
 
 

 
 

 

 

 

Flotillechef Morten Colstrup 

Kære alle i HVF 137 

TAK for 2017, og velkommen til et nyt og utrolig spændende 2018 i vores dejlige 

Flotille. 

 

Det går faktisk rigtig godt i Flotillen, ja bevares, der er lang vej endnu før vi er, hvor vi 

gerne vil være, men vi er godt tilfredse med udviklingen og sammenholdet.  

Flotillen har en rimelig pæn tilgang af nye medlemmer, både nye, men også rigtig mange fra andre 

kompagnier i området. Vi har i 2017, indtil nu haft en fremgang på 10 medlemmer, så Flotillen er i 

skrivende stund på 63 aktive medlemmer. Med et mål på 60 medlemmer for 2017, kan man sige, at målet 

er nået. 

Overordnet set er vi, som en del af Hjemmeværnet, meget spændte på, hvad resultatet at det nye 

forsvarsforlig kommer til at betyde lige præcis for os, der er altid en masse for og imod og hvis og hvis. 

Min holdning er, at vi skal have vores ”lille forening” til at køre på den bedste måde for alle, vi skal være 

fælles om nogle gode oplevelser, være professionelle i vores opgaveløsninger og leverer noget Operativ 

Effekt. 

Det har vi gjort i 2017, og det vil vi fortsætte med i 2018, forudsat at I også vil være med… for ingen klub 

uden medlemmer. 

 

Udnævnelser, Opsigelser mm 

NK og Fartøjsfører Løjtnant Teddy Ivan Løvenfred blev den 23/10 2017 udnævnt til Præmieløjtnant 

Vores Kontaktofficer, Ib Ibsen, ønskede pr. 27/10 2017 at blive fritaget for jobbet som Kontaktofficer og 

Kassernemester, hvilket flotillen accepterede. 

 

Nye lokaler 

Flotillen har, som før nævnt, fået nye lokaler, lokaler som giver os mulighed for at profilere os i bybilledet 

på en helt anden måde end tidligere og som virkelig giver Flotillen muligheder vi ikke har haft før. Der er 

så meget plads, at vi faktisk kan holde flere møder på samme tid, uden at forstyrre hinanden særligt 

meget. Der er kontorlokaler, så man kan få en snak med FH, NK, UDSTOF og OPO uden den sædvanlige 

larm. 
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Jeg tror på at det bliver rigtig godt og glæder mig til at møde jer den første Flotilleaften den 8. januar 

2018 på Sankt Nicolai gade 5 i Aabenraa. Lokalerne er til denne dag selvfølgelig ikke færdigindrettede 

endnu, men kom alligevel forbi og vær med til det første møde i de nye lokaler. 

 

Ny Operationsofficer 

Leif Davidsen, som en del af Jer kender, har valgt at vende tilbage til flotillen efter en række år som FH i 

Esbjerg og sidst som FARF og OPO i Sønderborg. 

Leif kender Marinehjemmeværnet bedre end mange, og har et indgående kendskab til stabsarbejde. Han 

har sagt ja til at overtage posten som Flotillens Operationsofficer, samtidig med at han vil sejle som 

operativ Fartøjsfører. Denne udvikling glæder mig meget, da vores NK så kan overdrage OPO opgaverne til 

Leif. Jeg håber I alle vil tage godt imod Leif. 

 

  

Ny Kontaktofficer 

Da Ib Ibsen valgte at stoppe som Kontaktofficer, blev Bo Bach-Hansen spurgt om har ville overtage 

opgaven, hvilket han sagde ja til. 

Bo Bach-Hansen er derfor, pr. 1. januar 2018, flotillens Kontaktofficer, og har bl.a. kontakten til flotillens 

folk i reserven. Bo vil også indgå i vores ”hverve team”, og selvfølgelig fortsætter han som NK i besætning 

2. 

 

Ledelsesgruppen 

Ledelsesgruppen, som er et nyt tiltag i Flotillen, er tænkt som en hjælp til at løse de daglige opgaver i 

forbindelse med udviklingen af vores Flotille. 

Pr. 1. januar består gruppen af følgende: 

Morten Colstrup, Teddy Løvenfred, Kim Andersen, Leif Davidsen, Jens Pelle, Niels Erik Kristensen og Bo 

Bach-Hansen. 

Gruppen afholder jævnligt møder og er i gang med flere spændende projekter, som helt sikkert også vil få 

positiv betydning for dig og flotillen. 

Vi har en voldsom lang TO DO liste, med en masse spændende opgaver, som vi endnu ikke er kommet i 

gang med. Det er slet ikke umuligt, at vi på et tidspunkt vil spørge nogle af Jer, om I har lyst til at sidde 

med i et udvalg med en specifik opgave - jo flere vi er om arbejdet, jo nemmere går det. 

 

Nyhedsbrevet 

Dette er det første Nyhedsbrev med den nuværende stab, og lidt af en prøveballon. Vi hører gerne 

konstruktiv kritik af Nyhedsbrevet, mangler du noget eller helt andre ting omkring Nyhedsbrevet. 

Det er vores håb at Nyhedsbrevet kan udkomme en gang i kvartalet, altså 4 gange om året, men det 

kommer selvfølgelig helt an på om vi kan finde stof nok ligesom Jeres holdning til Nyhedsbrevet 

selvfølgelig også spiller ind. 

Næste Nyhedsbrev kommer omkring 1. marts. 

 

  



 
 

Næstkommanderende Teddy Løvenfred 

Næste års aktiviteter er nu godkendt og der vil blive åbnet for resten af året, hurtigst 
muligt. 

Husk at kikke efter SURVEX, SAREX, POL og SKAT sejladser, så du kan få dem plottet i 
din kalender og tilmelde dig hurtigst muligt. Det gør det meget nemmere for os at 
planlægge og da netop disse sejladser er SKAL sejladser, skal vi have besætningerne op 

at stå til dem. 
Det samme gælder SURVEX. Da skal vi gerne sejle i døgndrift og det kræver 2 af hver i 

funktionerne KOM, MOPA for at kunne dette. 

Hvis du er overflytter fra det grønne hjemmeværn, vil du opdage at du står som Forsyningsgast når du 

tilmelder dig forskellige ting. Dette skyldes ikke, at du ikke er medlem af en besætning, men udelukkende 
at du har gennemgået LPU 1 - 4, og derfor ikke kan stå som Uddannelsesgast i enkadreringen. I og med at 
du er overflyttet til Marinehjemmeværnet, mangler du dog den "blå" del af LPU 1, 3 og 4 og det betyder at 

du vil stå som Forsyningsgast indtil du er færdig med den "blå" del af LPU. Du vil dog stadig stå som en 
del af en besætning, og i starten af det nye år, vil besætningerne tage hånd om deres medlemmer, så 
ingen er i tvivl om hvilken besætning de følger. Hvis du står som Uddannelsesgast betyder det, at du ikke 
er færdig med LPU, men at du selvfølgelig også er medlem i en besætning. 

På hjv.dk har siden "for medlemmer" og siden "aktiviteter" lige fået et eftersyn af Johnny fra FST, så 
fejlene skulle være rettet. Der er dog stadig mange "overflødige knapper" på siden, som vi skal have 
redigeret ned til et mindre antal, så siden bliver mere overskuelig. Har du nogle input til siden, er du 

velkommen til at skrive til mig, og dine input vil blive taget med i overvejelserne, når vi går i gang med at 
rette siden til. 

Det er mit håb er at siden "for medlemmer" kan blive jeres hovedadgang til hjv.dk. Dette gøres ved at når 
I er på siden HVF 137 ”for medlemmer” at i gemmer den som et link i bogmærkelinjen 

SAIS på Gummibåden er det sidste sæt, der findes af den type. Bliver kortplotteren ødelagt vil vi få en 
anden mindre og slet ikke så god som den vi har nu, så pas godt på den vi har. 

Vi har fundet, i gemmerne, øve-holderen til kortplotteren, den vil blive lagt om bord så man kan øve med 
kortplotteren i messen. 

KRAN -igen en lille opsang til kranfolkene. Vi har igen fået skiftet kranvirer som skyldes at kurven/krogen 
enten har stået/klasket ned på viren eller kurven er banket tilbage på gummeblokken. Kurven SKAL, når 
man pakker den sammen, stå STRAM og vinkelret på udskyderarmen. Nå det var årets sidste ØF, håber 
alle vil være med til at passe på grejet 

Vi har et smertensbarn, en SURVEX i Sommerferien uge 28. Denne skal vi have besat og jeg ved det er 
svært i den periode, men se om det ikke godt kan lade sig gøre at du kan deltage og tilmeld dig så. 

Wilhelmshaven turen er forhånds godkendt med 2 skibe. meld jer til snarest så den endelige godkendelse 
at turen kan laves i MHV, Der er i skrivende stund tilmeldt 14 og der er plads til 20. Vent ikke, hvis du vil 
med, for længe med at få dig tilmeldt til denne fantastiske tur til vores venskabsby Wilhelmshaven.   

 

 

 

 



 
 

Uddannelsesstøtteofficer Kim Andersen 

 
Uddannelsesmæssigt går det rigtig fint i Flotillen. Der er rigtig god tilmelding til 

forskellige kurser og ganske få frameldinger - det er rigtig positivt.  

HUSK hvis du vil på et kursus, at sende en mail til hvf137-udstof@hjv.dk om hvilken 

kursus du ønsker, så skal jeg nok tilmelde dig. Du må IKKE tilmelde dig til kurser uden 

om UDSTOF.  

Dette gælder dog ikke brevskoler på FELS, men giv mig venligst besked når du har tilmeldt dig et kursus 

på FELS. 

 

2 uddannelser pr. gast 

Flotillestaben har gennem et stykke tid arbejdet med en plan for arbejdet de næste år, og i den plan står 

der, at det er et mål for flotillen, at mere end 50% af flotillen har to uddannelser inden år 2019. Det er 

selvfølgelig ikke meningen at det er noget der skal presses ned over hovedet på Jer, men vi oplever 

desværre mange gange, at vi mangler en operativ gummibådsfører, en operativ kranfører for slet ikke at 

snakke om vagtchefer og fartøjsførere. 

En del af vores uddannelser kan klares på en weekend eller to, og hvis der er nogen af Jer der har lyst til 

at tage en ekstra uddannelse, er I meget velkomne til at kontakte mig pr. mail eller på en flotilleaften. 

 

Udfordringer på Slipshavn 

Slipshavn oplever for tiden en kæmpe udfordring i, at en del af sagsbehandlerne har fået tilbudt andet 

arbejde inden for bl.a. Søværnet, så det kniber en del med at få sagerne kørt igennem. 

Tænk på det når I venter på en besked fra skolen, et kursusbevis eller andre ting. 

Kontakt venligst ikke selv skolen, da det kun forsinker dem yderligere - skriv meget hellere en mail til mig, 

som så vil forsøge at få svar på de ting der haster.  

 

Frameldinger til kurser, sejladser, møder mm 

På rigtig mange kurser er der tit personer på venteliste, da der er for mange tilmeldinger til et kursus. Det 

er derfor meget vigtigt at du husker at melde fra i rigtig god tid, hvis du bliver forhindret. Skulle du blive 

forhindret lige op til kurset, bør du overveje om du ikke skulle tage på kursus, og måske melde fra til en 

fødselsdag eller hvad der måtte være kommet i vejen. 

Det koster faktisk Hjemmeværnet 1.600 kr. om dagen at have dig på kursus. Det betaler man også gerne, 

men absolut helst hvis du er på kurset. Hvis du udebliver, eller melder fra kort tid inden kurset starter, 

koster det stadig Hjemmeværnet 1.600 om dagen for dig. 

Husk derfor at få skrevet de kurser du tilmelder dig i kalenderen, så du kan se at du er optaget, hvis der er 

nogen der ringer for at lave en aftale. 

 

Det samme gælder sejladser. Vi har desværre oplevet at vi har fået afmeldinger til en sejlads meget kort 

tid før afgang til en weekendsejlads. Det er noget rigtig skidt, der er sikkert købt mad ind til weekenden på 

det tidspunkt, altså også mad til dig. Hvis du så melder fra, får flotillen ikke kostpenge for dig, og hvem 

skal så betale? 

Hvis der kommer noget alvorligt i vejen, så du er nødsaget til at melde fra, SKAL der sendes en SMS til 

FARF om at du har meldt fra. 

 

 



 
 
Det samme gælder møder. Vi har oplevet at framelding til et møde er sket 10 minutter før mødet starter. 

Der er altså ingen der går ind, så sent, og undersøger om der evt. skulle være kommet en framelding eller 

to - til gengæld er der større sandsynlighed for at man venter 5 minutter med at starte mødet, for at vente 

på de sidste, som så ikke kom alligevel. 

At melde fra i sidste sekund er ikke at vise særlig stor respekt over for de kammerater der venter på dig, 

har lavet nogle spændende øvelser til en weekendsejlads eller over for dem der har arrangeret et 

spændende kursus for dig. 

 

 

 

Hvornår skal LPU gennemføres?  

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse (LPU) er en Grundlæggende Militær Uddannelse, som skal 

gennemføres af alle nye medlemmer, der ikke har aftjent værnepligt eller har tilsvarende uddannelse fra 
forsvaret. Den Lovpligtige Uddannelse består af 4 kurser. Alle 4 kurser skal være gennemført inden 3 år 
efter optagelse i Hjemmeværnet, og Lovpligtig Uddannelse 1 (LPU 1) skal ideelt set gennemføres inden for 

det første år.   
For Marinehjemmeværnets besætningsmedlemmer på de sejlende enheder gennemføres uddannelsen 
som fire adskilte moduler på 4–9 dage, hvor kun modul 2 er værnsfælles. På LPU 1, 3 og 4 følger man den 

mørkeblå struktur, som det ses i modellen herover. 
 

  



 
 
Uddannelsesmeddelelse 

Da der ikke har været udgivet Nyhedsbreve i 2017 før nu, bringes denne gang en Uddannelsesmeddelelse 

der angiver beståede kurser for hele året. 

 

1133 - ADR KAP 1-3 MILBST for chauffører 

 23-09-2017   Jesper Morten Hansen 

 

1407 - Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere 

 09-01-2017   Lars Toft 

 

8566 - Fartøjsføreradministration 

    Morten Colstrup 
 

1205 - Færdselsreguleringsuddannelse 

 27-08-2017   Jens Pelle 

 26-11-2017   Morten Colstrup 

 

1002 - Førstehjælp, LPU 2 (FSU 165) 

 11-07-2017   Ebbe Spengler Horsted 

 

1206 - Grænsekontroluddannelse 

 28-08-2017   Jens Pelle 

 01-12-2017   Morten Colstrup 

 

8474 - HJV.DK Administrator 

 11-01-2017   Henry Madsen Jensen 

 

8467 - HJV.DK Adresselister 

 23-02-2017   Kim Andersen 

 29-08-2017   Jesper Morten Hansen 

 29-08-2017   Teddy Ivan Løvenfred 

 

8468 - HJV.DK Aktivitetsmodul 

 23-02-2017   Teddy Ivan Løvenfred 

 29-08-2017   Kim Andersen 

 29-08-2017   Jesper Morten Hansen 

 

8475 - HJV.DK BM og Spec. 

 06-06-2017   Casper Bisgaard Nomanni 

 29-08-2017   Jesper Morten Hansen 

 31-03-2017   Teddy Ivan Løvenfred 

 03-05-2017   Torben Burgdorf Madsen 

 14-07-2017   Thomas Michaelsen 

 

 



 
 
8470 - HJV.DK Booking, udlåner 

 08-03-2017   Kim Andersen 

 19-04-2017   Teddy Ivan Løvenfred 
 24-08-2017   Jesper Morten Hansen 

8460 - HJV.DK Grundkursus 

 08-03-2017   Henry Madsen Jensen 

 01-08-2017   Bruno Ravn 

 19-01-2017   Henning Bendix Petersen 

 27-02-2017   Jesper Morten Hansen 

 13-09-2017   John Grau 

 10-05-2017    Torben Burgdorf Madsen 

 04-09-2017   Arne Hansen 

 01-08-2017   Thomas Michaelsen 

 30-01-2017   Casper Bisgaard Nomanni 

 27-02-2017   Stephan Lade 

 13-09-2017   Benny Jørgensen 

 

8472 - HJV.DK Historisk arkiv 

 25-10-2017   Henning Bendix Petersen 

 

8463 - HJV.DK Indholdssider 

 29-08-2017   Kim Andersen 

 23-02-2017   Teddy Ivan Løvenfred 

 

8465 - HJV.DK Kontakt (hvervning) 

 19-01-2017   Niels Erik Kristensen 

 

8462 - HJV.DK Nyhedsmodul 

 13-09-2017   Kim Andersen 

 11-07-2017   Niels Erik Kristensen 

 19-04-2017   Teddy Ivan Løvenfred 

 27-09-2017   Jesper Morten Hansen 

 

1405 - Hovmesterkursus 

 29-01-2017   Birthe Clemmensen 

 

1100 - Instruktørkursus 

 20-08-2017   Kim Andersen 

 

1421 - Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads 

 28-05-2017   Bo Bach-Hansen 

 30-06-2017   Casper Bisgaard Nomanni 

 

 

 



 
 
8370 - Krigens folkeret 

 14-07-2017   Bruno Ravn 

 04-10-2017   Michal Winther 

 31-03-2017   Palle Ulrik Hansen 

 

 

1481 - Lovpligtig uddannelse 3, Dæksgastkursus MHV 

 23-04-2017   Bruno Ravn 

 11-06-2017   Allan Alminde Vejen 

 23-04-2017   Casper Bisgaard Nomanni 

 23-04-2017   Sigurjón Atli Smárason 

  

1445 - Lovpligtig uddannelse 3, Short Range Certifikat 

 28-01-2017   Bo Bach-Hansen 

 

1420 - Lovpligtig uddannelse 3, Speedbådscertifikatkursus MHV 

 21-04-2017   Allan Alminde Vejen 

 21-04-2017   Sigurjón Atli Smárason 
 

1482 - Lovpligtig uddannelse modul 3, MHV, Resterende Våbenuddannelse 

 28-04-2017   Casper Bisgaard Nomanni 

 16-06-2017   Allan Alminde Vejen 

 

1480 - Lovpligtig uddannelse, modul 1, MHV 

 03-03-2017   Stephan Lade 
 

8555 - Maritimt Alment Befalingsmandskursus, fjernundervisning 

 06-06-2017   Casper Bisgaard Nomanni 

 11-01-2017   Henning Bendix Petersen 
  

2400 - Maritimt Alment Befalingsmandskursus 1 

 03-11-2017   Thomas Michaelsen 

 
8572 - MAXSEA Brugerkursus FJERN, MHV 
 13-09-2017   Michal Winther 

 01-08-2017   Thomas Michaelsen 
 19-04-2017   Casper Bisgaard Nomanni 
 

1400 - NAV I, Navigationssejlads 

 13-01-2017   Lars Toft 

 13-01-2017   Michal Winther 
 13-07-2017   Casper Bisgaard Nomanni 
 

2417 - Navigationskursus IV 
 12-11-2017   Morten Colstrup 
 

 



 
 
3010 - Næstkommanderende, Underafdeling 

 09-06-2017   Teddy Ivan Løvenfred 
 
3412 - Operationsofficerskursus MHV 

 13-07-2017   Kim Andersen 
 13-07-2017   Teddy Ivan Løvenfred 
 

 
2419 - Search and Rescue-uddannelse 2, MHV 
 24-02-2017   Morten Colstrup 
 

1080 - Sikkerhedspolitisk Grundkursus 
 07-07-2017   Henning Bendix Petersen 
 

8502 - Undervisningsteori 
    Kim Andersen 
 

 
  
 

  

 

 

    

 


