
Kampagnefilm 2018: Depoter og MTS-uniform 

 

Kære deltagere i optagelser til Hjemmeværnets kampagnefilm 
I er nu udpeget til at deltage i forskellige optagelser. I skal være iført MTS, som I nu må på Udleverende 

Depot og hente.  

UNDTAGET er dog redningsøvelsen (Scene 13) – den hvor I kaster jer i vandet i overlevelsesdragt 

(teletubbie). Hvis det er den eneste scene, man deltager i, så behøver man ikke hente uniform.  

MEN jeg håber jo, at flere af jer også kan lokkes til at tage med til Vordingborg søndag den 27. maj – hvor 

der er brug for alle, der vil og kan være med til ’Auditorieoptagelsen’. Så hent endelig uniform, hvis I vil 

med – alle MA-numre og skemaer er sendt til depoterne. 

1. Når I skal hente uniform: 

Der er lavet aftale om udlevering af uniformer med følgende depoter 

 Slagelse 

 Odense 

 Fredericia 

 Aarhus 

Det er et ønske fra depotet i Slagelse, at I bestiller tid, inden I kommer. Det er dog ved alle depoter en 

fordel, at I bestiller tid, så I ikke kommer i kø bag et værnepligtshold. Brug mail, hvis I ikke har et 

telefonnummer. Jeg har ikke direkte telefonnumre til de udleverende depoter. I skal bare skrive/sige, at I 

kommer efter aftale med Marinehjemmeværnet i forbindelse med kampagnefilmsoptagelser. 

Til jer i Horsens, der skal til Fredericia, så skal I huske, at der skal vises militær ID. Jeres forsyner vil gerne 

hjælpe jer. 

Nederst her har jeg lagt både link og screendump til depoternes sider, så I kan se åbningstider og 

kontaktmuligheder. Tal evt. med jeres flotilles forsyner, hvis I er i tvivl om noget. De får dette skriv. 

Depoterne har som sagt fået jeres MA-nr samt besked om, hvilken udgave af MTS, I skal have udleveret.  

Og der er selvfølgelig forskel på MFP og sejlende, og det er vigtigt, at I får udleveret det rigtige. 

2. MFP - iklædning: 

MFP skal iklædes den uniform og med de genstande, som I er tiltænkt fremadrettet. Det vil i depotsprog 

sige: 

 

Det er en større pakke, som jeg ikke lige har forstand på. 



3. Sejlende gaster – udlån: 

Gaster fra de sejlende flotiller vil få et lille udvalg af MTS-uniformen i udlån. Det vil sige: 

Skjorte MTS i TAN farve 

Bukser M/11, let MTS 

Jakke M/11, let MTS 

Bukser M/11, alm MTS 

Jakke M/11, alm MTS 

Det bliver skrevet i jeres personlige udlån. 

Til optagelserne bruger I bare jeres egne støvler, og finder en T-shirt som ikke kan ses i skjorteåbningen. 

 

4. Kontaktoplysninger og åbningstider ved depoterne:  

Husk at depoterne garanteret holder lukket:  

Torsdag den 10. maj – Kristi Himmelfartsdag 

Mandag den 21. maj – 2. pinsedag 

Bemærk, at øvrige særlige lokale lukkedage i maj er angivet under skemaerne med åbningstider 

 

Udleverende depot Slagelse 

https://www.hjv.dk/fagomraader/FSVUD/Udleverendedepoter/Sider/UD-Slagelse.aspx  

UD Slagelse 

Charlottedal Allé 4 

4200 Slagelse 

E-mail: 

FMI-KTP-FDD-UDSL@mil.dk  

 

 
Udleverende Depot holder lukket tirsdag den 15. maj i tidsrummet 9-11.  

https://www.hjv.dk/fagomraader/FSVUD/Udleverendedepoter/Sider/UD-Slagelse.aspx
mailto:FMI-KTP-FDD-UDSL@mil.dk


Filialdepot Odense 

https://www.hjv.dk/fagomraader/FSVUD/Udleverendedepoter/Sider/Filialdepot-Odense.aspx  

Filialdepot Odense 

Vibelundvej 70 

5200 Odense V 

E-mail: 

FMI-KTP-FDD-UDODN@mil.dk  

Depotet holder lukket 9. maj 2018. Depotet holder lukket 11. maj 2018. 

 

Udleverende Depot Fredericia 

https://www.hjv.dk/fagomraader/FSVUD/Udleverendedepoter/Sider/UD-Fredericia.aspx  

Udleverende Depot Fredericia 

Treldevej 110, Bygn. 46B 

7000 Fredericia 

E-mail: 

FMI-KTP-FDD-UDFRC@mil.dk  

 
Depotet lukker kl. 1500 onsdag den 9. maj 2018. Depotet holder lukket fredag 11. maj 2018. 

 

FIlialdepot Aarhus 

 

https://www.hjv.dk/fagomraader/FSVUD/Udleverendedepoter/Sider/Filialdepot-Aarhus.aspx  

Filialdepot Aarhus 

Holmstrupgårdsvej 22 

8220 Brabrand 

https://www.hjv.dk/fagomraader/FSVUD/Udleverendedepoter/Sider/Filialdepot-Odense.aspx
mailto:FMI-KTP-FDD-UDODN@mil.dk
https://www.hjv.dk/fagomraader/FSVUD/Udleverendedepoter/Sider/UD-Fredericia.aspx
mailto:FMI-KTP-FDD-UDFRC@mil.dk
https://www.hjv.dk/fagomraader/FSVUD/Udleverendedepoter/Sider/Filialdepot-Aarhus.aspx


E-mail: 

FMI-KTP-FDD-UDAAR@mil.dk   

 

 

Hvis du er i tvivl om noget, så ring eller send en sms til mig  

– Ninna Falck: 30638286 

Eller kontakt din flotilles forsyner, som du kan finde i MHV telefonbogen i linket her (bag login): 

https://www.hjv.dk/oe/MHV/medlem/Kontaktinformation-MHV/MHVTelefonbog/MHV-Tlfbog.pdf  
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