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En motorpassers drøm (Ivar Huitfeldt) - Af Jens Nobel 



 

 

Så har vi taget hul på endnu et spændende år i vores allesam-

mens Marinehjemmeværn. 

 

Opgaverne er ligeså spændende og forskellige som de tidligere 

år. 

 

Vi kan også se tilbage på 2015, med stolthed. Vi har gennemført 

alle de opgaver og indsatser vi er blevet tildelt med et yderst 

tilfredstillende resultat.  

Mit fokus område i 2016 vil være kommunikation. Det er et område der 

altid vil kunne forbedres. Et af mine ønsker vil være at når man går på 

hjv.dk for at tilmelde sig aktiviteter går man ind med et ønske om at del-

tage der hvor man har mulighed og ikke kun i egen gruppe/besætnings aktivite- ter. 

Dette vil øge deltager antallet på den enkelte aktivitet men også styrke sammenholdet i flotillen.  

Ligeledes kan man også ved afmelding skrive en kommentar om den dag man ikke kan, således af man evt kunne 

rette en weekend aktivitet til, så alle kan deltage. 

 

Men overordnet skal vi passe på at det hele ikke blive for elektronisk og at vi stadig tager tlf eller et møde på dæk-

ket og får en dialog, forventnings afstemning med hinanden, dette er vanskeligt på mail mv. 

 

Aries kajplads har været et emne der er blevet drøftet meget i 2015. Masnedsund broen skulle lukkes for gennem-

sejling og ny jernbanebro skulle opføres ved siden af. 

 

Der skulle også graves en rende fra Masnedsund til Storstrømmen. Banedanmark har i god stil involveret os i dette 

projekt. Men i skrivende stund ser det ud til at det ikke sker foreløbig.  

 

Jeg vil sige jer alle en stor tak for jeres altid store indsats og gode kammeratskab. Og ser frem til endnu et år i et 

hjemmeværn med meningsfyldte og relevante opgaver.  

Med venlig hilsen 

Flotillechefens side 

FH LT Martin Lehman 

 

Martin Lehman 

Flotillechef 

HVF 256 Storstrømmen 
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Nyt fra Kommandobefalingsmanden (KDOBM) 

KDOBM OS Dianna Meyer 

Så er 2016 skudt i gang. Der er ikke sket de store 

ændringer i arbejdsgangene siden sidst, så her 

skal blot genopfriskes hvad der gælder for jer når I 

udfylder blanketterne, og hvilke ordrenumre vi 

Alt i alt gør I det stadig bedre med køresedlerne. Det ene-

ste punkt, hvor vi også stadig har plads til at blive en anel-

se skrappere er, at køresedler skal indsendes for en må-

ned ad gangen.  

Køresedlerne kontrolleres og der udbetales altid efter den 

korteste rute jf. krak.dk,  Medmindre,  der er en gyldig år-

sag til anden rute.  Køres der ad en anden rute, skal man 

angive via punkt og skrive hvorfor på køresedlen. Det kan 

være vejarbejde, vejspærring – det kan være at opsamle 

materiel eller personel op på vejen. – I sidstnævnte tilfæl-

Og husk når I fremsender køresedler via mail til hvf256-kdobm@hjv.dk at skrive i mailen:  

Køreseddel for perioden: d.d./år - d.d./år Km: (Antal Km jf. din vedhæftede køreseddel)  

Der kommer køresedler frem med teksten: Haster køreseddel - den er ikke gangbar og hvis kø-

resedlerne haster, så fremsend dem for en måned ad gangen, som vi skal. Så slipper vi for 

mange ærgrelser i sidste ende. 

Samtidig kan jeg så gøre opmærksom på at kilometersatsen er ændret så der nu godtgøres 

1,99 kr. pr. kørt kilometer for almindelig kørsel 

Ordrenumre på infoaktiviteter: Ordrenumrene anvendt til kost og køresedler ved afholdelse 

af infoaktiviteter skal være de dertilhørende ordrenumre tildelt flotillens infotjeneste (Intern og 

Ekstern informationsvirksomhed) – undtagen hvervningsvirksomhed – da det bruges til andet 

formål (bestilling af materiel m.v.)  

Ordrenummeret Materiel fra områdedepot - lager A: Dette ordrenummer skal ikke an-

vendes til kost og køresedler. Det anvendes kun til udlevering fra depotet. FSBM eller dennes 

hjælpere skal ved udfyldelse af køresedler anvende flotillens ordrenummer til Enhedsuddannel-

se, enhedsøvelser & forlægninger (broafgift, kørepenge, kostpenge) 

Ordrenumre er offentliggjort på HJV.DK under flotillens egne sider og på næste side. 
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Nyt fra Kommandobefalingsmanden (KDOBM) 

Ordre nr. Beskrivelse 

731412 Møder, depot og regnskab, STV 

731415 LPU—lovpligtig uddannelse 

731418 Øvelser, sejladser, GME-F, SAREX/ENVIREX 

731427 SURVEX 

731423 SAR indsættelse 

731426 OILOBS operationer / udkald (prøvetagning / bekæmpelse) 

731429 FAS/MAS (maritim assistance) 

731435 Patruljesejlads Politi (*) 

731441 Patruljesejlads Skat (*) 

731446 Støtte til Dansk Center for Havforskning (DCH) 

731443 Støtte til Kystdirektoratet (KDI) 

731451 Hvervning og rekruttering 

731452 Intern information (flotilleblade o.l.) 

731472 Kaffe og kommunikation (**) 

731492 Arbejdsgiverbetalte goder (***) 

Ordrenumre ved HVF 256 Storstrømmen 
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 * Der er her tale om aktiviteter til søs. For øvrige assistancer til samme myndig-

heder andetsteds, kontakt KDOBM   

 ** Er efter gældende bestemmelser MHV og HVF 256 Storstrømmen. Skal kon-

trolleres af KDOBM og godkendes af FH  

 *** Kan kun godkendes af FH   



 

 

Nyt fra Forsyningsbefalingsmanden (FSBM) 

       FSBM  OS Niels Jensen 

 

                      Alle ekspeditioner skal være aftalt mellem FSBM og OMRDEP 

Områdedepotet (OMRDEP) på Stensved ka-

serne 

Har åbent mandag til torsdag kl. 1230 - 1500 

freddag kl. 1230 - 1430 

Eller efter forudgående aftale med OMRDEP og FSBM.  

Ej meldte ankomster afvises som udgangspunkt. 

OMRDEP vil også stadig være at finde på Stensved kaser-

ne. Der er ikke sat dato på en evt. flytning. 

Mundering og standardudrustning udleveres fra områdedepotet (OMRDEP) til bruger i henhold til gælden-

de norm, og mod personlig kvittering på sætfortegnelser.  

Ved iklædning skal brugeren ledsages af FSBM, eller en dertil udpeget befalingsmand, der hjælper med 

optælling og kontrol af det modtagne materiel.  

Brugerens enhed meddeleler OMRDEP hvilken funktion brugeren er udpeget til. Udlevering til brugeren 

foretages i henhold til den pågældende funktion, og mod personlig kvittering.  

Enhedsmateriel udleveres til FSBM mod kvittering.  

Der indsendes en rekvisition til OMRDEP med navn, MA nummer, enhed og dato senest 5 arbejdsdage 

forud for afhentning.  

Forsyningsgenstande der udleveres til ejendom kan ombyttes. Øvrige udlånte forsyningsgenstande ombyt-

tes når behov opstår, men de almindelige brugervedligeholdelse omfattende alm. soignering, påsyning af 

knapper m.v. påhviler låneren. Ombytning af materiel sker via forudgående skriftlig eller mundtlig aftale 

mellem FSBM og OMRDEP senest 5 arbejdsdage forud for ombytning.  
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Nyt fra NK/PLO 

 

 

 
Der er heller ingen grund til, at det skal gå stille for sig på STV området. Flotillen har ikke en STV, men som et 

ringe plaster på det sår, er der under ”For medlemmer” på vores sider oprettet en ”Sundhed og trænings”- side. 

Her kan flotillens medlemmer finde inspiration til træning i det daglige, kostvejledning og meget mere. Kig ind 
forbi og se hvad der er, måske er der en ting eller to, der kunne hjælpe med at overholde nytårsfortsættet?  

 

I forlængelse af STV siderne arbejdes der på, af medlemmer der frivilligt har kastet sig ud i opgaven, at lave en 

flotilledag omkring temaet ”Sundhed og træning”. Det bliver spændende at se, hvad de har i støbeskeen for os. 
Jeg ved noget om det, da jeg bistår med planlægningen og det jeg ved er, at der vil være noget for alle. Tag 

godt imod initiativet, når I inviteres.  

 

Godt nytår til alle. 

 
 
 
 

Rigo Jørgensen  
Næstkommanderende/Planlægningsofficer (NK/PLO) 
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NK/PLO PL Rigo Jørgensen 

Et nyt år er der taget hul på og i løbet af 2016 vil der være fo-

kus på stabilitet og ro i flotillen, men ikke alle steder behøver 
det nødvendigvis, at gå stille for sig.  

 

Først og fremmest har flotillen en nylig sammensat besætning, der skal 

have lov til, at finde sig tilrette. AKOS vil derfor være rimelig tentativ 

her da der vil være stor fokus på, at give besætningerne mulighed for, 
at indøve samarbejdet internt. Jeg ved at besætningsmedlemmerne i 

den nylig sammenbragte besætning vil arbejde på sagen, og at de er i 
gode hænder hos deres fartøjsfører og næstkommanderende i besæt-

ningen.  

 

Rekruttering af nye medlemmer, nye flotillekammerater er også et fo-

kusområde for 2016. Der er lagt et ambitiøst aktivitetsniveau på den 
front, og der er kommet nye uudforskede steder, der skal afprøves. 

Det er bl.a. med aktiviteter der ikke direkte har med rekruttering at 
gøre, men har omdrejningspunkt om ”synlighed”, der er fundamentet 

for rekrutteringen. Aktiviteter hvor vi sammen med øvrige lokale for-



 

 

Nyt fra WEBM 

Webm Jens Nobel 
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Så er et nyt år skudt i gang med både kendte og nye udfordrin-

ger. Der er også et par nyheder på websiden. 

 På vores egne sider, og nok en af de mest relevante ændringer for os i 

flotillen, er der kommet en tilføjelse under ”For medlemmer” på sitet Egen 

enhed. Siden hedder Sundhed og Træning. I finder linket ude til venstre 

når I klikker ind på For medlemmer. 

Som navnet antyder handler den om sundheden og træningstilstanden 

blandt os alle. Sitet indeholder links til forskellige former for militær og 

anden form for træning. Der er også et link til lege og spil man kan lave 

I skrivende stund har flotillen ikke nogen til at tage sig af funktionen som Sundheds– og træningsvejleder, eller STV 

i daglig tale, men dette er ikke nogen hindring for at kunne gå i gang med omlægning af kostplaner eller starte på 
en af de træningsformer der ligger inde under de forskellige links. Der er vejledninger på dem alle så man kan gå i 

gang når det passer en.  

Er I alligevel i tvivl om noget kan I, indtil en STV er fundet, kontakte NK/PLO Rigo Jørgensen, og han vil så guide jer 

videre. Skulle der sidde nogen derude med en lille træner og sundhedsperson i maven, er vedkommende meget vel-

kommen til at lægge billet ind på funktionen. Der er links til uddannelsesveje og funktionsbeskrivelse inde på siden. 

Og så skal det selvfølgelig siges at alle kan bruge de forskellige former for træning og kostplanlægninger hvad enten 

de ønsker at gøre det alene og privat, eller at slå sig sammen med andre i deres private omgangskreds eller i flotil-
len.  

For dem der har ventet længselsfuldt på dette, er HJV.DK langt om længe kommet op at køre så vi nu kan få ad-
gang til det i fuldt omfang på vore Ipads, smartphones, tablets og så videre, herunder også vores webmail. Dermed 

er vi ikke længere begrænset til at bruge den mobile portal som hidtil. Vejledning til at opsætte HJV.DK findes på 

hjemmesiden hvor også de hidtidige vejledninger til opsætning er. 

Sluttelig vil jeg, som sædvanlig, opfordre alle til at sende mig en mail på hvf256-webm@hjv.dk hvis I har noget I 

ønsker at dele med flotillen eller MHV. Så kom frisk frem med dem. Jeg er overbevist om at der ligger mange histori-
er derude som kunne gøre sig i bladet her eller på vores hjemmeside. 

 Jeg vil også, som sædvanlig, bede jer huske at billeder der sendes med skal være uredigerede og at personer der 

kan ses og identificeres på dem skal have givet deres tilladelse til at de må offentliggøres.  

Vel mødt på den blå hylde. 

Jens Nobel 

WEBM     



 

 

Aktiviteter JAN, FEB, MAR, 2016 

Sæt X i kalenderen 
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Dato Tid Aktivitet Deltagere Påklædning Ansvarlig 

13 JAN 16 1800  

2200 

Besætningsmøde 

02/16—BES 3 

3. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Tjenesteuni-

form 

FARF3 

14 JAN 16 1800 

2200 

FARTSEK funktions-

aften 02/16 

MOPA– SØDIV 

HVF 256 

M/04 Funktionsuni-

form 

FARM 

16 JAN 16 0800 

1600 

Øvelsessejlads 02/16 5. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Tjenesteuni-

form 

FARF5 

17 JAN 16 0800 

1600 

Patruljesejlads 02/16 4. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Funktionsuni-

form 

FARF4 

18 JAN 16 1730 

2300 

Søkortrettelser 03/16 NAV + indkaldte M/04 Funktionsuni-

form 

FARF5 

22 JAN 16  

24JAN 16 
 

1900 

1600 

Patruljesejlads 03/16 3. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Funktionsuni-

form 

FARF3 

27 JAN 16 1800 

2200 

Besætningsmøde 

04/16 

5. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Tjenesteuni-

form 

FARF5 

31 JAN 16 0800 

1600 

Patruljesejlads 04/16 4. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Funktionsuni-

form 

FARF4 

02 FEB 16 1900 

2200 

Depot og regnskab 

05/16 

Alle ved HVF 

256 

M/04 Funktionsuni-

form 

KDOBM 

04 FEB 16 1800 

2200 

FARTSEK funktions-

aften 05/16 

MOPA– SØDIV 

HVF 256 

M/04 Funktionsuni-

form 

FARM 

05 FEB 16  

07 FEB 16 

1900 

1600 

Patruljesejlads 05/16 1. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Funktionsuni-

form 

FARF1 

08 FEB 16 1800 

2200 

Besætningsmøde 

06/16 

5. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Funktionsuni-

form 

FARF5 

10 FEB 16 1800  

2200  

Besætningsmøde 

06/16 

3. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Funktionsuni-

form 

FARF3 

13 FEB 16 0800 

1600 

Øvelsessejlads 06/16 5. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Funktionsuni-

form 

FARF5 

21 FEB 16 0800  

1600 

Patruljesejlads 07/16 4. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Tjenesteuni-

form 

FARF4 

24 FEB 16 

 

1900 

2200 

Nytårsparole 08/16 Alle ved HVF 

256 

M/04 Tjenesteuni-

form/
funktionsuniform 

FH 

26 FEB 16  

28 FEB 16 

1900 

1600 

Patruljesejlads 08/16 3. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Funktionsuni-

form 

FARF3 



 

 

Aktiviteter JAN, FEB, MAR, 2016 

Sæt X i kalenderen 
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Dato Tid Aktivitet Deltagere Påklædning Ansvarlig 

01 MAR 16 1800 

2200 

Besætningsmøde 

09/16 

5. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Funktionsuni-

form 

FARF5 

02 MAR 16 1900 

2200 

Depot og regnskab 

09/16 

Alle ved HVF 

256 

M/04 Funktionsuni-

form 

KDOBM 

08 MAR 16 1730 

2300 

Søkortrettelser 10/16 NAV + indkaldte M/04 Funktionsuni-

form 

FARF5 

11 MAR 16 

13 MAR 16 

1900 

1600 

Patruljesejlads 10/16 1. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Funktionsuni-

form 

FARF1 

14 MAR 16 1800 

2200 

Besætningsmøde 

11/16 

5. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Funktionsuni-

form 

FARF5 

16 MAR 16 1800 

2200 

Besætningsmøde 

09/16 

3. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Funktionsuni-

form 

FARF3 

17 MAR 16 1800 

2200 

FARTSEK funktions-

aften 11/16 

MOPA– SØDIV 

HVF 256 

M/04 Funktionsuni-

form 

FARM 

19 MAR 16 1800 

2200 

Øvelsessejlads 11/16 5. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Tjenesteuni-

form 

FARF5 

20 MAR 16 0800 

1600 

Patruljesejlads 11/16 4. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Tjenesteuni-

form 

FARF4 

26 MAR 16 

27 MAR 16 

0900 

2100 

Førstehjælp LPU 1 KDODIV - 

SØDIV 

M/04 Tjenesteuni-

form 

FSBM 

      

      



 

 

Besætning 5 Uddannelse og øvelse i det nye år. 
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Af Jens Nobel, WEBM 

 

Første halvår af 2016, og opstarten af nye medlemmer går allerede forrygende for uddannelsesbesæt-

ningen. Uddannelsesgasterne får lov at prøve lidt af hvert og viser allerede til fulde at de, i lighed med 

deres forgængere i 2015, har taget undervisningen til sig og lægger sig i selen for at lære alt hvad de 

kan inden turen går til Slipshavn og de 4 LPU uddannelser. 

Allerede før årsskiftet gik det løs med besætningsmøde på Fortvej, og 

siden har de nye uddannelsesgaster ikke set bagud. Der har været flot 

fremmøde til både uddannelsesaftener og øvelsessejladser, og virkely-

sten har været i højsædet med ivrig spørgen ind og kommentarer hen 

ad vejen. 

Det nye år har da heller ikke vist mindre entusiasme, idet der allerede 

har været første uddannelsesaften. Her gik man som vanligt til makro-

nerne med iver, iblandet en del morskab når lejlighed bød sig. 

I lighed med det første år som uddannelsesbesætning lægges der ud 

med et aktivt program der giver rige muligheder for at tage til sig og 

lære håndværket. I de første 3 måneder ligger der således 7 aktiviteter ud over den allerede afholdte uddannelses-

aften. 

Disse fordeler sig på 3 sejladser og 4 uddannelsesaftener. Hertil kommer så selvfølgelig aktiviteter som Depot og 

regnskab, nytårsparole Førstehjælpskursus i marts, samt sejladser sammen med de andre besætninger som I kan 

byde ind på at deltage i og lære de andre i flotillen at kende. 

Nedenfor ses aktivitetsoversigten for BES 5 i 1. kvartal, samt førstehjælp LPU 1 i marts. Skriv jer gerne på så mange 

som muligt. 

Arkivfoto 

 

16 JAN 16 0800 

1600 

Øvelsessejlads 

02/16 

5. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Tjenesteuni-

form 

FARF5 

27 JAN 16 1800 

2200 

Besætningsmøde 

04/16 

5. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Tjenesteuni-

form 

FARF5 

08 FEB 16 1800 

2200 

Besætningsmøde 

06/16 

5. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Funktions-

uniform 

FARF5 

13 FEB 16 0800 

1600 

Øvelsessejlads 

06/16 

5. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Funktions-

uniform 

FARF5 

01 MAR 16 1800 

2200 

Besætningsmøde 

09/16 

5. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Funktions-

uniform 

FARF5 

14 MAR 16 1800 

2200 

Besætningsmøde 

11/16 

5. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Funktions-

uniform 

FARF5 

19 MAR 16 1800 

2200 

Øvelsessejlads 

11/16 

5. BES-SØDIV-

HVF 256 

M/04 Tjenesteuni-

form 

FARF5 

26 MAR 16 

27 MAR 16 

0900 

2100 

Førstehjælp LPU 

1 

KDODIV - SØDIV M/04 Tjenesteuni-

form 

FSBM 



 

 

Nytårsparole 2016 
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I år gennemføres nytårsparolen i februar. Så der er god mulighed for at rigtig mange kan komme til at 

deltage hvis I ønsker det. Så her slår vi lige et ekstra slag for arrangementet. 

Som vanligt skal der afholdes nytårsparole i flotillelokalerne med bl.a. den traditionelle skål for H.M. Dronningen, 

nytårshilsener, tilbageblik og fremadskuen på det nye år. 

Derfor vil det glæde os at se så mange som muligt til en hyggelig og festlig aften i traditionens og kammeratskabets 

tegn. Der vil traditionen tro også være et program for aftenen. 

 

 Velkomst 

 Nytårshilsener fra Hendes Majestæt Dronningen og chefen for HJV 

 Status for 2015 

 Opgaver i 2016 

 Overrækkelse af tegn 

 Kammeratligt samvær 

 

Vi har i år også valgt at omskrive  værdigrundlaget så det på festligste vis kan komme til at passe ind i flotillens me-

re festlig og fornøjelige side.  Dette værdigrundlag er at finde i den invitation I alle gerne skulle have fået med po-

sten på nuværende tidspunkt.  

Så kom og  vær med til at holde en god tradition i hævd og få en hyggelig aften samtidigt. I kan tilmelde jer indtil 

den 6. feb 2016, enten på aktiviteten, til NK  på tlf . 5155 9098 eller på hvf256-nk@hjv.dk.  

 

Vel mødt i flotillelokalerne på Fortvej 8 d. 24 feb 2016 kl. 19 til 22. 



 

 

Opslagstavle 
 


