
 

 

 

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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Der er ved at være 

gået endnu et kvartal, 

hvor der i kompagniet 

er sket flere ting som 

jeg vil melde ud til 

vores medlemmer. 

 

Der er forskellige 

aktiviteter i 

kompagniet og endnu 

engang har vi støttet 

andre enheder, vi har f.eks. støttet HVK 

Billund under et større cykel løb hvor der var 

behov for afspærrings personel og vi har haft 

folk af sted til Vejle løbet både som løbere 

men også på info stand og forplejning. Og ud 

overnævnte har kompagniet haft folk afsted 

sammen med andre kompagnier og støttet 

dem under deres øvelser, så der er mulighed 

for at deltage i mange forskellige tilbud, og 

det er dejligt at kompagniet støtter hvor det 

er muligt, og derved viser at vi ikke kun er et 

kompagni der tænker på os selv. 

 

Vi har som sagt gang i forskellige aktiviteter, 

og andet halv år af 2015 bliver der også 

mulighed for at deltage i større aktiviteter. 

Der kan nævnes øvelse Golden Griffin 2-4 

oktober, hvor kompagniet skal være primære 

øvelses deltager. Golden Griffin vil være 3 

trin i raketten hvor kompagniet vil blive 

kontrolleret, for at se hvor vi ligger 

uddannelses-mæssigt. Der kommer i år en 

Borris skydning 13-14 november hvor 

kompagniet vil være ansvarlig for en gruppe 

skydning. Til det har vi behov for en del 

sikkerhedsbefalingsmænd så har du et 

gyldigt kursus og har lysten til at hjælpe så 

kontakt vores skydelærer og tilbyd din 

hjælp. 

 

Der er også sket gode og dårlige ting på 

personel siden, hen over sommerferien. 

Kompagniet har fået tilgang af nye folk som 

er klar til at indgå i kompagniet, der har 

også været afgang af folk både frivilligt og 

ikke frivilligt. 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringerne i personel 

situationen har gjort at vore bevogtnings 

deling står uden en deltrop. For at undgå 

rygter m.m. vil jeg oplyse at jeg har valgt at 

fritstille vores delingsfører bevogtning af 

flere årsager som jeg ikke kommer ind på 

her, og vores næstkommanderende i 

bevogtnings delingen har valgt at stoppe i 

sin funktion, og derfor er der to ledige 

stillinger i deltroppen.  
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Kompagniet er derfor i gang med at kigge 

efter nyt personel til disse stillinger. Til 

stillingerne er besat, vil jeg i samarbejde 

med bevogtnings gruppeførerne køre 

ledelsen og arbejdet i delingen videre. Der vil 

over den næste tid blive lagt mere vægt på 

enkeltkæmper færdighederne og 

samarbejdet på gruppeplan. 

 

Fra kommandoens side er der ikke kommet 

så meget nyt men det kan nævnes at trussels 

billedet fra hændelsen i København har 

ændret sig, og det vurderes ikke længere at 

der er den samme trussel mod militær 

personel, og vi håber derved at trussels 

billedet efter terror handlingen er faldende. 

 

Sikkerheds situationen omkring 

hjemmeværns våben er stadig uændret, der 

er ikke kommet nogen endeligt beslutning 

om hvordan vi fremover skal opbevare vores 

våben, og derved fortsættes nuværende 

procedure. 

 

Jeg ser frem til de kommende aktiviteter i 

2. halvår hvor der er mulighed for at 

deltage i forskellige øvelses og uddannelse 

tilbud, jeg vil også her efter sommerferien 

minde jer om at hvis du endnu ikke har haft 

dine 24 timers funktions relaterede timer så 

kom og deltag i kompagniet aktiviteter eller 

find et kursus som kunne være spændende 

at gennemfører. Så du igen i 2016 kan stå i 

den aktive styrke og være med til at skabe et 

kompagni i fremgang. 

 

 

 

 

 

 

Husk også at hvis du er en af dem der ikke 

har været forbi vores skydebane så er der 

stadig mulighed for at komme ud at skyde, 

og derved få de kvalifikationer der er krævet 

på dette område. 

 

 
Brian Riknagel Nielsen 

Kompagnichef 


