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2015 er løbet ind i 4 
kvartal og der er ikke så 
mange aktiviteter tilbage 
i dette år, men det er 
ikke ensbetydende med 
at der ikke sker noget i 
kompagniet. 
 
Vi har stadig aktiviteter 

som kan give vores medlemmer en go’ 
oplevelse, samt forbedre deres uddannelse. 
 
Kompagniet deltager i november måned, i 
distriktets skydeperiode som afholdes i 
Borris. Kompagniet stiller i år personel til en 
gruppeskydning hvor vi vil søgere for 
sikkerheden samt den taktiske del, ud over 
det stiller vi en gruppe som skytter der skal 
igennem de forskellige skydninger der 
kommer i løbet af weekenden. 
 
Der vil i november også være mulighed for at 
få vedligeholdt sin førstehjælp. Kompagniet 
er endnu en gang vært for et 
vedligeholdelses kursus i førstehjælp, som 
skal give vores medlemmer mulighed for at 
forny deres bevis. 
 
Der har også været aktiviteter i de 
foregående måneder og kompagniet har 
været primære øvelsestager i Golden Griffin. 
Kompagniet fik til opgave at bevogte 
Hedensted centret. Opgaven blev løst 
tilfredsstillende, og gav et indblik i hvad vi 
skal træne på for at blive endnu bedre. 
 
Vi havde i forlængelse med Golden Griffin 
folk afsted på Viking Star som hjalp til som 
sikkerhedsbefalingsmænd, under skydning i 

Borris skydeterræn, da de amerikanske 
soldater prøvede kræfter med vores 
skydeterræn. 
 
Der har i årets løb været forskellige tilbud til 
vores medlemmer, men vi er ikke helt i mål i 
forhold til de krav der stilles til os som aktiv. 
Vi har endnu folk som ikke er nået over de 
24 funktions relaterede timer (FRT) der er 
folk som stadig kan nå det men vi har også 
folk som meget få timer.  
 
Det er bekymrende at vi ikke får folk over de 
24 FRT, og jeg er godt klar over der kan 
være forskellige grunde til folk ikke når de 
24 FRT. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Men det er ikke rart som chef at indse at vi 
ikke for alle folk over stregen, og 
konsekvensen er at man skal smide folk i 
reserven, af den årsag. 
 
Det er også bekymrende at se med de mange 
tilbud der er til vores medlemmer, at vi ikke 
får alle med, og antallet af medlemmer 
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falder igen. Der er sket mange ting i 
kompagniet det seneste år ny chef, fyret 
delingsfører og folk der er flyttet fra 
kompagniet af forskellige årsager. Kigger 
man på kompagniet så har vi haft en stor 
afgang af folk, og vi kan ikke hverve folk i 
samme tempo. 
 
Den tendens skal vi have vendt så vi 
begynder at hverve flere end vi har i afgang, 
ellers ser det sort ud for kompagniet, vi 
ligger langt under det krav der stilles for at 
man kan opretholdes som underafdeling. 
 
Jeg vil som chef sammen med min ledelse 
gøre hvad jeg kan for at vi har tilbud nok til 
vores folk, og stille de rette rammer til at vi 
kan lave gode aktiviteter, men vi har brug 
for alles hjælp til at vende skuden, så vi 
begynder at få fremgang og får opbygget et 
aktivt og sundt kompagni. 
 
Jeg håber derfor at alle vil være med til at vi 
får vendt skuden så vi kan begynde at kravle 
opad. I 2016 vil der igen blive mange tilbud 
til vores medlemmer og jeg har indgået et 
samarbejde med HDSEJ’s INF delinger 
omkring fælles aktiviteter, som vil være med 
til at træne kompagniet. Det er dog ikke 
meningen at vi skal til at være infanterister 
men de træner mange af de samme ting som 
os og derfor har vi indgået et samarbejde. 
 
Jeg vil også reklamere lidt for landsøvelsen 
som finder sted i juni måned 2016. Her får vi 
brug for hele kompagniet da vi skal deltage i 
hjemmeværnets store øvelse, og distriktet 
skal indsættes i opgaver flere steder. 
 
Til sidst vil jeg oplyse at der stadig ikke er 
noget nyt omkring vores nye domicil. 

Bygningstjenesten arbejder stadig på sagen, 
så det er stadig uvist om vi får lokalerne i 
Løsning. Jeg har rykket distriktet som har 
taget fat i både bygningstjenesten og 
kommandoen, i håb om at vi snart kan få det 
endelige svar. 
 
Der er kommet en endelig beslutning på 
hjemmeværnets fremtidige opbevaring af 
vores våben. I et tidligere nummer af 
Hjemmeværns bladet blev løsningen 
fremlagt, men kort fortalt bliver det 
fremover sådan: 
 
Alle våben skal opbevares på UAFD 
våbenkammer. 
 
Der kan gives dispensation for opbevaring på 
privat bopæl, og så skal følgende opfyldes. 
 
Våbenskab skal være med digital kode lås, 
og våbenet skal være forsynet med 
kammerlås eller liggende. 
 
Vi ved ikke hvornår reglerne træder i kraft. 
Men i vil løbende blive informeret. 
 
Jeg ønsker kompagniet medlemmer en go’ jul 
og et glædeligt nytår, og ser frem til et 2016 
med nye oplevelser og spændende 
aktiviteter. 
 

 
Brian Riknagel Nielsen 
Kompagnichef 


