
Kære alle MHV-deltagere i filmoptagelser 

Så er der praktisk information – læs det grundigt! 
Jeg har lavet det store ’moder-regneark’ til jer. Her har vi jeres navne, castingnumre, scener I skal være med 

I, aftaler om indkvartering, hvornår I skal møde, og hvad I skal tage med: 

http://www.hjv.dk/oe/MHV/Documents/DetStoreArk.xlsx  

Forhold jer til, hvad der står om jer 

Læs regnearket rigtigt grundigt. Hvis der står noget med rødt ud for jeres navn, så er det noget, I skal tage 

stilling til: Mulighed for overnatning i Korsør eller i Vordingborg samt mulighed for transport fra Korsør til 

Vordingborg (og retur). Send mig hurtigt svar på sms, hvis I har behov her 

Jeg har hos nogen anført, at I også skal medbringe basis M/96 og Hjelm M/96. Hvis I har problemer med 

disse ting, så send mig en hurtig sms 

Mødetider 

Mødetider i Korsør er optagetidspunkt for jeres første scene minus 30 minutter. Her vil være en briefing og 

en mønstring (sidder tingene, som de skal) inden optagelserne. 

Meldingen er, at I som udgangspunkt skal møde klokken 07.00 i Vordingborg, men jeg vil anbefale løbere at 

ankomme en halv time inden for en sikkerhedsskyld, da jeres scener starter klokken 07.00. Folk, som kun 

skal deltage i auditoriescenen, bør kunne strække ankomsten til klokken 11.00. Det meldes, at kantinen 

bliver et fast holdepunkt, hvor I vil blive forplejet hele dagen. Måske vil nogle af jer – der har pausetid 

mellem optagelser - blive bedt om at være statister i andre scener. 

Nogen skal tidligt op!  

BEMÆRK: De tre MFP-filmstjerner: Kristoffer, Bjørn Andersen og Natacha Jänichen skal møde på 

flådestationen klokken 05.30. De kreative mennesker i bureauet har planer med noget morgenlys. 

Ligesådan skal vores løbefolk i Vordingborg – Nikolai, Bjørn Møller og Hans – som sagt bemærke det tidlige 

tidspunkt.  

Nogle skal være sent i gang 

Thomas og Skipper, som er ude med sandsække allerede torsdag får en lang dag fra 18.00 til over midnat. 

Den håber jeg, at I er informeret om. 

MTS – tag det hele med!  

I er blevet iklædt eller har fået MTS i udlån. Der er lidt forskellige typer bukser og jakker, og nogle af jer har 

måske også T-shirts. Tag det hele med, hvis I har plads. Jeg aner ikke, hvad man beslutter sig for, at I skal 

trække i. Men vær klar til at skifte. Måske får I mere præcis information om beklædning lige op til. Husk 

også jeres distinktioner!  

Tag egne støvler, løbesko og løbebukser med 

Ingen af jer har mig bekendt ikke fået udleveret støvler i denne omgang. Tag jeres egne med, ligegyldig om 

de er brune eller sorte – puds dem lige lidt. Til de tre løbere kan jeg sige, at der planlægges indkøb af en 

neutral sko (uden mærke på), men tag nu bare jeres egne med, hvis noget glipper her. Løbere tager også 

gerne egen sorte/mørke (neutrale løbebukser med, hvis I har. 

TAG MILITÆRT ID KORT MED hvis I har det. Hvis I ikke har det nye, så tag den gamle version med. Det gør 

det lettere at komme ind på flådestationen og i Vordingborg. 

http://www.hjv.dk/oe/MHV/Documents/DetStoreArk.xlsx


T-shirts 

I får alle en HJV sandfarvet T-shirt til evigt eje. Hvis I har tid, må I gerne sende en sms med jeres str. (XS – 

XXXL), men jeg håber, at der bliver taget rigeligt med, så vi kan finde en til jer hver i bunken. 

Ankomst Korsør fredag 

Alle, som kommer til Korsør fredag eftermiddag/aften, skal sandsynligvis hente sine nøgler i MP-vagten. Jeg 

har sørget for lidt natbusser (sandwich), som efter planen skulle stå i køleskabet i kantinen. Jeg er på 

flådestationen fredag aften, så ring, hvis noget kikser. 

Overnatning 

Overnatning på Korsør til søndag bliver inklusive lidt aftensmad i form af frikadeller og kold kartoffelsalat. 

Jer der står med rødt i mit store skema, så skal I lige melde til mig, hvis I vil overnatte. 

Overnatning i Vordingborg fra lørdag til søndag aftales med Kristian Lykkegaard – se herunder. 

E-booking til broen 

Jeg har vedhæftet blanket til e-booking til aktiviteten – eller I kan hente den her.  

http://www.hjv.dk/oe/MHV/Documents/E-booking.docx  

Udfyld blanketten og send den til MHV-MYN@mil.dk hurtigst muligt. 

Yderligere læsestof 

Jeg sender jer også lige castingoversigten med billeder. Den kvikke læser vil bemærke, at der er blevet 

opgivet forskellige tidspunkter for optagelser af redningsscene på Korsør, MEN alle på Korsør (undtaget 

MFP’erne, der jo skal tidligere op) møder kl. 07.30, så går det.  

http://www.hjv.dk/oe/MHV/Documents/CastingMedBilleder.pdf 

Kontaktpersoner 

Jeg/Ninna Falck er hovedkontaktperson for alle aktiviteter på Korsør, men jeg er også med i Vordingborg. 

Jeg kan som bekendt kontaktes på mobil 30638286 eller mail mhv-kom@mil.dk 

Fra Hjemmeværnskommandoens kommunikationsafdelingen har I måske talt med Diana angående alt 

andet end Korsør. Hun går nu på ferie. Kristian Lykkegaard overtager kontakten om alt, hvad I har af 

specifikke spørgsmål. Han kan fanges på mobil: 22 20 78 64 eller på mail hjk-kom-le1@mil.dk 

Links til aktiviteter 

24. maj, sandsække, Amager, KBH: 

https://www.hjv.dk/oe/HJK/_layouts/pa.HJV.Ver2.AktivitetsModul.SP/aktiviteter.aspx?aktivitet=184400  

26. maj, MFP og redningsøvelse, Korsør 

https://www.hjv.dk/oe/MHV/_layouts/pa.HJV.Ver2.AktivitetsModul.SP/aktiviteter.aspx?aktivitet=183979   

27. maj. Alle optagelserne i Vordingborg 

https://www.hjv.dk/oe/HJK/_layouts/pa.HJV.Ver2.AktivitetsModul.SP/aktiviteter.aspx?aktivitet=184401   

Fake-aktiviteten for alle MHV filmstjerner til information: 

https://www.hjv.dk/oe/MHV/_layouts/pa.HJV.Ver2.AktivitetsModul.SP/aktiviteter.aspx?aktivitet=184115   

 

Jeg glæder mig til at se jer alle 
 

Kærlig hilsen  

Ninna Falck 
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