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01: Vi starter på et nærbillede af en mand der løber 
gennem skoven

02: Nærbillede af en mand der løber gennem skoven 03: Klip til et større billede, hvor vi ser en hel gruppe løbe. 

04: Vi ser en gruppe HJV folk der er igang med at lære at 
samle våben indenfor. 

05: Vi ser at de hygger sig, mens de øver sig. 06: KLIP TIL: Et hus, der ligger tyst og stille i natten.
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07: En Marine HJV’er hopper i vandet. Vi ser evt. lidt af et 
gråt fartøj i baggrunden (800 klassen).

08: En gruppe bliver briefet. Kronprinsesse Mary er 
med og tager noter på lige fod med resten af gruppen. 
De har kampuniform på. De har våben med i scenen.

09: POV-skud fra bil, der nærmer sig en nødlandet he-
likopter.

10: En MFP-besætning sejler langs kysten. 11: En gruppefører leder sine folk frem på en Hunter 
Force øvelse i skoven

12: Gruppen løber frem gennem skoven.
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13: KLIP TIL: Et hus, der ligger tyst og stille i natten. 14: Der er opstået en lille konkurrence mellem to fra 
gruppen, så de konkurrerer om hvem der kommer først.

15: Undervisning. En stor gruppe HJV-folk er samlet til 
undervisning. De er i uniform.

16: Vi ser underviseren fra ryggen. 17: Natøvelse på Korsør havn ved solnedgang. Marinerne 
skal op i redningsflåden. Vi ser et gråt fartøj i baggrunden 
(800 klassen).

18: I tæt regnvejr ser vi en sandsæk der kastes op og 
lander med et plask på en anden sandsæk.
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19: HJV-folk står i en kæde og stabler sandsække. 20: KLIP TIL: Et hus, der ligger tyst og stille i natten. 21: MFP’eren sejler rundt om en fregat i Korsør.

22: To HJV-folk hopper ud af en bil og går i mod 
helikopteren. De har våben på ryggen, såfremt det er en 
del af uniformen i denne situation.

23: En flok mariner iført uniform laver hjertemassage på 
dukker.

24: SUPER. På sort: ”DET VI GØR I DAG”
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25: Vi ser en HJV-soldat bagfra med telefon ved øret 
omgivet af masser af kaos/aktivitet. Han passeres af to 
uniformsklædte kollegaer, som haster afsted, for at skabe 
følelsen af, at der er mange mennesker mødt op til en 
ukendt krisesituation.

26: SUPER. På sort: ”FORBEREDER OS PÅ I MORGEN” Vi 
hører lyden af en mobil, der ringer.

27: KLIP til vores hus, der ligger i mørke. Vi hører lyden 
af en distant ringetone. Samme lyd som under SUPER, 
men perspektivet på lyden har flyttet sig udenfor huset.
Lyset tændes i et vindue.

28: KLIP ind i huset. En Hærhjemmeværnsmand tager sin 
skjorte på. Vi kan se emblemet på skulderen.

29: SUPER. På sort. CTA fader på. 29, 2: Logo og URL fader på.

FORBEREDER OS PÅ I MORGEN
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BLIV EN DEL AF HJEMMEVÆRNET
søg ind på vistillerop.dk
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