
 

 

 

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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Jeg er glad for den 

modtagelse jeg har 

fået i kompagniet, og 

jeg er kommet godt i 

gang med opdatering 

af mine forskellige 

planer, så jeg kan 

fokusere mere på de 

aktiviteter der er i 

kompagniet og dem 

der skal være 

fremover.  

Jeg er begyndt at deltage i de aktiviteter som 

vi afholder og været i gang med at støtte ved 

hjælp af undervisning og jeg vil fremover 

støtte ved behov og kigge forbi på jeres 

aktiviteter. 

 

I år er der flere aktiviteter som er rettet mod 

kompagniet, da vi er primær øvelsesdeltager 

på feltøvelsen i efteråret. I den forbindelse 

skal kompagniet igennem en tre trins raket. 

 

Inspektion - TAKTRÆN – Feltøvelse 

 

De to trin af raketten er kompagniet kommet 

godt igennem. Kompagniet er blevet 

inspiceret hvor der bliver kigget på ting som 

ledelse, administration, uddannelse, 

materiel m.m. og vi kom godt igennem 

inspektionen med resultatet tilfredsstillende. 

 

Sidst i februar var ledelsen og kommando 

delingen, igennem TAKTRÆN som har til 

hensigt at træne KC i befalings udfærdigelse 

og udgivelse, og træne kommando delingen i 

oprettelse/bemanding af KSN.  

 

TAKTRÆN gav os et indblik i ting vi skal 

arbejde med så vi kan få et super KSN op af 

køre når der er behov for det, og via 

situationsspil fik vi afprøvet om vores KSN 

virkede, og ja det gør det selv med utrænede 

folk fik vi KSN til at virke, der er stadig 

noget vi skal arbejde med og have udarbejdet 

nogle standarder, men at få trænet KSN 

virket var rigtigt godt og distriktet havde 

lavet et godt koncept. 

 

Jeg ser frem til feltøvelsen i efteråret hvor 

hele kompagniet skal trænet, og det ikke 

kun er kommando delingen som trænet men 

bevogtningsdelingen skal ud over have en 

opgave sammen med folkene, og vi skal få 

samarbejdet KSN, BEVDEL og distriktet til 

at gå op i en højere enhed. 

 

Tilbud af aktiviteter 

Året 2015 er kommet godt i gang, og 

kompagniet er kommet i gang med 

forskellige aktiviteter. Ud over vores egne 

aktiviteter som deling og gruppe møder har 

kompagniet også planlagt aktiviteter som er 

blevet tilbudt til alle distriktets kompagnier. 

 

I starten af året afholdt vi 6 timers 

vedligehold på førstehjælp, hvor der var 

femmøde både fra kompagniet men og fra 

andre af distriktets kompagniet og sågar 

også deltagere fra marinen.  

 

I starten af marts bliver der afholdt kursus i 

undervisningsteori brevskolen hvor der også 

deltager folk ude fra kompagniet. 
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Det glæder mig at 

kompagniet kan afholde aktiviteter 

hvor vi kan trække andre enheder til, og 

derved vise at vi er i stand til at afholde 

aktiviteter/uddannelser som kan tilbydes til 

alle i hjemmeværnet og ikke kun tænke på 

os selv. 

 

Terror handling/hjemmeværnsvåben. 

Som i alle sikkert er bekendt med så var der 

i februar en Terror handling i København 

som desværre endte ud i flere personer der 

kom til skade efter en skud hændelse.  

 

Der er i undersøgelserne efter hændelsen 

fundet ud af at det våben der blev brugt af 

gerningsmanden stammede fra 

hjemmeværnet, som var blevet stjålet i 2013. 

 

Efter hændelsen begynde der hurtigt både i 

medierne og på de sociale medier at blive 

snakket om sikkerheden ved at 

hjemmeværns folk har våben i hjemmet, og 

om der overhovedet er en grund til at vi 

opbevare våben hjemme. Denne snak har 

startet en undersøgelse omkring 

hjemmeværnsvåben og omkring sikker 

opbevaring.  

 

Jeg vil her understrege at der er ikke 

kommet nogen melding ud om 

ændringer i vores nuværende praksis, 

og jeg vil understrege at i ikke skal 

indgå diskussion omkring vores 

våbenopbevaring og vores procedure i den 

forbindelse.  

Der er PT ingen ændringer og i skal ikke 

gøre noget før der kommer nyt fra mig 

når/hvis jeg får ændringer fra 

kommandoen/distriktet. 

 

Hvervning/fastholdelse 

I år ligger vi vægt på fastholdelse og 

hvervning af medlemmer til kompagniet. Vi 

har haft mindre afgang af medlemmer som 

vi skal have vendt til en tilgang, og derfor er 

der planlagt flere gode tiltag fra vores ROF 

og KOF inden for hvervning.  

 

Jeg vil her opfordre jer til at støtte op hvis 

vores ROF/KOF få behov for hjælp, og det er 

i sært vigtigt at vores yngre medlemmer er 

med til hvervning af nye medlemmer, da i 

har bedre ved at trække de unge til. 

ROF og KOF er kommet med et godt tiltag 

som jeg støtter 100%, de har lavet en 

konkurrence inden for hvervning af nye 

medlemmer som går ud på at den 

enkelperson eller gruppe som hverver flest 

medlemmer inden den 31/12-15 vinder 

konkurrencen og vil modtage en præmie.  

 

Resultatet for hvervet medlemmer er at de 

skal underskrive kontrakt med 

hjemmeværnet det er ikke nok de har 

skrevet ansøgningen, og jeg vil opfordre jer 

til at deltage, og ønsker i at deltage så 

kontakt ROF eller KOF og meld jer til. 
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Ud over at vi afholder hverve aktiviteter, 

opretter nyheder på hjv.dk så er vi begyndt 

at vise os på de sociale medier.  

Kompagniet har oprettet en officiel side på 

Facebook, i kan finde kompagniet ved at 

søge efter siden:  

 

Hjemmeværnskompagni Hedensted  

 

Jeg vil opfordre jer til at gå ind på siden og 

tryk syndes godt om, og eventuelt invitere 

venner bekendte til at syndes godt om siden, 

så vi kan sprede kendskabet til kompagniet 

på de sociale medier. 

 

For at vi kan sælge kompagniet bedst muligt 

vil jeg bede jer om at lave små nyheder om 

det i render rundt og laver. F.eks. nyhed om 

kurser i har deltaget i eller øvelser som i har 

været med på, og sende dem til KC gerne 

med billeder, så vi kan få gode nyheder på 

hjv.dk og Facebook som fortæller om hvad vi 

render rundt og laver. 

 

 

Brian Riknagel Nielsen 

Kompagnichef 


