
 

 

 

Nullam bibendum.  

Donec pharetra, risus vel aliquet 

tincidunt, augue odio pretium nibh, 

vulputate varius odio ipsum sed lacus. 

Quisque sit amet 

odio. Morbi dignissim felis eu ante. 

Morbi lectus. Morbi nec nunc. Vivamus 

ut pede. Nunc molestie libero ac sapien. 

In tristique. Aliquam sed sapien eget 

dui ultrices tincidunt. Vivamus dolor. 

Nunc lacinia. 

 

Maecenas ullamcorper purus eu lacus. 

Morbi adipiscing leo ac neque. Mauris 

id tortor. Cras dictum. Aenean 

estibulum ede ac sapien. Nullam 

fringilla tristiqueodio. Sed vitae tellus.  

 
Praesent nisl. 

Nunc vestibulum purus eu wisi. Quisqu 

suscipit leo ut nulla. Nam vehicula, 

apien ut tincidunt egestas, mauris lectus 

adipiscing risus, a iaculis augue odio 

nec sem. Curabitur ut mi. Pellentesque 

luctus, eros eu mattis hendrerit, ipsum 

diam pulvinar libero, sed aliquet felis 

quam in mi. Aene 
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Som det er bekendt så 

overtog jeg KC 

funktionen den 1. 

januar 2015 efter 

Rudy.  

Til dem der ikke 

kender mig så kan jeg 

fortælle, at jeg er født 

i 1978, er gift med 

Anni og har to drenge 

og er bosat i Horsens. Civilt er jeg tømrer.  

 

Min militære baggrund er at jeg har været i 

hjemmeværnet siden 2002, og jeg har prøvet 

forskellige funktioner som DF, NK/DEL og 

GF og NK/GRP, samt NK KMP, ja jeg har da 

også været menig i en kort periode. Jeg har 

erfaring med bevogtning- og motoriseret 

infanteri deling. Før min tid i hjemmeværnet 

aftjente jeg min værnepligt ved ingeniør 

tropperne, hvor jeg blev uddannet 

befalingsmand. 

 
Jeg har inden min indsættelse haft samtale 

med ledelsen og DF BEV omkring deres 

funktioner og fremtiden, og vi starter stille 

op i det nye år, hvor vi uddannelsesmæssigt 

har fået lavet en plan. I det nye år bliver det 

sat fokus på at vi støtter op om de 

uddannelsestilbud der kommer fra distriktet. 

Min plan er ikke at komme, med de store 

ændringer i 2015, men bruge året til at lære 

kompagniet af kende. Jeg skal have fundet 

ud af hvor kompagniet ligger 

uddannelsesmæssigt, f.eks. hvad har i brugt 

mange kræfter på og hvad kunne i godt 

tænke jer fremover.  

 

Jeg syntes det er vigtigt at, vi overholder de 

gældende krav der stilles os og det er meget 

vigtigt at vi gør det vi kan for at nå de mål. 

Jeg er åben for forslag og hvis folk 

gennemføre de uddannelser vi skal, så er jeg 

også villig til at vi træner ting som ligger 

uden for de direktiver vi skal gennemfører.  

 

Jeg har den holdning at vi er i en 

organisation som stiller krav til den enkelte, 

og der er ting som skal efterleves. Jeg går op 

i at vi stiller reglementeret og vores 

udseende efterlever 

uniformsbestemmelserne, F.eks. vil jeg ikke 

se veste eller tasker til basis i sort, og jeg vil 

ikke se udrustning i multicam (MTS), før 

distriktet begynder at udlevere det nye 

uniforms system.  

 

Jeg er af den holdning at vi bærer korrekt 

yder- og hoved beklædning når vi opholder os 

udenfor, og det er min holdning at alle er 

med til at efterleve at vi overholder 

gældende bestemmelser. 

 

Det er ikke fordi at jeg vil bruge hele avisen 

på at ydre mine holdninger, men nu har i 

fået lidt af dem. 
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Mit mål er at vi får flere aktive til 

kompagniet, og får lavet en god plan for 

fremtiden, så vores medlemmer stadig vil 

syndes at de ser frem til at møde ved HVK 

Hedensted, fordi kompagniet er seriøst og 

det er et godt sted at komme. Både på det 

sociale plan men også på det 

uddannelsesmæssige plan.  

 

Jeg håber at jeg kan være med til at skabe 

de rigtige rammer så vi kan blive et 

kompagni i udvikling, og i alle sammen vil 

være med til at gøre kompagniet til et godt 

kompagni som viser omverdenen at det at 

være medlem af kompagniet er det eneste 

rigtige.  

 

Kompagniet har et godt omdømme rundt 

omkring også på distriktet hvor vi på mange 

områder er foran, og det er min plan at det 

skal vi blive ved med. 

 

Men for at det skal kunne lykkes, så kræves 

det jeres opbakning både som fører og især 

som menige. Ledelsen vil gøre sit for de 

rigtige rammer, men har vi ikke jeres støtte 

og opbakning så vil alle vores planer ikke 

virke. 

 

Jeg håber derfor at kompagniets medlemmer 

vil støtte op om de aktiviteter som bliver 

stillet fra kompagniets og distriktets side.  

Jeg ser frem til et godt år, hvor jeg får en del 

jeg skal sætte mig ind i som ny KC og jeg ser 

frem til samarbejdet med kompagniet. 

 

 
Brian Riknagel Nielsen 

Kompagnichef 

 


