ventede os og vi har ikke tidligere 
været med. 
Vi ankom først lørdag formiddag og skulle møde i PIC ( presse og informationscentret ) . Her 
blev vi mødt at 3 andre som var ankommet fredag. De var gået igang med dagen opgave og 
vi koblede os bare på. Lidt senere skulle vi have nogle folk ud og hente information om hvad 
der skete på stedet. De kom tilbage og vi kunne begynde at lave en pressemeddelelse om 
situationen i de forskellige KSN ’ er fordelt på en blanding af flere ESK. Nogle af KSN’ e rne 
kunne man bare gå direkte ind uden kontrol og andre blev man tilbageholdt og spurgt om 
hvad vi skulle der. Efter lidt snak frem og tilbage om hvad der skal være i en pressemeddelel-
se fik vi skrevet noget. 
Så blev det frokosttid og vi skulle derefter mødes i egen eskadrilles KSN. Her fik vi overdraget 
KSN fra tidligere ESK. 
 Vi var lidt spændte på hvad vores opgave egentligt bestod af, men det skulle vise sig hurtigt 
at komme på plads. Vi skulle bl.a. lave en pressemeddelelse samt en meddelelse til pårøren-
de om situationen for "mænnerne" fra egen styrke.  Vi skulle også lave et nyhedsbrev til egen 
enhed. Samtidigt skulle vi også til at have gang i reserven, Harald undersøgte hvem der hav-
de relevant uddannelse som vi kan/kunne bruge til bevogtningsopgaver. 

◄◄ NK har de store armbevægelser samt skriver 

små gule sedler og flytter rundt på brikkerne på det 

store oversigtskort, så vi nemt kan få et overblik over 

hvad der sker hvor. 

EC har det fulde overblik over situationen og 
uddelegere lystigt til alle mand  ►► 
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BY NIGHT  
v/Jan Bay Andersen  

 

Fredag d. 3. Maj 2013 var der igen Skive by night. Det var en rigtig 
god dag, masser af sol, og glad mennesker var taget til byen. Som 
vanligt havde POHVK  taget opstilling på Posthustorvet, 9 telte danne-
de rammen om udstillingen. Da HVE277 kun stillede med en deltager, 
havde vi fået en plads i et af de grønne telte, altså ingen "blå telt" 
denne gang. Det "blå surfer-sejl og a-skiltet" tog sig nu godt ud mel-
lem alt det "grønne". Igen i år var det en fornøjelse at se hvordan 
folk, særligt den lidt ældre årgang, reagerede på udstillingen. Man 
kunne se hvordan nogle trak vejret dybt, inden de gik ind i et af telte-
ne, man kunne fornemme hvordan de tænkte tilbage på den gang 
hvor de selv var i trøjen. 2 unge piger var meget interesseret, de fik 
lidt generel info om hjv, og lidt læsestof med hjem. den ene var ved 
at søge ind til FLV, men var lidt i tvivl om man kunne skifte værn efter 
værnepligten. Hun bestemte sig for at søge ind alligevel. Så må vi se 
om der kommer et par henvendelser.  Alt i alt var det en udemærket 
aften i Skive. Næste By Night i Skive er d. 1.November 2013,  

Fredag d. 3. Maj 2013 var der igen Skive by night. Det var en rigtig 
god dag, masser af sol, og glad mennesker var taget til byen. Som 
vanligt havde POHVK  taget opstilling på Posthustorvet, 9 telte danne-
de rammen om udstillingen. Da HVE277 kun stillede med en deltager, 
havde vi fået en plads i et af de grønne telte, altså ingen "blå telt" 
denne gang. Det "blå surfer-sejl og a-skiltet" tog sig nu godt ud mel-
lem alt det "grønne". Igen i år var det en fornøjelse at se hvordan 
folk, særligt den lidt ældre årgang, reagerede på udstillingen. Man 
kunne se hvordan nogle trak vejret dybt, inden de gik ind i et af telte-
ne, man kunne fornemme hvordan de tænkte tilbage på den gang 
hvor de selv var i trøjen. 2 unge piger var meget interesseret, de fik 
lidt generel info om hjv, og lidt læsestof med hjem. den ene var ved 
at søge ind til FLV, men var lidt i tvivl om man kunne skifte værn efter 
værnepligten. Hun bestemte sig for at søge ind alligevel. Så må vi se 
om der kommer et par henvendelser.  Alt i alt var det en udemærket 
aften i Skive. Næste By Night i Skive er d. 1.November 2013,  
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4. MAJ  
ARRANGEMENTET 2013 

 
V/ELISE CHRISTENSEN, ESKADRILLECHEF 

Flotte tegnsuddelinger v/Flyverhjemmeværnets 4. maj arrangement, 2013  
  
I år havde jeg den fornøjelse at følges med 3 af eskadrillens medlemmer, som havde gjort sig fortjent til at få en medalje 
overrakt til 4. maj arrangementet.  
 
Birthe Sørensen var en af de 3 og Birthe var med, fordi hun i år har været med i Hjemmeværnet i 50 år. Birthe er stadig et 
meget aktivt medlem, og det er vi glade for i eskadrillen.  
 
Jan Bay Andersen var en af eskadrillens indstillede til Hjemmeværnets Fortjensttegn og med bl.a disse ord: 

Jan yder en indsats større end men kan forvente af frivilligt personel - skaber godt humør i organisationen - altid klar til at 
yde en indsats - tager ansvar for opgaverne og løser til alles tilfredshed - skaber positiv adfærd i organisationen - har hjul-
pet i gennemførelsen af uddannelse i de flyvende enheder - har gennemført uddannelsesforløb for hans kollegaer i de fly-
vende enheder - er meget seriøs i tilgangen til opgaverne og bidrager ofte med løsninger til opgaverne der er kreative og 
målrettede - når man giver Jan Bay en opgave ved man, at de er i gode hænder fik Jan velfortjent overrakt Hjemmeværnets 
Fortjensttegn af distriktschefen Jan G. Andersen 

Steen L. Hansen var også en af eskadrillens indstillede til Hjemmeværnets Fortjensttegn og med bl.a. disse ord: 

Steen er en rigtig god soldat og kammerat med nogle gode klare holdninger. Som fører er han inspirerende, han er sam-
lingspunktet for hans gruppe, og altid klar, når der byder sig en opgave. Her benytter han de bundsolide militære færdighe-
der, som han har erhvervet sig igennem de rigtig mange år, han har virket i hjemmeværnet. Selvom han har været med i 
det mange år, er han stadig villig til at lærer nyt, samt gøre brug at denne nye viden. Denne viden er han meget villig til at 
lære fra sig, så den spredes til hans gruppe og deling fik Steen velfortjent overrakt Hjemmeværnets Fortjensttegn af di-
striktschefen Jan G. Andersen. 

Arrangementet startede med ankomst til Frede-
ricia, hvor distriktschef Jan G. Andersen og 
hans hustru Anita tog imod os alle. Indtil vi alle 
var ankommet, blev der musiceret ved Flyver-
hjemmeværnsdistriktets Musikkorps. Da alle 
var vel ankommet, satte vi os til bords. Her bød 
Jan G. Andersen os alle velkommen og vi star-
tede med at synge en lille sang. Herefter blev 
der serveret en dejlig frokost og inden kaffen og 
kransekagen blev serveret, holdt distriktschefen 
den traditionelle tale. Så var det tid til overræk-
kelsen af de forskellige tegn og da alle havde 
modtaget disse, sang vi lige en lille sang mere, 
inden Jan G. Andersen takkede af. Inden alle 
tog hjem efter en hyggelig eftermiddag, blev der 
taget fællesbilleder udenfor. 

Endnu engang skal der lyde et stort tillykke til 
tegnmodtagerne og en tak til distriktet for et 
godt arrangement. 

 

Billede: Fra Venstre Jan Bay Andersen, Birthe Sørensen og Steen L. Hansen   
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Forårets GME for eskadrillen samt inviterede udefra blev afholdt lørdag den 20. april 2013 på hjemmeværnsgården 
og på Flyvestationen.  Der blev afprøvet generelle militærfærdigheder i Bevogtning, Førstehjælp og Skydning.  
På denne side og på næste side en lille billedekavalkade fra dagen samt et lille oplevelsesskriv fra en ældre delta-
ger.. Til dem der ikke nåede forårets GME er der en chance igen både på øvelse Urfugl i September og en weekend 
mere. GME er obligatorisk for alle aktive medlemmer og enkelt at gennemgå ( side 1 bevogtningsdel og side 2 før-
stehjælp )   
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FHE 277 notatudkast: Kvalifikations prøver 
Selv om det var den trettende udi april, så virkede det slet ikke sådan. Fra eskadrille 277 deltog 
over 40  i  lørdagens tre hovedgrupper, der roterede om opgaverne. Hver især gav de et godt 
grundlag for at klare kravene til bibeholdelse af status som aktivt medlem. Vi fik lært igen om 
opgaver og adfærd i bevogtningssituationer. Vi fik skudt kvalifikationsskydning og sidst men 
ikke mindst fik vi frisket førstehjælp, hvor vi som Nis Pedersen skriver i sit digt.—”----mens 
mine lunger blæste som bælgen i en smedie!”. Igen dejlige motiverende instruktører og også 
oplagte elever. Jeg havde dog den sorg, at jeg for første gang ikke kunne klare den første skyd-
ning. Da det blæst kraftigt blev spredningen for stor, når man er nødt til at skyde knælende, 
men jeg prøver igen (bestod senere…). Den anden skydning gik glat med fem af fem mulige. 
Dejligt for alle at få ”Q’erne” på plads. Naturligvis godt organiseret fra eskadrillen. Med me-
gen tak, Wolle. 

MG 280294 O. Eriksen 
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STILLINGSSKIFTE MIG HER OG STILLINGS-
SKIFTE MIG DER! 

 SF-DEL PÅ TUR 16. JUNI 2013  - SKREVET AF STEEN L. HANSEN, GF 

Tilbage i januar var 1 GRP / SFDEL i felten, for at indøve 6-mands taktik. Det var en rigtig god dag, hvor vi trak godt på en fjendestyrke fra de øvri-
ge grupper og DELTRP. 
Selv syntes jeg, at jeg fik rigtig meget ud af den dag, og det jeg tror også at vores gruppe gjorde.  
Derfor fik jeg den tanke, at lade 2 og 3 GRP gennemgå næsten samme program, hvor det var os der var service elementet. 
Jeg fandt en dato og sendte en invitation ud til delingen. Og hvor var det fedt at se den store opbakning. 2/3 dele af delingen stillede til denne lille 
seance. 
Kl. 0800 stillede vi ude på Hjemmeværnsgården, de fleste i fuld skyt, men også en del i en lidt mere afslappet fremtoning, deriblandt en vildfaren 
jæger ( momentstyrken ) .  
Som første punkt på dagens program, var der en lektion i stillingsskifte og huske-ordet KANÆVEJFOSKI. 
Så kom tiden til at vi skulle ud i det dejlige vejr, og have noget krigsmaling i fjæset, og gøre grupperne klar til kamp. 
2 GRP gik med René og jeg, om bag hovedhuset, mens 3 GRP gik med Klaus og Rasmus ud på den store P-plads. Før vi kunne gå ud i felten, og 

fylde den med larm, krudt og andet godt fra NKDELs godtepose, skulle vi lige have 
den basale viden på plads. 
 
Derfor brugte grupperne et par timer på at rykke rundt mellem stillinger lavet af 
markerings strimmel, og gennemgå KANÆVEJFOSKI punkt for punkt. Det er vigtigt 
at medlemmerne i grupperne, forstår hvad det er GF prøver at kommunikere ud til 
dem. Derfor var hastighed ikke noget der var i højsædet. Her var det forståelse. 
Klokken 11 sluttede den del af programmet, med en lækker middag inde i undervis-
ningslokalet. Der var disket op med et par gryder vand, hvori man kunne varme sin 
udsøgte hovedret Beuf Stro-
ganoff. Mums hvor det smag-
te. Og efter 12-15 minutter 
var risene næsten ikke hårde 
mere. 
 
Da Noma anretningen var 
fortæret, ankom vores store 

leder EC Elise. Hun havde meldt sin ankomst, for hun ønskede at se hvilke skader på moder 
natur, sådan nogle weekend krigere som os kunne anrette, samt udnævne René til korporal, 
efter at han netop havde gennemført ABK med rigtig gode udtalelser. Endnu en gang Tillykke 
til René herfra!!  
Da alt det formelle var overstået, drog de to grupper af sted mod fjenden, som var placeret i 

områderne M N og O.  
Fra nu af ville de møde fjender, 
og reaktionerne skulle gerne udmøntes i nogle stillingsskifte, frem til en bedre position 
hvorfra man kunne nedkæmpe dem. 
Undervejs til missionsområderne trænede de to grupper, i formationer og bevæge 
måder.  
Jeg gik med 2 GRP, og derfor er det meste af artiklen mine oplevelser med dem. 
Da gruppen gik ad grusvejen, midt i det åbne terræn og var mest sårbare, åbnede 
fjenden ild mod den. Knap 100 meter ligefrem bag et par store grantræer, sad de usle 
modstandere. 
De nye faktorer ” f jender, larm og skud ”  voldte nogle problemer for gruppen. Det 
gjorde selvfølgeligt, at gruppen ikke fik lavet den bedste udførsel. Da fjenden var ned-
kæmpet, blev der snakket om denne første konfrontation. Der blev pointeret nogle ting,                      
der skulle arbejdes med, og huskes til næste gennemløb. 
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Men hva ’  skidt, vi var der jo for at lære. Og det bedste ved øvelser som denne, er at man kan prøve igen og igen og igen, indtil man når det planlagte 
mål. 
Fjenderne blev sendt af sted til ny stilling, og gruppen organiseret igen. 
Fjenden havde denne gang forskanset sig i en skovkant. Og da gruppen var inde på 100-125 meter, åbnede fjenden ild. Ilden blev omgående besvaret, 
efterfulgt af ” FØLING FRONT!!!!”  Gruppen kom op på linje, og GF begyndte at beordre sine to hold frem i spring mod fjenden. Det ene støttede, 
mens det andet rykkede. 
Langsom og sikkert bevægede gruppen sig op til stillingen, som den indtog efter en intens ildkamp med den ihærdige men håbløse fjende. 
Gruppen samledes igen omkring IN. Vi drøftede nogle ting. Pas på afstanden mellem folkene. Lidt højere hastighed, bland andet. 
René overtog gruppen, og gav et lynkursus i hængsel højre og venstre, samt hvordan man tager hullet, efter at man har skænket fjenden deri, en splin-
ter ny, men split-løs håndgranat. 
Jeg gav EC et lynkursus i det samme, på et lille dertil anrettet terrænbord. Et lille ” q ”  fra SFDEL til EC. 
Gruppen reorganiserede sig igen, mens fjenden trak til nye stillinger. 
Denne gang blev fjenden erkendt FØRST. Gruppen gik i stilling, og tog fjenden under observation. GF valgte så at rykke gruppen et godt stykke til høj-
re, for derved at rykke frem mod fjenden i et område med mere skjul, samt komme ind i siden på ham.  
Gruppen skubbede sig frem i en gunstigere position, og gik til angreb på den fjendtlige stilling. 
Rigtig fed løsning, som indebar at jeg måtte kravle igennem et brændenælde buskads ( note i den sorte bog til GF for den, hahaha ) .  

Tilbagemeldingerne fra fjenden lød, at der for det meste var ild i mod deres stilling.  
Ja, der var da stadig ting, som kunne blive bedre, men allerede nu efter tre gennemløb var forbed-
ringerne markante. Man skal jo have in mente, at gruppen ikke har været sammen taktisk før.  
Nå, men nu var både fjender og venner løbet tør for krudt. Vi begav os tilbage til NKDELs forsy-
ningspunkt, spøg og skæmt-mobilen i midten af terrænet. 
Efter en lille pause, arbejdede gruppen med at tage en fjendtlig stilling, og imødegå et fjendtligt 
modangreb. 
Jeg sparrede lidt med Rasmus, som gik med 3 GRP. Vi fik rettet hinanden ind på samme spor, så 
vi underviste grupperne så ens som muligt. 
Sidste moment inden Grand Finale var et, hvor 2 GRP skulle delt stillingskifte bagud. 
Gruppen mødte fjenden midt i et skovvejs kryds og op på linje for at gøre klar til stillingsskifte frem-
ad. Jeg råbte til GF ” FJENDEN ER FOR STÆRK, DU SKAL RYKKE TILBAGE ” . Og så oversåe-
de vi ellers området med kanonslag. Fjenden råbte og skreg ” FREMAD FØRSTE DELING, ”  Og 
meget andet løgn hehe, for at skabe noget miljø.  

GF fik hurtigt formidlet signalet til sin gruppe, og kom i skjul for fjendens morderiske ild. Ja gruppen var faktisk så meget væk, at både René og jeg mi-
stede visuel kontakt med den. Vi havde travlt med at kaste til højre og venstre med bomber og granater. GF havde valgt at sætte sig midt inde blandt 
nogle grantræer hvor sigtbarheden var nede på 3 meter. Gruppen havde brugt meget af deres ammunition, så der var opstået et naturligt behov for 
omfordeling af den resterende. 
På dagens sidste punkt på programmet ” The Grand Finale ” , skulle 2 GRP og 3 GRP angribe og bortsprænge et vitalt objekt, på den stærk befæstede 
stilling Schloss Hjemmeværnsgården. 
3 GRP fik til opgave at rykke ind mod objektet fra øst, og derved tiltrække sig fjendens opmærk-
somhed, mens 2 GRP sneg sig igennem skoven fra nord. Efter en stille stund i skovbunden, gik 
det løs. 3 GRP overvældede fjenden med usædvanlig præcis ild, som tvang fjenden tilbage i 
skjul. Dette velkoordinerede ildoverfald var startskudet for 2 GRPs angreb ind imod objektet. Da 
2 GRP var i position, støttede de gruppens mindste og mindst uddannet persons modige storm-
løb mod varmehytten. Den tilstedeværende krigsfotograf fulgte hende hele vejen op til målet, og 
fik dokumenteret hvor intens kampene var omkring denne varmehytte, med kanonslag og 
røghåndbomber flyvende om ørene på de to udsatte personer. 
Da hun havde siddet der de aftalte 15 sekunder, løb hun tilbage mod egne linjer, godt dækket af 
sine kammerater. Missionen var en succes….. 
Hvor var det en god dag. Nåede vi målet? 
Fik GF formidlet sine kommandoer ud til gruppen, som bevægede sig efter GF tanker? Ja det 
gjorde han. 
Fik grupperne en forståelse i taktikken omkring 6-mands taktik? Jep, det gjorde de også. Er der plads til forbedringer? Ja det er der, men det er der hos 
os alle. 
Mange af de ting grupperne kan tage fat på, og det gælder alle tre grupper, kan trænes og finpudses på en almindelig hverdags aften. Vil jeg stille op til 
sådan en dag igen? Jep helt sikkert. For hvor var det fedt at se den entusiasme og engagement som delingen kom med.  
Jeg takker for en rigtig god og lærerig dag.  
Steen L. Hansen 
GF/ SFDEL 
” S teiner ”  
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Torsdag 28. februar 2013 aften blev teorien fra Kort og 
kompas i februar testet i praksis fra Hjemmeværnsgår-
den. 
 
Udstyret med 2- og 4-cm-kort, et kompas, en lygte, varmt tøj og 12 koordinater blev de frem-
mødte sendt ud i det midtjyske mørke efter indtegning af poster efter bedste evne. 
Næsten alle fandt samtlige poster og løste samtidig opgaverne ude fra felten –  og tilbagelagde 
ruten på 5 km plus det løse ( nogle lidt længere end andre ) .  
 
Tilbage på Hjemmeværnsgården havde Anne Mette varm kaffe klar - og en æske chokolade til 
vinderen. Da alle vandt en personlig sejr, delte vi præmien imellem os. 
Der var enighed om, at alle havde haft en god og lærerig oplevelse med træningen, nye som 
rutinerede. 
 
Afslutningsvis var der hyggeligt samvær, indtil GPS ’ en kom i bilruden, så vi kunne finde hjem 
igen. 

 

BEV-DEL – KORT OG (GODT)  
KOMPAS I PRAKSIS 
Af Klaus Hansen 
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v/René Jørgensen  

Om morgenen, lørdag den 11. maj 2013 gik turen fra Herning til Stensved Kasserne på Sydsjælland, hvor jeg skul-
le deltage i Almen Befalingsmands Uddannelse, forkortet ABK.  

Som NK GRP i 1 GRP/SFDEL havde jeg deltaget i Eskadrillens BM uddannelse og var blevet opfordret til at tage på ABK. 
Jeg fik undersøgt sagen og fandt ud af at der næst kommende kursus foregik på Djævleøen. ”Nå ja” tænkte jeg, det var 
enten at slå til nu, eller vente helt til september, hvor der afholdes noget i Jylland. 

Det var noget af en køretur, for mig som stort set aldrig kører længere end til Silkeborg, så tiden blev brugt på at høre pod-
casts, så de 3 timer kunne gå bare lidt hurtigere. 
Jeg ankom kl. 10 og efter indkvartering, lidt ventetid og frokost, gik kurset i gang. Vi var ca. 60 deltagere, hvor vel omkring 
6 af os var flyvere, dog ingen andre fra 277. De første 2 dage skulle vi uddannes til sikkerhedsbefalingsmænd (SIKBM). 
Det var en tilføjelse til kurset, som sådan set ikke havde noget med det egentlige ABK at gøre. 
Men så gik den ellers derudaf med teori om sikkerhedsafstande, våbenbetjening og pligter som SIKBM. Lidt tørt stof, men 
vi sluttede dagen af med en handlebane med løst ammunition. Her var det bare lidt anderledes end man er vant til, da det 
var SIKBM der var hovedfokus, ikke soldaten. 
Om søndagen fortsatte vi med teori, og herefter gik turen så til skydebanen. Her skød vi liggende, knælende, og nærkamp, 
men det var stadig vores virke som SIKBM der var i fokus, ikke skyttens evner. 
Så fulgte en felt- gruppeskydning med FX ammo. Det er noget sværere at holde øje med sikkerheden, når skytterne sprin-
ger frem og deler sig, må man sige. Der gik også et lidt uhensigtsmæssigt skud, men heldigvis blev ingen ramt. Og detvar 
da heldigvis kun FX. 
Kurset blev sluttet af med en skriftlig test. Så vidt jeg ved, dumpede kun 2-3 ud af de ca. 60, så det var fint. 
Mandagen og lidt af tirsdag gik med teori om ledelse, kommunikation og 5-punktsbefaling, men der var også idræt indlagt 
om eftermiddagen. Mandag tog vi Forsvarets Trænings- Tilstandsprøve. Der var ikke noget krav om at man skulle bestå, 
men det var da mit personlige mål. Det gik også rigtig godt, jeg var en af de (relativt) få som bestod løbetesten (kravet var 
for mit vedkommende 3 km på 15 minutter). 
Idræt tirsdag var Forsvarets Coretest, dog i en lidt en lidt reduceret udgave. Den var jeg såmænd også ganske godt tilfreds 
med. 
Tirsdag var vi også i ”felten” (dvs. en flad græsmark) for at øve gruppens formationer, samlet ildoverfald, hængsel osv. Vi 
skiftedes i gruppen til at være fører, så alle prøvede at lede gruppen. 

Onsdag var den store feltdag, hvor vi skulle bruge det taktiske vi havde indøvet dagen før. Der var god action med masser 
af skud og håndgranater, men som de fleste nok har oplevet før, var der også en del ventetid. Så var det godt vores grup-
pefører/instruktør, Brian, tog lidt initiativ og selv igangsatte nogle momenter. Efter en hård og varm dag (20-22 grader), 
kom vi trætte hjem og vedligeholdte før vi gik til køjs. 
Torsdag var også feltdag, dog med fokus på BSO og befaling. Vi havde teori på kasernen og derefter gik turen til øvelses-
området. Vi forberedte vores BSO, som vi skulle rykke ind i om aftenen, og vi fik skrevet masser af 5-punktsbefalinger den 
dag. Dagen sluttede omkring kl. 01 og herefter gik turen til kasernen. 
På sidste dag, fredag, havde vi vedligeholdelse og herefter tilbagemeldinger og evaluering. Så vi fik overrakt vores kursus-
bevis og kursus var slut. Så vidt jeg ved, bestod alle 60 deltagere, på nær en enkelt som udgik i starten af ugen. 
Jeg var blandt dem som tilbuddet om at blive instruktør ved Uddannelsescenter Sydsjælland, hvilket helt sikkert lyder som 
en spændende opgave, på trods af det ligger lidt langt væk. 
Så jeg venter og ser hvad det fører med sig. 

 
Som konklusion vil jeg sige at ABK var et rigtigt kursus.  

(Til højre ses René´s hold fra ABK kurset. René sidder  
knælende længst til højre)  

Flere billeder kan ses på artikel hjv.dk på følgende link: 
http://www.hjv.dk/FHV/FHD/HVE%20277%20KARUP/Nyheder/Sider/ABK.aspx    

 

 

 

 

 

Det er ikke et”hårdt” kursus, alle kan være med, men man skal være indstillet på at det er intens læring. Alle dage er fra 7-
22, så fritid er der ikke meget af! Selv om der ikke var ret meget ”nyt” stof, så lærte jeg stadig en masse. Ruinering gørme-
get, så når du f.eks. skriver 4x 5-punktsbefalinger på en dag, begynder de at falde på plads. At have deltaget i eskadrillens 
BM uddannelse har også været en stor hjælp, da det har været lige præcis de rigtige emner det berører. Så deltager man i 
det, og måske læser lidt i Førerens Huskebog hjemmefra, så er man godt klædt på til ABK.  

http://www.hjv.dk/FHV/FHD/HVE%20277%20KARUP/Nyheder/Sider/ABK.aspx�
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BALTIC SAREX SAR ØVELSE  
12. TIL 15.MAJ 2013  

                                                                                v/Jan Bay  

Den 12.Maj kørte Nils Jørgen Kjær (NIK) og Jan Bay (BAY) til Bornholm som "Ground Support" for de  
2 fly fra D AFHG 270 SQN.(HVE270) som skulle deltage SAR-øvelsen "BALTIC SAREX 2013". 

Vi havde en VW bus fra FHD som var "fyldt op" med div. udstyr til brug under øvelsen. Det var lidt af 
en prøvelse at få det hele med, der var alt fra rengøringsvogn med koste og spande, stige, radioer, tv-
skærm, o.m.a. men det gik. Formålet med det var at finde ud af hvad der var, "nice to have" og "need 
to have". Den primære opgave var at holde de 2 fly klar hele tiden, og så servicere besætningerne 
med det de havde brug for. NIK og jeg havde en lommebog med, den blev flittigt brugt til at notere 
evt. mangler eller ændringer, til brug når der snart bliver oprettet et "Ground Support Team". Det var 
vort indtryk af ØVL, at det var en "godkendt indsats af 270 SQN.   Vores 2 fly blev sendt ud for at lo-
kalisere evt. "personer i vandet" tage fotos, som blev sendt i land via "down-link". Herefter blev der 
sendt rednings-helikopter ud for at samle personerne op.  

Vi havde en VW bus fra FHD som var "fyldt op" med div. udstyr til brug under øvelsen. Det var lidt af 
en prøvelse at få det hele med, der var alt fra rengøringsvogn med koste og spande, stige, radioer, tv-
skærm, o.m.a. men det gik. Formålet med det var at finde ud af hvad der var, "nice to have" og "need 
to have". Den primære opgave var at holde de 2 fly klar hele tiden, og så servicere besætningerne 
med det de havde brug for. NIK og jeg havde en lommebog med, den blev flittigt brugt til at notere 
evt. mangler eller ændringer, til brug når der snart bliver oprettet et "Ground Support Team". Det var 
vort indtryk af ØVL, at det var en "godkendt indsats af 270 SQN.   Vores 2 fly blev sendt ud for at lo-
kalisere evt. "personer i vandet" tage fotos, som blev sendt i land via "down-link". Herefter blev der 
sendt rednings-helikopter ud for at samle personerne op.  

Den 12.Maj kørte Nils Jørgen Kjær (NIK) og Jan Bay (BAY) til Bornholm som "Ground Support" for de  
2 fly fra D AFHG 270 SQN.(HVE270) som skulle deltage SAR-øvelsen "BALTIC SAREX 2013". 

NIK og BAY 
Ground Support HVE270  

”Groundsupporter på recce job” Groundsupport ”basisudstyr” 
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MED EN ROLLS-ROYCE TURBOMECA  
I LUFTEN 

THJ/HIST.  Valde 

Den nye rednings og transporthelikopter EH101 eller Merlin, byder på en række muligheder sam-
menlignet med den gamle velkendte Sikorsky S-61. 
 
Hvor denne yndige unge dame har en totalvægt på 15,6 tons, og kan flytte sig med en hastighed på 309 
km. i timen, der skyldes rotorbladet som er 18,59 meter lange, og er designet til at flytte mere luft, men og-
så giver mere opdrift uden at være længere end den ældre Sikorsky S-61. 
Vidunderet kan derfor godt beundre´s af børn og voksen, når det let kommer svævende over Karup, på vej 
til nødhjælp et sted i Danmark eller en transportopgave. 
 
Hvor man kan stå eftertænksomt og med undren over at de tre RTM 322 turboshaft turbinemotorer på 1567 
kW, kan få det til at svæve så elegant i luften, og ønske sig en tur. 
Glæden var også stor, da KBM. Jonna ringede og sagde: ”Valde du er en af de udpeget til at få en tur i den 
nye Merlin helikopter sammen med de andre 5 figuranter, fordi I er flinke til at melde jer som førstehjælpsfi-
guranter, det er en belønning for jeres medvirken ved uddannelsen af lægeassistenterne, men også som 
en afprøvning af det hele under flyvning..” 
Selvfølgelig under megen beskedenhed, blev der lavmælt sagt: ”Ja, det vil jeg mægtigt gerne.” 
 
I god tid mødte vi alle 6 fra HVE 277 op, for at få en briefing om hvorledes vi skulle forholde os under op og 
nedstigning, derefter fastspænding med sikkerhedssedler, som ikke er som en bil,  derefter anlæggelse af 
hørerværn på grund af larm, for derefter at hører rotoren komme i omdrejninger og stille og roligt rulle ud på 
startbanen. 
Som en troldmand, men bemærkelsværdigt var det ligesom at vi blev løftet let og elegant fra jorden, som 
om helikopteren forsøgte at holde sine evner hemmelige ligesom Merlin, for derefter at komme højre og 
højre op i luften. Hvor der under os langsomt bredte Alheden sig i et betagende syn, med Karup å der med 
sine mange krumninger kan ses og enkelte lystfisker stod for at fange en laks, vi flyver. 
                                                                                                                  
 

Desværre var det kun en afprøvning og ikke en længe-
re flyvetur, selvom Merlin´s talentfuldthed kunne bringe 
os sikret mange steder hen med det mandskab der 
fulgte med, det var vi alle 6 enige om fra HVE 277. 
 
Derfor er det også en glæde, når vi alle kan medvirke 
til lægeassistentuddannelsen, men også ved en så-
danne lejlighed kan få en flyvetur i en Rolls-Royce. 
 
 
Af John V. Nielsen, Eskadrillens historiker 
Maj 2013 
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TTTTBITEAMBUILDINGSDAG 22. JUNI 2013 

Der blev åbnet "vinduer" til eskadrillens teambuildingsdag v/Elise Christensen, eskadrillechef 

Lørdag den 22. juni stillede knap 30 af eskadrillens medlemmer op på Flyvestation Karup, hvor der blev budt velkommen til deltagerne 
samt instruktøren Michael Staalsen, som så kunne gå i gang med dagens program. Efter en kort introduktion, hvor blandt andet Johari 
vinduet blev introduceret, startede vi med emnet "Miniversitet", hvor formålet var at give mulighed for at udnytte deltagernes specialvi-
den og erfaringer i forbindelse med at lære hinanden bedre at kende. Alle deltagerne skulle ved hjælp af ”Kursuskort” beskrive deres 
specialviden, hvorefter en udvalgt komite bestående af 6 af deltagerne udarbejdede en kursusplan. Deltagerne kunne herefter vælge at 
tage på kursus efter de kursuskort, der efter komitéens beslutning blev afholdt. Disse kurser gav mulighed for at lære mere om deres 
kollegaer på en måde, hvor den enkelte "instruktør" var i centrum, og fik lov at beskrive dem selv.  
 
Efter en god og lærerig formiddag, hvor der virkelig blev åbnet op for de forskellige vinder i Johari princippet (det offentlige område, 
det blinde område, det private område og det ukendte/lukkede område) blev der serveret en god frokost i Propelmessens cafeteria. Så 
var maverne fyldte, og vi skulle i gang med eftermiddagens program. Alle skulle stille udenfor, hvor Michael introducerede det næste 
emne: "Polariteter - og konfliktløsning". Til brug for løsning af dette emne, blev der lagt 2 tov på jorden i en lang lige linje, hvor der i 
den ene ende var placeret et skilt med "helt enig" og i den anden ende var der placeret et skilt med "helt uenig". 
 
Så blev holdene hver især delt i 2, og der blev sagt 5 forskellige udsagn, hvor så deltagerne skulle placere sig langs tovet i.h.t. hvor eni-
ge eller uenige, de var i udsagnet, og da der kun kunne stå én på hver plads, gav det ind imellem lidt skubben og massen med smil på 
læberne. Efterfølgende blev rækken delt i to, og man skulle så stille sig overfor hinanden og tage en dialog om, hvorfor den enkelte 
havde stillet sig, som man gjorde. Denne øvelse skulle give anledning til refleksion omkring egen holdning - og hvor man er i forhold 
til andre i eskadrillen. Så var det tid til endnu en pause, hvor der var sørget for noget kaffe og the samt en god og lækker tærte. 
 
Sidste punkt på dagens program var "Lær en Hjemmeværnskammerat at kende". Her var der igen en kort introduktion, og så skulle 
deltagerne ellers finde sammen 2 og 2, og det skulle være med en person, som man ikke kendte i forvejen. Så fik alle udleveret dialog-
hæfter, hvor de så skulle gå ud og få en dialog i gang omkring forskellige emner. Formålet med denne øvelse var at etablere større 
åbenhed mellem kollegaer, således der kunne opnås større tillid i arbejdssituationer og tillige afklare antagelser som kollegaer og kolle-
gaer gør sig om hinanden, så der var større forståelse af kammeraten og dens holdning.  
Så var dagen ved at være til ende og vi kunne afslutte og tage hjem med lidt mere viden om hinanden end da vi mødte ind. 
 
Tak til instruktøren for en god dag og tak til deltagerne for deres engagement i løbet af dagen.  

sk
Maskinskrevet tekst
Side 14

sk
Maskinskrevet tekst



VI SØGER REENACTORS! 
  
Vi søger nogen, som gerne vil være med til at danne en reenactor gruppe, som skal portrættere en gruppe/deling fra 
Den Danske Brigade (DANFORCE), som blev trænet i Sverige fra 1943 til 1945. Vi håber på at kunne deltage ved 
arrangementer som Bunker By Night, Stützpunkt Nord og Classic Military Show. 
 
Du skal være m/k mellem 20 og 60 år, og villig til at bruge nogle penge på at købe uniform og udrustning til dig selv. 
 
Du skal regne med at bruge op til 2000 kr. på en uniform (jakke og buks). 
 
Derudover skal man bruge diverse uniformsgenstande, såsom mærker og lign, og en hjelm og en hue. Lige med disse 
ting, er det endnu ikke helt fastlagt, hvad der skal bruges, men det meste kan findes på f.eks. Ebay og QXL på nettet. 
 
Hvad er "Reenactment" ? - http://da.wikipedia.org/wiki/Reenactment 
 
Info om Den Danske Brigade DANFORCE - http://www.danforce.dk/images/downloads/ForedragOmBrigaden.pdf 
 
Læs mere på www.danforce.dk 
  
Danforce Bataljonen Reenactment's hjemmeside/facebookside - www.danforcebat.tk / https://www.facebook.com/
pages/Danforce-Bataljonen/156055031246347 
  
Hvis du er interesseret i at blive DANFORCE reenactor, så kontakt os på danforcebat@klikpost.dk  

http://da.wikipedia.org/wiki/Reenactment�
http://www.danforce.dk/images/downloads/ForedragOmBrigaden.pdf�
http://www.danforce.dk/�
http://www.danforcebat.tk/�
https://www.facebook.com/pages/Danforce-Bataljonen/156055031246347�
https://www.facebook.com/pages/Danforce-Bataljonen/156055031246347�
https://www.facebook.com/pages/Danforce-Bataljonen/156055031246347�
https://www.facebook.com/pages/Danforce-Bataljonen/156055031246347�
mailto:danforcebat@klikpost.dk�
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 Johnny Frederik Andresen 
 
 Jesper Bohnefeld 
 
 Martin Lau Lassen 
 
 Erik Christensen 
 
 Kirsten Kirkeby 
 
 Jimmy Anchersen 
 
 Christoffer Ravn Sørsensen 
 
 Rikke Lykke Hedegaard 
 
 Claus Johan Nielsen 
 
 Peter Dyhr Jensen 
 
 Peder Kjær Vinstrup  
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