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Flotillen i Vendsyssel årets flotille i
Vest 
Af Bjarne Kodal  , 10 MAR 13

På årets indholdsrige stormøde for hele
Marinehjemmeværnsistrikt Vest her i weekenden
blev der lørdag aften uddelt hædersbevisninger og
kåringer.

Flotillechef, Kaptajnløjtnant Henrik Rask, modtager vandrepræmien for Årets flotille
af Chef for Marinehjemmeværnsdistrikt Vest kommandørkaptajn Arne Petersen. 

Marinehjemmeværnsdistrikt Vests stormøde for flotillestabe er nu afsluttet efter en
begivenhedsrig weekend på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab.

Lørdag aften var der i forbindelse med middagen kåringer og uddeling af
hædersbevisninger.

Årets bedste flotiller
Hjemmeværnsflotille 123 Djursland blev kåret til årets bedst skydende flotille.

Hjemmeværnsflotille 135 Kolding blev kåret til årets informationsflotille.

Og endelig blev Hjemmeværnsflotille 115 Vendsyssel blev kåret til årets flotille.

Tillykke til flotillerne med de flotte præstationer!

Marinehjemmeværnsdistrikt Vest afholdt i weekenden 9.-10. marts det største
stormøde nogensinde. Og lørdag var programmet spækket med nytting information. 

Commanders Coin
Ud over kåringerne, uddelte distriktschef, kommandørkaptajn Arne Petersen to
eksemplarer af "Commanders Coin".

Dette er en særlig hædersbevisning cheferne kan give til folk, der har udført en
ekstraordinær frivillig indsats.

Mønten blev uddelt til operationsofficer i frivillig stab, B.T. Madsen for hans arbejde
for kapacitetsopbygning i Afrika og søredningsøvelsen i Grønland, samt for ledende
skydelærer i frivillig stab, John Blomkvist for hans ekstraordinære indsats for
skydningen - både i distriktet og for hele hjemmeværnet.

Efter en hyggelig aften var der søndag diverse orienteringer, samt funktionsvise
drøftelser. Det er her, der bliver udvekslet erfaringer.

Søndag efter frokost gik alle mødedeltagerne hver til sit - forhåbentlig med fornyet
energi og med hilsnen: Vi mødes alle igen til næste år!

Herunder:
En stolt ledende skydelærer, Premierløjtnant John Blomkvist, modtager

Commanders Coin.
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