
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompagni-Nyt 

Januar kvartal 2015 

Hjemmeværnskompagni Hasle 
Det Bornholmske Hjemmeværn 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forside: FX-uddannelse den 22 november   

Foto: Martin Christoffersen, Hjemmeværnskompagni Hasle 

 

Kompagni-Nyt har til formål, at informerer Hjemmeværnskompagni Hasle om hvad der sker og er 

sket i kompagniet, bladet sendes til aktive og reserven i kompagniet 

Alle medlemmer af kompagni har mulighed for at komme med indlæg til bladet, Indlæg til KMP-nyt 

skal være mig i hænde senest: 

o 10. marts 

o 10. juni 

o 10. september 

o 05. december 

Indlæg til bladet kan sendes til Martin på hvkhsl-nk@hjv.dk  

 

 

   

Hjemmeværskompagni Hasle er også på Facebook 

 

Fejlerevej 1 

3782 Klemensker 

hjemmeside: www.hjv.dk/hvk-hasle 

e-post: hvkhsl@hjv.dk  

Indhold 

 

 Chefens hjørne. 

 Næstkommanderende klumme. 

 Kommandobefalingsmanden har ordret 

 Personelnyt. 

 Lidt mere hjv.dk version 2 

 Telefonlisten 

 

Hjemmeværskompagni Hasle -  vi gør en forskel 

mailto:hvkhsl-nk@hjv.dk
http://www.hjv.dk/hvk-hasle
mailto:hvkhsl@hjv.dk


 

 

    

 

Vi står lige foran jul og nytår og året rinder snart ud. I Hjemmeværnskompagni                                          

Hasle synes jeg vi kan se tilbage på et godt år. 

Vi havde en målsætning om at være 50 aktive ved årets udgang og vi er meget                                  

tæt på det mål. Det er bare godt gået. 

 

Vi har haft mange gode aktiviteter hen over året med et godt fremmøde, men selvfølgelig har der 

også været skuffelser. Senest måtte vi aflyse vores A-øvelse på grund af for få deltagere. Det er altid 

en vanskelig beslutning at aflyse, men vi bliver altså nødt til at vurdere tidsforbrug og økonomi i alt 

hvad vi foretager os. Disse elementer sat op mod den kvalitet og oplevelse vi kan levere, bliver ind i 

mellem afgørende for disse beslutninger. 

Vi vil i 2015 til alle vores aktiviteter kræve en forhåndstilmelding i god tid, så vi revurdere aktiviteten 

såfremt der ikke er så mange deltagere. Vi vil undgå aflysninger og så hellere have en plan B. 

I 2015 vil vi fortsætte med det gode samarbejde på tværs i kompagniet. Vi vil bestræbe os på kvalitet 

i alle de tilbud vi giver jer. Dette sammenholdt med god kommunikation internt i kompagniet i form 

af personlig kontakt fra føreren, sms og mails er afgørende. 

Det sociale skal heller ikke glemmes og vil blive indeholdt i vores aktiviteter.  

Jeg tror på et godt og levedygtigt kompagni ud i fremtiden hvis vi kan holde fast i disse vigtige 

elementer. Det skaber liv og liv skaber vækst.  

Der ydes mange frivillige timer hen over et år. Målt i forhold til alt aktivt personel, ligger vi ultimo 

november med et snit på 140 timer – gående fra ganske få timer til over 500 timer ydet af en enkelt. 

Det er ganske enkelt imponerende og jeg har dyb respekt. Husk I selv skal finde en fornuftig balance 

mellem familie-, arbejds- og hjemmeværnsliv og I vil altid blive respekteret for jeres valg. 

Der vil komme til at ske lidt på det organisatoriske plan i kompagniet når vi kommer ind i 2015 men 

det kommer I til at høre mere om senere. 

Lige nu vil jeg bare sige tak til jer alle for en flot indsats i 2014 og ønske jer alle en rigtig glædelig jul 

og et godt nytår. Vi ses i det nye år. 

Jens Ole Andersen, Kompagnichef 

Chefens hjørne 

 

HVKHSL-KC@HJV.DK 



 

 

    

 

Det har været et spændende år, med mange opgave og udfordringer for os 

alle i kompagniet, og 2015 bliver ikke mindre spændende for kompagniet 

 

Uddannelse 

Vi skal på uddannelsesdelen optimerer vores deltagelse, dvs. vi skal 

gennemgå alle befalingsmænd/kvinders uddannelse og lave uddannelse 

aftaler, der kan overholdes. 

 

Opgaver til kompagniets fører. 

Det er den enkeltes føres ansvar, at se på om enhedens medlemmer har den uddannelse der kræves 

for at de kan bestride den funktion man har. 

Finder de enkelte uddannelser sted, så er det i fælles interesse at personel deltager på disse kurser. 

 

Alle uddannelser skal fra 1 januar ansøges via HJV.DK version 2 

 

Aktiviteter i 2015 

På BM-mødet i november var der enighed om at ændre lidt på AKOS 15, fremover bliver der en 

GRØN aktivitet hver måned dog ikke juli  Disse aktiviteter vil forgå udenfor, så det bliver med våben 

og udrustning  -  vedr. GME-F LÆS VENLIGST DBH-NYT HVOR DETTE ER OMTALT 

 

Kommandovejen og Kontakt til personel. 

Vi vil fortsætte med at gøre brug af kommandovejen, der går fra STAB  DF  GF  personel og 

retur, dog har vi aftalt at på vores KMP-aftner vil vi sende en UMS ud en uge før, som du så skal 

svarer direkte tilbage på til undertegnet.  

 

Men det fritager ikke den enkelte fører for den personlige kontakt, det er DF, men ikke mindst GF 

pligt/opgave at holde kontakt til sine folk. 

 

Skulle det ske at du ikke lige har hørt fra din GF, så har du også et medansvar for at holde kontakt til 

din fører.  

 

Du og din familie ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nyt 

Tak til din familie, fordi vi har måtte låne dig i 2014, det gør vi gerne igen i 2015  

 

Martin Christoffersen 

 Næstkommanderendes klumme 

 

HVKHSL-NK@HJV.DK 



 

 

    

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus på uddannelser 

  



 

 

    

 

 

Et år går bare forrygende hurtigt og snart glider vi ind i 2015.  

Vi kan se tilbage på et aktivt og godt år, hvor der er ofret rigtig mange                                                  

timer fra mange af vore folk. Tak for det. 

 

I DBH-nyt er oplyst SIDSTE afleveringsfrist for diverse økonomiblanketter, så dem vil jeg ikke gentage 

her. 

Jens Ole og Martin har omtalt de ændringer der kommer til at ske i 2015. Jeg er sikker på, at det 

bliver en glidende overgang uden problemer. 

Det er også i starten af året, at version 2 af hjv.dk løber af stablen. Så er det spændende, om det lever 

op til de store forventninger der er til det nye system. 

 

De forskellige aktiviteter for 2015 er datosat, og der er noget for os alle. Jeg glæder mig til at møde 

jer alle i løbet af det nye år. 

                                                                        

    Med venlig hilsen 

 

Flemming Kristiansen 

KDOBM 

                                    

Kommandobefalingsmanden har ordet 

 

HVKHSL-KDOBM@HJV.DK 



 

 

    

 

Nyt personel: 

 Christina Ipsen  - 3 BEVGRP 

 Patrick Petersen  - UDDGRP 

 Gorm Clemmensen  - MOTOV 

 Peter Lindgård Nielsen  - MOTOV 

 

Afklædt personel: 

 Kim Dunker Fuglsang 

 

Introduktion og iklædning: 

 Peter L. Nielsen 

 Patrick Petersen 

 

Dispensation for aldersgrænse: 

 Jørn Erik Dahl  - 19.08.15 

 

Ændring af grad: 

 Benny Bjerregaard  - til MG 

 

Kontrolskydning: 

 Allan P. Jørgensen 

 Torben Steinlein 

 Peter L. Nielsen 

 

Forsyningshjælperkursus: 

 Bjarne Nielsen 

 

Lovpligtig tjeneste LPU 3. 

 Emil Juhl 

 

Hundedommerkursus: 

 Jan Meiner Vellev 

 

 

Personel nyt 

 



 

 

    

Hundedommerprøve: 

 Jan Meiner Vellev 

 

Enhedsuddannelse på Holger Danske 

 Jens Ole Andersen Bruno Bjerregaard 

 Martin Christoffersen Morten Holm 

 Eddie Bruun Martin Høgsdorf-Rasmussen 

 Jens Møller Emil Juhl 

 Lars Sonne Michael Møller Nielsen 

 Miki Sonne Jesper Pedersen 

 Lars Vibert Jens Bendtsen 

 Johnny Birk 

 

Enhedsuddannelse MOTOV: 

 Lars Vibert 

 Johnny Birk 

 Morten Holm 

 Martin Høgsdorf-Rasmussen 

 Jesper Pedersen 

 

Brevskolekursus H8370: Krigens Love 

 Miki Sonne 

 

Brevskolekursus H8315: NK Bevogtningsdeling 

 Eddie Bruun 

 

Remedy basis kursus: 

 Martin Christoffersen 

 

Uddannelse i kørsel under særlige forhold: 

 Morten Holm Allan Petersen 

 Jesper Pedersen Martin Høgsdorf-Rasmussen 

 

Førstehjælps kursus: 

 Michael Tino Mortensen 

 

Administrative forhold puljekøretøj: 

 Peter L. Nielsen 

 

Omskolingskursus Mercedes 280CDI: 

 Jesper Pedersen 



 

 

    

 

Kontrolskydning: 

 Jens Ole Andersen Jørn Erik Dahl 

 Michael Tino Mortensen Patrick Bidstrup 

 Jacob Lund Miki Sonne 

 Lars Vibert Lasse Andersson 

 Jens Bendtsen Benny Bjerregaard 

 Erling Elleby Hansen Martin Høgsdorf-Rasmussen 

 Jonny Haagensen Steffen Kristiansen 

 Jesper Pedersen Carsten Møller-Christensen 

 Peter L. Pedersen 

 

Hjv.dk version 2 grundkursus: 

 Jens Ole Andersen 

 Martin Christoffersen 

 Flemming Kristiansen 

 

Hjv.dk version 2 Aktivitetsmodul: 

 Jens Ole Andersen 

 Martin Christoffersen 

 

Hjv.dk version 2 Booking låner: 

 Jens Ole Andersen 

 Martin Christoffersen 

 

 

Grundlæggende militær uddannelse GME-F: 

 Lars Vibert Michael Tino Mortensen 

 Lasse Andersson Jens Bendtsen 

 Benny Bjerregaard Erling Elleby Hansen 

 Jonny Haagensen Martin Høgsdorf-Rasmussen 

 Steffen Kristiansen Carsten Møller-Christensen 

 Peter L. Nielsen Jesper Pedersen 

 

Våbenuddannelse i terræn: 

 Jens Ole Andersen Jørn Erik Dahl 

 Patrick Bidstrup Michael Tino Mortensen 

 Jacob Lund Miki Sonne 

 Lars Vibert Lasse Andersson 

 Jens Bendtsen Benny Bjerregaard 



 

 

    

 Erling Elleby Hansen Martin Høgsdorf-Rasmussen 

 Jonny Haagensen Steffen Kristiansen 

 Peter L. Nielsen Carsten Møller-Christensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag godt i mod vores fire nye medlemmer, så de hurtigt føler sig hjemme i kompagniet. 

 

Tak for den store iver i har haft for at dygtiggøre jer! 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Flemming Kristiansen 

           KDOBM 



 

 

    

 

 

 

Glæd dig til 1 januar, hvor en helt ny Hjemmeværnsæra starter for dig 

Lidt mere af HJV.DK version 2 

Når du den 1. januar 

taster HJV.DK, så vil 

du jo komme ind på 

DIN nye hjemmeside 

 Der har du din helt 

egen Hjemmeværns-

mail, som hedder ”dit 

ma.nr@hjv.dk eks. 

123456@hjv.dk  

 

Du vil også som 

jeg har lovet 

forsat kunne se 

din egen uddan-

nelse og dine 

timer, som du 

kan i det nuvæ-

rende HJV.DK 

 

mailto:ma.nr@hjv.dk
mailto:123456@hjv.dk


 

 

    

 
 

 

CH Jens Ole Andersen                        61 20 50 42  

hvkhsl-kc@hjv.dk 

 

GF 1 BEVGRP Miki Sonne                        23 74 10 17                

mikisonne@mail.dk 

 

NK Martin Christoffersen                   51 25 11 85       

hvkhsl-nk@hjv.dk  

 

GF 2  BEVGRP Jens Møller                     60 26 50 35                                  

sandkaas@mail.dk 

 

Fg. UDDSTOF  Jan Meiner                  29 28 35 38                        

hvkhsl-uddstof@hjv.dk 

 

GF 3 & fg. NK/DEL  Eddie Bruun            21 64 60 53   

Eddiebruun1977@hotmail.com                    

 

 

KDOBM Flemming Kristensen            51 94 37 00  

hvkhsl-kdobm@hjv.dk 

 

 

DF MOTOV Patrick Bistrup                      29 70 33 06                     

hvkhsl-dfmot@hjv.dk 

 

ROF  Bjarne Nielsen                            23 98 60 34                            

hvkhsl-rof@hjv.dk 

 

NK/DEL MOTOV  Jan Meiner                  29 28 35 38                        

hvkhsl-uddstof@hjv.dk 

 

FSBM Jørn Erik Dahl                           20 22 68 36                           

hvkhsl-fsbm@hjv.dk 

 

GF MOTOV Flemming Karlsen                22 47 17 67 

flemmingkarlsen@mail.dk  

 

SL  Patrick Bistrup                              29 70 33 06                     

hvkhsl-skl@hjv.dk 

 

GF MOTOV Lars Vibert                             50 53 07 26                                                  

larsvibert@gmail.com 

 

KOP Flemming Kristensen                 51 94 37 00  

hvkhsl-kdobm@hjv.dk 

 

ITBM  Martin Christoffersen                   51 25 11 85                         

hvkhsl-it-bm@hjv.dk / hvkhsl-nk@hjv.dk 

 

 

KOF Jacob Lund                                  30 18 19 06    

valhej@post7.tele.dk 

 

 

Rådsmedlem Jacob Lund                        30 18 19 06      

valhej@post7.tele.dk                        

 

DF BEVDEL Michael T. Mortensen         31 59 35 15 

michael.t.mortensen@post3.tele.dk 

 

SIGBM Allan Jørgensen                          28 83 07 35                       

hvkhsl-sigbm@hjv.dk 

  
Opdateret den 14. sep. 2014 

  

Telefon & mail liste 

 

 

mailto:sandkaas@mail.dk
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