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LEDER

Fra fortid 
til fremtid
Dette nummer af Martha dækker 
MHV 60-års jubilæumsarrangement 
i Nyborg den 26. maj. Det var et 
godt og vellykket arrangement, hvor 
vi var begunstiget af fl ot pinsevejr. 
arrangementet i Nyborg Havn var en 
god lejlighed til at demonstrere MHV 
kapaciteter - både de traditionelle 
fartøjskapaciteter og de nye MFP ka-
paciteter bl.a. undervandsdronen.

Det til lejligheden sammensatte 
MHV orkester var prikken over i-et og 
slog tonen an til et fl ot arrangement.

Nyborg Kommune var imødekom-
mende, så det meste kunne lykkes. 

Ting sker jo ikke af sig selv, så jeg 
vil også her benytte lejligheden til at 
sige tak til de mange frivillige, der 
sikrede, at alle detaljer klappede.

Men nu skal vi jo ikke hvile på laur-
bærrene. Det får vi ikke lov til, og det 
ligner heller ikke de frivillige i MHV. 
Besparelsernes mørke skyer truer 
forude: I aviserne kan man læse, at 
kravene vil blive omsat til ’kød og 
blod’ efter sommerferien. I sådan 
situation er det bedste, vi kan gøre, 
fortsat at honorere det frivillige en-
times beredskab og gennemføre de 
planlage sejladser 
med SKat og 
Politi. På den 
måde viser 
vi politikerne, 
at det er alvor, 
når vi taler om 
– Et Marinehjem-
meværn Med 
Mening.
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StatuS

2011 var ifølge Hjemmeværnets 
Årsrapport et aktivt år. Værnets 
frivillige har bl.a. støttet med 
sneberedskab og beredskab 
ved syndflod. Det er opgaver, 
92% af befolkningen bakker 
op om ifølge hjemmeværnets 
holdningsundersøgelse for 2011. 
Markant var også støtten til VM i 
landevejscykling og udsendelse 
af soldater til internationale ope-
rationer i afghanistan og Kosovo. 

Hjemmeværnets frivillige 
lagde i alt 479.329 frivillige 
mandtimer på 5.321 indsættel-
ser for forsvaret og samfundet. 
Her tæller de internationale 
operationer dog ikke med. 

Den store indsats belønnes 
med en stigende opbakning fra 
befolkningen, hvor 74% i 2011 
havde tillid eller stor tillid til, at 
hjemmeværnet kan løse sine 
mange opgaver.

MHV frivillige  
leverede igen
Marinehjemmeværnet har i 
2011 været tilstede i de danske 
farvande med 21.000 fartøjs-
timer som søværnets øjne og 
forlængede arm ude på vandet. 
Det gælder ikke mindst i de 50 
weekender, hvor to fartøjer fast 
aflaster søværnets overvågning.

Politi og SKat har ved i alt 
43 sejladser også nydt godt af 
støtten fra marinehjemmevær-
net, når de har skulle på søen 
og patruljere for smugling, 
alkoholpromiller, sikkerhedsveste 
og speedbådscertifikater blandt 
de sejlende. En vigtig indsats for 
trygheden til søs, som hjemme-
værnets holdningsundersøgelse 
også viser, at befolkningen i 
stigende grad finder vigtig.

Maritime Force Protection fik 
et helt nyt koncept og nyt ma-

teriel i 2011. De har oplevet en 
kraftig stigning i efterspørgslen 
og er blevet indsat fire gange 
så meget som i 2010. Der er 
bl.a. løst opgaver for sikkerhe-
den omkring søværnets store 
øvelser, og  politiet har fået 
assistance ved besøg af Konge-
skibet og sikkerhedsopgaver ved 
store havneaktiviteter.  

Klar på 23 minutter  
59 gange i 2011 trykkede 
Søværnet på den røde knap og 
aktiverede marinehjemmevær-
nets 1 times-beredskab. 

Her rykker besætninger ud 
døgnet rundt, lige gyldigt hvad 
de ellers er i gang med. Det 
skete med en gennemsnitlig 
reaktionstid på 23 minutter. 
F.eks. styrede en fartøjsfører fra 
flotillen i Helsingør en eftersøg-
ning med over 20 enheder, og 

marinehjemmeværnet fra Struer 
rykkede ud til miljø- og sik-
kerhedsovervågning ud for den 
jyske vestkyst, hvor en sandsu-
ger var sunket efter en kollision 
ud for Thorsminde. 

Et beredskab, som trækker 
godt på de frivillige kræfter - 
men også et opgavesæt, der 
ifølge den seneste holdnings-
undersøgelse er topscoreren i 
befolkningen. 

MHV i tal
21.000 fartøjstimer på 
farvandsovervågning

59 indsættelser til 
eftersøgning og redning

10 indsættelser til 
havmiljøopgaver

18 patruljesejladser
med politiet

25 patruljesejladser 
med SKat

53 indsættelser af Maritime 
Force Protection styrken.

I alt over 200.000 mandtimer 
på indsættelser.

Resultat 2011: 

Solid indsats og stor tillid

Hjemmeværnets Årsrapport og den årlige 
holdningsundersøgelse fortæller om løsning af mange og ikke 
mindst anerkendte opgaver. Marinehjemmeværnets indsats 
tæller godt med i det samlede regnskab.

Maritime Force Protection koordinerede 
indsættelsen af 75 hjemmeværnssol-
dater på Flådestation Frederikshavn. 
Opgaven var sikkerheden omkring de 
deltagende skibe i den internationale 
flådeøvelse, DANEX.

AF NiNNa FalcK
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KORT & GODT

NyT 
HJV-design
Hjemmeværnet har 
fået nyt, fl ot visuelt 
design. Skrifttypen 
hedder nu Tahoma, 
og farvepaletten er 
udvidet med bl.a. 
nye kontrastfarver og 
nuancer af værnsfar-
verne. HJV-logo skal 
altid anvendes, og 
værns-, myndigheds- 
eller fl otillelogoer må 
ikke fremstå større end 
HJV-logoet. Det skal 
sikre, at det altid er 
tydeligt, at man er en 
del af hjemmeværnet.  
Find skabeloner mm. 
på hjv.dk-forside under 
’Presse og design’ 

Det er alvor
Kan man lave så lidt, at man kan blive overfl yttet til 
reservestyrken eller smidt ud af hjemmeværnet?
Ja, det kan man. Og her er der særligt to områder, 
man skal være opmærksom på.

Generel militær efteruddannelse
Kravene til de 24 timers funktionsrelateret tid pr. år 
er blevet skærpet. I marinehjemmeværnet skal de 
24 timer nu indeholde våbenbetjening, førstehjælp, 
øvelse (havari eller bevogtning) og funktionstid. 
Det hedder nu Generel Militær Efteruddannelse for 
Frivillige forkortet GME-F (der fi ndes også en for 
ansatte). GME-F skal gennemføres af alle frivillige 
en gang om året, hvis man ikke vil risikere at blive 
overført til reserven. aktiviteterne gennemføres, så 

alle kan være med. Læs mere i HJV-magasinet juni 
2012 side 18-22 + marts 2012 side 26 -27.

Lovpligtig uddannelse
Fra den dato, man underskriver kontrakt med 
hjemmeværnet, begynder en nedtælling, som stop-
per efter tre år. Hvis man ikke har gennemført den 
lovpligtige uddannelse (lPu) efter tre år, er man 
ikke længere berettiget til medlemskabet. Inden for 
det første år er det målet, at man har gennemført 
lPu 1. Det er en rigtig god idé at lave uddannel-
sesplaner meget tidligt. 
Læs mere i HJV-magasinet december 2011 side 12-
13. og på: http://www.hjv.dk/Hjemmeværnsskolen/
lpu/Sider/lovpligtiguddannelse.aspx

Dæksgastkurset er en 
kæmpe oplevelse og en 
del af 'LPU'.

Tak til BuDStiKKEN
Lørdag eftermiddag 14. april 2012 mistede vi styringen under jomfrurejsen 
med vores nyerhvervede 80-tons veteran-isbryder HaNSiGNE af aarhus. i 
trafi ksepareringen under Storebæltsbroen begyndte skibet at sejle i en cirkel. 
Roret var låst fast i borde, og da der samtidig opstod en voldsom røgudvikling 
i maskinrummet, kontaktede vi SOK, som efter at have modtaget meldingen 
svarede: ”Det lyder da spændende”. 

Vi fi k stoppet udviklingen af en brand i maskinrummet, fi k sat et par 
kugler i riggen, redningsvestene på og redningsfl åden klar. tiden går meget 
langsomt, når man, med øjnene klistret til radarskærmen, driver rundt i et 
trafi ksepareringssystem, hvor en brokonstruktion forhindrer store hurtig-
gående skibe i at undgå en kollision ved kursændring. Efter kun 26 minutter 
ankom MHV 814 BuDStiKKEN, som bugserede os ind til Korsør. 

Tak til besætningen for hurtig og dygtig indsats. I hjalp os ud af en absolut 
livsfarlig situation. Vi har den dybeste respekt for jeres arbejde. 
De bedste hilsner fra Bolette la Cour og Benjamin Kristensen.

HANSIGNE som blev slæbt i sikkerhed af en blandet 
besætning fra skolen på Slipshavn. De var rykket ud med 
BUDSTIKKEN, der sejlede som skoleskib i april.
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Fem havarister  
fra to både til morgenmad

Sejlbåden havde næsten været helt nede at ligge. 
Foto: Jan S. Majoros 

Der skulle to gummibåde til at trække motorbåden fri. Bagefter blev den 
taget på slæb efter MHV 802 CARINA. Foto: Jan S. Majoros

I Kristi Himmelfartsferien blev be-
sætningen på flotille 366 Vestegnens 
fartøj, MHV 802 caRiNa, kaldt ud 
på to redningsopgaver. De var på 
SuRVEX (farvandsovervågning) og 
på vej mod Søby Værft, da Søværnet 
fredag kl. 23.30 kaldte dem ud til en 
motorbåd med fire om bord, som var 
gået på grund ved Jungshoved i Faxe 
Bugt. caRiNa var på vej, men så 
fik havaristen besked om at vente. i 
mellemtiden var der kl. 00.15 nemlig 
tikket endnu en havarist ind på radio-
en. Og han var i problemer. En ensom 
sejler i en sejlbåd var grundstødt. 
Han lå næsten vandret og tog vand 

ind. Gummibåden tog ud og fik ham 
på slæb med tilbage i løbet af en halv 
time. Sejlbåden blev fortøjet til ca-
RiNa, og havaristen kom om bord til 
en styrkende kop kaffe. Besætningen 
aftalte nu med motorbåden, at de 
skulle vente på grunden til det blev 
lyst. De fire blev hentet af gummibå-
den næste morgen til det store mor-
genbord på caRiNa, hvor alle fem 
havarister spiste med. Herefter drog 
sejlbåden videre, og med assistance 
fra Flotille 367 Dragørs gummibåd fik 
caRiNa’s gummibåd hevet den store 
motorbåd fri af grunden, og den blev 
slæbt ind til Klintholm Havn. 

MEDIERNE 
VIlDE MED
Marinehjemmeværnet
Marinehjemmeværnet har i det første halvår 
af 2012 været på besøg i mange danske hjem 
via TV og radio.

Det startede i januar med flotillen i Korsør. 
I hele seks udsendelser af 30 minutter på 
tV2Øst fik en besætning på skibet MHV 813 
BauNEN fortalt næsten alt, der er at sige om 
opgaver, materiel, oplevelser og kammerat-
skabet. Siden har det populære radioprogram 
på P4, Cafe Hack, meldt sig på banen. Cafe 
Hack er stået til søs, og derfor blev  Chef for 
Marinehjemmeværnet, kommandør Jens Wal-
ther, inviteret i studiet. to flotiller har desuden 
sejlet værten, Søren Dahl, til Sønderborg og 
Kronborg med mulighed for at tale mere om, 
hvad værnet står for. I maj måned marke-
rede flotillen i Svendborg 60 års-jubilæet. De 
havde inviteret Søværnets skib THETIS med 
til festlighederne. Det blev til et langt indslag 
på tV2Fyn, som viste en veloplagt flotille og 
samarbejdet med søværnet. Jubilæet er også 
blevet markeret på TV2 Bornholm, som både 
har været med ude på søskydning og haft 
flotillechefen i studiet til en snak. 

Endelig har de seneste sejladser med 
regentparret på deres sommertogt i det 
sydfynske og ved Endelave givet fine lokale 
TV- indslag med marinehjemmeværnet. 

Studievært, Søren Dahl, 
til søs med fartøjsfører 
leif Davidsen. 
Foto: Jørn Simonsen

MARTHA  |  Nr. 2 2012 5



En lille håndfuld veteraner fra modstandsgruppen 
Holger Danske var i april med fartøjet MHV 912 
HOlGER DaNSKE i Helsingør. Her besøgte de Holger 
Danske-statuen i Kasematterne og lagde en krans til 
minde om besættelsen ved en mindeplade i byen. 
Det har de gjort siden befrielsen, og de satte stor 
pris på støtten fra marinehjemmeværnet.

Skolechef, orlogskaptajn Erik Grubak, og 
frivillig fjernkendingsinstruktør, Løjtnant 
Jesper Dandanell, har modtaget en guld-
plakette fra det svenske forsvar for deres 
og hele Marinesektion Slipshavns store 
arbejde med at støtte svenskerne inden 
for fjernkending. 

Hædersbevisning

Højsæsonen for flotillen på Ærø er 
for længst skudt i gang, og der bliver 
rykket ud ligegyldig hvad.  
Senest var flotillen på opgave hele 
pinseweekenden for at holde øje 
med sikkerheden ved søsætningen 
af et gammelt renoveret træskib i 
Marstal Havn, hvor der var besøg af 
mange gamle træskibe og stor fest. 
Da Søværnet så ringede mandag kl. 
14.00 og igen kl.21.00 med to ha-
varister, så rykkede man selvfølgelig 
også ud og klarede ærterne her. Og 
har man ikke lige et skib, fordi det 
er på værft, er det nu heller ikke en 
hindring. Den 26. april kl. 02.30 om 
natten var der bud efter hjælp til en 

sejlbåd, som var gået på grund ud 
for Marstal. Ved en fejl vidste Søvær-
net ikke, at Ærø’s skib var på værft, 
så de ringede til premierløjtnant Erik 
Bjørn Sørensen på Ærø. Han fandt 
alligevel en løsning. Marstal Navigati-
onsskole har jo et gammelt MHV-
fartøj, som i dag hedder Pia, og en 
hurtig opringning til rektor på skolen 
fik tingene på gled. 
Rektor Søren Vestergaard sprang 
ud af fjerene, tog ned og startede 
skibet, og så sejlede marinehjemme-
værnsbesætningen ud på opgaven 
med det gode gamle ’MHV 23’ (Pia) 
20 minutter efter Søværnets opkald. 
Hvor svært kan det være?

 
Gensynsglæde. De blå armbind vidner om, at der  
ikke er tale om en helt almindelig flok pensionister.  
Foto: Boris Holm. 
  

MHV 806 DUBHE: Flotillen på Ærø lå hele pinsen og sørgede for sikkerheden 
omkring de mange besøgende træsejlskibe i Marstal Havn.  
Foto: Roar Falkenberg

Erik Grubak og Jesper Dandanell

Et helt særligt beredskab

på Ærø

Holger Danske

KORT & GODT
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Politi, marinehjemmeværn, en redningshe-
likopter og en redningsbåd var 31. maj alle 
på eftersøgning efter en ung mand, som 
var set forsvinde under en nat-svømmetur i 
Skive Havn.
Flotille 126 Ringkøbing/Hvide Sande sejlede  
patrulje med politiet under Skive Festivalen, 
da alarmen gik fra politiets kommando-

station om den unge mand. Han blev ikke 
fundet, men dukkede til gengæld lyslevende 
op hos politiet næste dag efter at have 
genkendt sig selv i signalementet. Han var 
aftenen før svømmet i land igen og var slet 
ikke klar over, at han havde givet anledning 
til den store eftersøgning. Men helt spild var 
det nu ikke: Flotillen fi k med succes afprø-

vet deres nye trailerbaserede gummibåd, 
som de havde med, selvom de også havde 
lånt skibet, MHV 904 LYØ, fra Esbjerg. Efter-
søgningen foregik på lavt vand med to gum-
mibåde, og SINE-radioerne, som var lånt på 
depotet, havde været perfekte til kommuni-
kationen med politiet. 

Commanders 

COIN
Der er i hjemmeværnet blevet udformet 
et antal erindringsmønter til myndig-
hedscheferne og Hjemmeværnsledelsen. 
De er præget med myndighedens logo 
og gives, når chefen vil påskønne en 
ekstraordinær frivillig indsats. Formand 
for MHV Historiske udvalg MG Vagn 
Damgaard og iOF Kl Jess abrahamsen 
har som de første modtaget mønter fra 
hhv. CH MHV og CH MHD Vest.

Vidste ikke, hvad han havde sat gang i

Flotille 126 med de to gummi-
både ved Skive Festivalen. 

Gensynsglæde. De blå armbind vidner om, at der 
ikke er tale om en helt almindelig fl ok pensionister. 
Foto: Boris Holm.
  

Myndighedscheferne har fået hver 
deres mønt at uddele. 

Opdagede branden 
– og slukkede den

Flotille 137 aabenraas besætning 1 fi k 
varmen et øjeblik på deres togt i Kristi Him-
melfartsferien. De var på vej til Fredericia, 
da en vågen gast observerede, at det røg 
fra en glasfi berbåd inde i Gl. Færgehavn i 
Snoghøj. ”Til at begynde med var vi lidt i 
tvivl, om det nu også brændte”, siger kom-
munikationsgast Henning Bendix Petersen. 
Men et nærmere kig, gjorde det klart, at der 
skulle gøres noget. Først blev der slukket 

med den kraftige vandkanonen fra broen på 
MHV 910 RINGEN. Og bagefter blev skibets 
gummibådsbesætning sendt ind med den 
transportable brandpumpe og slukkede det 
sidste. ”Da brandvæsenet kom, kunne de 
blot konstatere, at branden var slukket” 
fortæller Henning Petersen, som fryder sig 
over, at besætningen lige havde været på 
brandskole. ”Det gik jo lige efter bogen”, 
som han siger. 

En tililet og bekymret skibsejer følger med, mens gasterne Kirit Grønwall (th.) og 
Michal Winther  bruger de slukningsteknikker, de lige har trænet på brandskolen. 
Foto: Henning Petersen.
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MatERiEl

Dixen på 
dybt vand 

TEKST OG FOtO: KaSPER ERliNG

4

6

7

2

Monitor (med eksempel på videobillede)

Mulighed for tilslutning af ekstra skærm

Joystick til styring af dronen

Rum til ekstra harddisk 

Strømtilslutning

Dataskærm

 Betjeningsknapper: lys, styring op og 
ned, farve på kamera, sort/hvid kamera 
(agterkamera), justering af hovedkamera 
(op og ned) og dataknapper til displayet 

1

2

3

4

5

6

7

Boksen

3

5

1

Dronen er et nyt projekt. Den kan 

anvendes til utallige formål.
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Det er sommer, og vi er taget til Holmen i København for 
at kigge nærmere på Dixen, som marinehjemmeværnets 
nye drone er døbt - opkaldt efter Stabschef, brigadegene-
ral torben Dixen. Den skal vises frem for en stor gruppe 
søoffi cerer under uddannelse, så de kan få et indblik i 
marinehjemmeværnets drone-projekt, som i dag skal 
demonstreres af Robert Dølling og Jon Hansson.
  inden offi cererne dukker op på kajen, fortæller Dølling 
og Hansson om mulighederne for at benytte dronen i 
fremtidens opgaver.
  - Hvis et skib har en grundstødning, skal der altid en 
dykker ned for at tjekke skroget og skruerne for skader. 
Det koster mellem ti og femten tusinde kroner pr. gang. 
En undervandsdrone med indbygget kamera kan klare 
den samme opgave til en brøkdel af prisen, og billederne 
bliver endda bedre end dykkerens, forklarer Robert og 
åbner låget til den fjernstyringspult, som er indbygget i en 
lille kuffert.

30 meters dybde
Desværre er selve indkøbet af dronen ikke helt billigt. 
Prisen for en brugt model som Dixen er omkring 150.000 
kr. Og dertil kommer, at det er nødvendigt at tage en lille 
generator, der kan producere strøm til både drone og 
fjernstyringspult.
  - Hvis den skal med ud på dybere vand, er det nødven-
digt at tage en lille generator med ud i et skib eller i en 
gummibåd. Den maksimale operationsdybde er 70 meter, 
men  vi er lige nu begrænset af kablets længde på om-
kring 30 meter. Dronen er ellers testet i ned til 152 meters 
dybde, så mulighederne er næsten uendelige, siger Jon 
Hansson om den nye teknik, der også bruges af uS Navy.
  Begge fortæller, at Dixen-dronen er let at manøvrere, 
men den vejer under fi re kilo, så stærk strøm er den ikke 
gode venner med.

Høj kvalitet 
Endnu et par fordele, som dronen har i forhold til en 
dykker, er blandt andet, at den ikke hvirvler sand op foran 
kameraet, da propellerne er meget små. Og så er det 
muligt at optage videosekvenser til senere brug for politi 
og andre myndigheder som eksempelvis bevismateriale, 
da dronen også kan bruges til efterforskningsopgaver.
  Offi cererne ankommer til kajen, og Dixen fi res ned i 

vandet for at simulere en besigtigelse 
af et grundstødt fartøj. Billederne 
på skærmen er i meget høj kvalitet, 
og det er tydeligt for enhver, at alt 
er i orden, så skibet kan sejle trygt 

videre.
  Teamet bag projektet ser 

store muligheder i dronen, 
og efter deres mening 

bør der være en drone 
både i distrikt øst og 
vest med et operatør-
hold på begge sider.

Marinehjemmeværnets nye 
undervandsdrone, Dixen, er en 

avanceret lille sag, som kan bruges til 
vigtige opgaver, hvor mennesker må 

give op. Her kan du læse om dronens 
mange muligheder – og enkelte 

begrænsninger.

Robert Dølling 
er en af de i alt 

tre personer bag 
Dixen-teamet. 

PROPElTUNNEl 
(STyRING OP OG NED)

lyS

BAGBORDSPROPEl

STRØM-
KABEl

FARVEKAMERA

S/H-KAMERA

UNDERSTEl SAMT EVT. BESlAG 
FOR MONTERING AF GRIBEKlO

Dronen

Dixens data
Producent: VideoRay
Betegnelse: ROV (Remo-
tely Operated Vehicle)
Navn: Dixen
Vægt: 3,8 kg
Størrelse (l/H/B): 
305/230/210 mm

Dybde: 152 meter
Kabel: 30 meter (kan 
forlænges)
Hastighed: 2,6 knob
Lamper: 2 x 20 watts 
halogen
Pris: 150.000 kr. (brugt)
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uDDaNNElSE

alle befalingsmands- og offi cersuddannelser 
på Hjemmeværnsskolen har været igennem 
en gennemgribende revision. Det har blandt 
andet ført til de to nye maritime lederkurser, 
og der går nu en rød tråd igennem uddan-
nelserne, fra man starter med det første 
befalingsmandskursus, til man slutter med 
chefkurset.

Udgangspunkt i fl otillen
udannelserne sætter nu i højere grad fokus 
på, at du som kursist skal kunne anvende 

din viden fra tidligere kurser 
og tage udgangspunkt i de 

organisatoriske forskel-
ligheder, og måden din 

enhed indsættes 
på. Det er også 

derfor, 
at kur-

serne er udviklet, så marinehjemmeværnets  
frivillige er på kursus, under de samme 
organisatoriske rammer, som de har i deres 
fl otiller.

Der er også lagt stor vægt på, at kur-
serne stiller krav til kursister om ansvar 
for egen læring. Det betyder i praksis, at 
undervisningen er caseorienteret.

De to nye uddannelser er udviklet af en 
arbejdsgruppe bestående af kaptajnløjtnant 
Troels Rønsbro HVS MHS, kaptajnløjtnant 
Per Tommerup, HVF 361, Isefjord, kaptajn-

løjtnant Tommy Sørensen HVF 
132, Horsens og premierløjt-
nant Claus Olesen HVF 361, 
Isefjord.

MØRKEBlÅ 
lederuddannelser
Der er udviklet et helt nyt næstkommanderendekursus og et et nyt 
maritimt offi cerskursus. indholdet er tilpasset de sejlende fl otiller, og 
de første tilfredse kursister har testet kurserne.

AF NÆStKOMMaNDERENDE, Pl clauS 
OLESEN, HVF 361, ISEFJORD OG KL 
TROELS RØNSBRO, HVS MHS.

Det første hold 
på det nye blå 
offi cerskursus: 
MOK
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MØRKEBlÅ 
lederuddannelser

Det Maritime Offi cerskursus 

Hjemmeværnets nye Det Maritime Offi cers-
kursus (MOK) er blevet udviklet med vægt 
på at tilgodese behovet for at skærpe ud-
dannelsen af de frivillige offi cerer hos MHV, 
så de står bedre rustet til de ledelses- og 
føringsmæssige krav, som de møder i hver-
dagen under indsættelser og øvelser.

For kunne deltage på kurset skal du 
have gennemført: Maritimt alment Befa-
lingsmandskursus (MaB), instruktørkursus, 
Militær Sikkerhedstjeneste og Øvelsestilret-
telæggelse hjemmeværnsfl otille. 
Op til kurset bliver du desuden forberedt 
med den grundlæggende viden via fjernun-
dervisning. 

Det Maritime Offi cerskursus strækker sig 
over syv dage

Tre af dagene går med ledelsescases. Her 
bliver kursisterne stillet overfor problematik-
ker, som er taget  fra deres daglige virke 
som divisionsførere.

Så følger tre dage med Taktik og Føring. 
Her er lektionerne bygget op over cases ba-
seret på fl otillens plansamling, organisation, 
øvelsesdirektiver og øvelsesoperationsordre.

Endelig bruges en dag på Tjenestekend-
skab, hvor kursisterne bla. kan komme til at 
stå for planlægning af feks. en aften med 
kammeratligt samvær eller kirkelige handlin-
ger og ceremoniel i marinehjemmeværnet.

Udfordrende opgaver
arbejdet med cases betyder, at du som 
kursist kommer til at arbejde med at udrage 
egen divisions opgaver, anvende OPtiSiMu 
og udfærdige en divisionsbefaling, drejebog 

og i enkelte tilfælde en materielliste. Det ly-
der måske såre simpelt, men når opgavens 
operationer ikke er simple, og de stiller krav 
til koordination og samarbejde med fl otillens 
andre divisioner og specialister, så kan det i 
nogle tilfælde vise sig at være mere kompli-
ceret end først antaget. Det måtte fl ere af 
eleverne på første kursus også sande.

alle lektioner gennemføres med et oplæg 
fra læreren. Bagefter tager kursisterne selv 
teten med gruppearbejde og fremlæggelse. 
Du vil på kurset i høj grad opleve, at du 
modtager træning og feed back fra dine læ-
rere og medkursister. Det skulle også gerne 
afspejle sig i den udvikling, man som kursist 
gennemgår under kurset.

Glade for høje krav
MOK blev afviklet første gang i februar, og 
tilbagemeldingerne var positive. Kursisterne 
fremhævede især, at det er rart, at der bliver 
stillet høje krav, og at undervisningsmetoden 
er mere motiverende end den normale klas-
seundervisning. De kunne faktisk anbefale 
erfarne divisionsførere at tage dele eller hele 
kurset som efteruddannelse. Skolen kunne 
med tilfredshed konstatere, at de første 
”MOK’ere” blev sendt hjem dygtigere, topmo-
tiverede, trætte og med fyldte hoveder.

Næst kommanderende Sø

Kurset Næstkommanderende Sø tager 
udgangspunkt i, at du som kursist skal tage 
ansvar for egen læring og bruge din evne 
til at benytte netværk til indhentning af 
information og støtte til løsning af opgaverne 
på kurset. For at deltage på kurset fra en 
hjemmeværnsfl otille skal du have gennem-
ført Maritimt offi cerskursus.

Deles i NK SØ og NK lAND 
Kursisterne fra de sejlende fl otiller deltager i 
de første tre dage af kurset i et fællesmodul 
sammen med kursister fra hær-, fl yver- og 
virksomhedshjemmeværnet og fra Maritime 
Force Protection.

Det fælles modul henvender sig til alle, der 
skal være næstkommanderende (NK) ved en 
underafdeling. Derefter følger et to-dagsmo-
dul, delt op i to grene. NK SØ for personel 
fra hjemmeværnets sejlende fl otiller og NK 
laND for de øvrige hjemmeværnsfolk. 

NK SØ kursisterne arbejder ud fra de op-
gaver, der stilles i de sejlende fl otiller.

NK i fl otillen
På NK SØ får du udviklet dine holdninger og 
forudsætninger for at kunne virke som næst-
kommanderende i en hjemmeværnsfl otille i 
opgaven som daglig leder, og der undervises 
i fi re lektioner:

1.  Styringsværktøjer, hvor kursisterne efter 
en introduktion diskuterer og analyserer 
anvendelse af styringsværktøjer i deres 
daglige virke i hjemmeværnsfl otillen. 

2.   Funktionsbeskrivelser, hvor kursisterne 
efter et kort oplæg selv skal analysere sig 
frem til egne opgaver og organisatoriske 
forhold i fl otillen.

3.   FH-direktivet, hvor kursisterne på bag-
grund af et kort oplæg og gennem egen 
analyse skal kunne uddrage og fordele 
opgaverne i FH-direktivet til divisioner og 
enkeltpersoner i fl otillen.

4.   Næstkommanderende som daglig leder, 
hvor holdet skal arbejde med en række 
relevante cases ud fra den viden, som 
de har erhvervet på kurset og ud fra 
erfaringer fra fl otillen. Opgaverne stiller 
til tider kursisterne i dilemmaer, de også 
vil opleve som ledere i en underafdeling.

Det nye NK-kursus blev gennemført første 
gang  på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab 
i januar. 

Det første hold kursister var meget til-
fredse med kurset, og det kunne også være 
glimrende vedligeholdelsesuddannelse for NK 
HVF med ældre uddannelser.

NK SØ-Kursist løjtnant Gitte larsen, HVF 362 Helsingør: ” Vi fi k et godt indblik i de red-
skaber, som vi kan anvende i vores daglige ledelse i en hjemmeværnsfl otille. Vi står derfor 
meget bedre rustet end før kurset”.

 ”Kursisterne arbejder 
ud fra de opgaver, der 
stilles i fl otillerne
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JuBilÆuM

uldne uniformer og 25 graders varme er 
måske ikke det bedste mix, men de flere 

hundrede frivillige og 
ansatte i marinehjemme-

værnet, der mødte 
op i Nyborg for 

sammen at 
fejre mari-

nehjem-

meværnets 60 års fødselsdag, svedte med 
anstand og uden at gå på kompromis med 
værdigheden.

Den store parade forud for dagens øvrige 
aktiviteter blev holdt på Hotel Nyborg 
Strand. Inviteret var en række gæster med 
betydning for marinehjemmeværnet gen-
nem årene og op til nu, og der var da også 
en del kendte ansigter blandt de fremmød-

te. Således de tidligere mari-
nehjemmeværnsinspektører, 
Simonsen, Riis andersen og 
Kudsk. Chefen for Hjem-

meværnet, generalmajor Finn 

til marinehjemmeværnet 
på en varm dag 

AF HELLE KOLDING

Jubilæum

Varmt 
tillykke 
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AF HELLE KOLDING

Paraden blev ledsaget af musik fra Kvindelige Marineres 
Musikkorps og Marinehjemmeværnets Musikkorps. De 
uropførte Marinehjemmeværnets Jubilæumsmarch af 
dirigent Jacob Lange. 

Winkler og den Kommitterede for Hjem-
meværnet Jens Hald, deltog også. Desuden 
var mange fra marinehjemmeværnets gode 
samarbejdspartnere, herunder SKat, Politi 
og søværn også mødt op for at fejre dagen. 
Ligesådan var tidligere distriktschefer og 
ikke mindst frivillige medlemmer fra værnets 
39 flotiller med.

Marinehjemmeværnet er jer
Paraden blev modtaget af Chefen for 
Marinehjemmeværnet, kommandør Jens 
Walther. Efter at have inspiceret den store 
parade holdt han en varm og personlig tale 

til ’fødselaren’ og de mange frivillige, der 
giver så mange timer af deres dagligdag for 
den gode sag.

"Dem, det virkelig drejer sig om, er de 
5.000 frivillige ildsjæle i Marinehjemmevær-
net. Marinehjemmeværnet er jer!

Igennem 60 år har I formået at følge med 
udviklingen og tage handsken op, hvor den 
var faldet. I har formået at højne niveauet, 
så I yder en indsats, der er af samme kva-
litet, som den  søværnet yder, på de områ-
der, hvor marinehjemmeværnet har påtaget 
sig at løse opgaver", sagde kommandøren til 
den store forsamling. 

Hvorfor er det 
vigtigt for dig at 
være med i dag?

Betydning for fællesskabs-
følelsen 
Martin Jepsen. 
Næstkommanderen-
de, HVF MFP 200
- Det er vigtigt, at vi 
sammen kan fejre os 

selv. Det er vigtigt for fællesskabsfølelsen, 
og det er vigtigt, at det er for os. Vi har 
masser af udfordringer i MFP, og en af dem 
er sammensmeltningen med de sejlende 
flotiller. Vi kører jo videre sammen.

Dejligt at komme med 
Svend Aage Carlsen. 
60-års jubilar, HVF 
135 Kolding
- Det er dejligt at 
komme med, men man 
møder desværre ikke 

nogen af de gamle mere. Jeg var jo vå-
benmester i 13 år. Det er dejligt med nogle 
gode minder blandt andet turene til Norge.

Værd at fejre MHV 
Lilian H. Marcussen. 
Uddannelsesstøt-
teofficer, HVF 122 
Struer/Thyborøn
- Jeg synes, at det er 
værd at fejre marine-

hjemmeværnet. Det er en succes – og 
den fortsætter. Jeg synes, at det er fint, at 
man har valgt at gøre det til et frivilligt ar-
rangement, som Jens Walther også sagde 
i sin tale.

Man skal bakke op 
Morten Nykjær. I 
motorlære, HVF 246 
Nordvestfyn
- Det er vigtigt. Havde 
vi ikke marinehjemme-
værnet – hvem skulle så 

passe på alle vores sejlere? Man skal bakke 
op om arrangementet, når man holder en 
fødselsdag. Det er jo gæsterne, der holder 
festen. 
 
Møder gamle venner 

Carsten Skinder. 
Fartøjsmester, HVF 
134 Fredericia
Det er vigtigt at fejre 
vores sammenhold og 
vores kammeratskab. 

Jeg har mødt gamle venner, og så har vores 
videre fremtid også været på tapetet i dag.
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Hundredvis af 
besøgende på 
havnen i Nyborg 

Jubilæum

AF HELLE KOLDING

MFP’erne havde ikke kun gummibåde med – de havde også en ræk-
ke forskellige våben og andet materiel, de kunne vise frem. Her må 
en kollega fra en sejlende flotille lige kigge nærmere. Foto: Ole Friis 

 

”Vi sejlede stærkt og lavede en god vending”, lød det glædes-
strålende fra 12-årige Jacob fra Aunslev, der fik en tur gennem 
bølgerne. Foto: Per Lynge

 

JuBilÆuM
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For børn og friske voksne var turen i gum-
mibåd det, der lokkede mest. Publikum fi k 
nemlig mulighed for en lille prøvesejlads 
rundt i havnebassinet, og den gik efter tur 
og var nok lidt ventetid værd på kajen.
Foto: Ole Friis

”Det har været helt overvældende. Folk 
strømmer til, og de er meget interesse-
rede”, lød det, da der blev spurgt til be-
søgstallet rundt på marinehjemmevær-
nets fartøjer, der lå til kaj i Nyborg havn 
under hele jubilæums-arrangementet.

Skibene holdt åbent for publikum 
hele dagen, og samtidig stillede en 
række frivillige sig til rådighed med 
svar og fortællinger, når der blev spurgt 
og vist rundt. Seks fartøjer i alt deltog 
i jubilæet, og det betød, at alle tre 
skibstyper, marinehjemmeværnet råder 
over, var repræsenteret. Både 800 –og 
900 klassen samt 851 fra Randers var 
nemlig med, og her kunne berettes om 
et særdeles effektivt og brugbart skib til 
såvel søredning som miljøovervågning 
og olieforureningsbekæmpelse.

Et stærkt hold: Udstillingspersonellet 
havde rigeligt at se til i løbet dagen.
Foto: Ole Friis 

”Det gav stor opmærksomhed, 
når Maritime Force Protection 
demonstrerede havnebevogt-
ning for publikum. 
Foto: Bjarne Olsen
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Dumpe drøn og hurtige skud over 
havnebassinet gav opmærksomhed.
Foto: Per Lynge

Fartøjsfører Jimmi Nielsen og hans 
besætning fra fl otillen i Korsør blev 
indsat på vej til Nyborg. En sejler 
havde fået motorstop i Storebælt og 
skulle have hjælp. Foto: Per Lynge

Blandt de mange spørgsmål, folk 
stillede, var tekniske omkring 
motorrum og navigation, udstyr 
på broen og dertil en masse om 
uddannelserne, livet og opga-
verne til søs.

Mange af disse spørgsmål 
kunne også besvares i de infor-
mationstelte, der var stillet op 
langs kajen. 

Nyborg by holdt pinsemarked 
på havnen samme lørdag, og det 
betød sandsynligvis, at der var 

ekstra mange mennesker 
fra morgenstunden. 
Det ekstremt fi ne 
pinsevejr gjorde hel-

ler ikke tilstrømningen mindre, 
og den store søgning gav også 
marinehjemmeværnets mange 
frivillige deltagere en ekstra ople-
velse og betød, at ingen kedede 
sig et øjeblik.

MFP’erne (Maritime Force 
Protection) var også mødt 
op fra tidlig morgenstund for 
at forberede deres udstilling 
og aktiviteter, og i løbet af 
dagen viste de nogle af deres 
færdigheder i havnebassinet. 
Blandt andet skydning og 
markering af miner i vandet. 
Det gav dumpe drøn og stor 
opmærksomhed.

Anti-terror: MFP-enhederne demonstrerede, at de kan håndtere en situation med 
fjendtlig indtrængen af små enheder til søs. Foto: Bjarne Olsen

Det nye projekt: Marine-
hjemmeværnets under-
vandsdrone, som giver nye 
muligheder for observatio-
ner under vandoverfl aden, 
blev demonstreret i havne-
bassinet. Foto: Bjarne Olsen

JuBilÆuM
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Efter jubilæumsparaden var der 
reception i Hotel Nyborg Strands 
store konferencesal.

Gamle venner mødtes, og  der 
var gensyn med marinehjemmevær-
nets tidligere chefer og inspektører. 
I den fyldte festsal, sad medlemmer 
fra alle 39 flotiller bænkede ved 
næsten lige så mange borde, og 
der blev snakket om hjemmevær-
nets nutid og fortid på alle danske 
dialekter.

under receptionen benyttede flere 
sig af muligheden for at sige et par 
ord. Blandt andre Chef for Hjemme-
værnet, generalmajor Finn Winkler, 
Chef for Grønlands Kommando, tidli-
gere Marinehjemmeværnsinspektør, 
kontreadmiral Henrik Kudsk, og den 
tidligere Chef for Marinehjemme-
værnsdistrikt Vest, Kurt Verner.

Jubilæum

Jubilæumsreception: 
Varme hilsner til MHV og 
hyggeligt samvær 

AF HEllE KOlDiNG OG NiNNa FalcK 
FOTO: OLE FRIIS

Kurt Verner 
Det er en utrolig dag, at vi i dag kan 
festligholde og markere det Marine-
hjemmeværn, vi alle elsker. Vi har 
altid været på forkant med den gode 
vilje, sagde tidligere distrikts- og 
skolechef, pensioneret kommandør-
kaptajn Kurt Verner. ”Man lærer af 
fortiden, arbejder hårdt i nutiden og 
forbereder sig på fremtiden. Den, der 
ikke forbereder sig på fremtiden, har 
den ikke”, understregede han og slut-
tede af med et trefoldigt leve for ’det 
frivillige samarbejde med Søværnet’.

Henrik Kudsk 
”Jeg tænker tilbage på den fantastiske 
fornemmelse af som soldat at have stået i 
spidsen for en organisation, der er opstået 
og ikke oprettet. Opgavekomplekset bliver 
ikke stillet over for marinehjemmeværnet, 
det er noget man opfinder, udvikler og gen-
nemfører. Det er en stor fornøjelse at tænke 
tilbage på”, sagde kontreadmiral Henrik 
Kudsk, der overrakte marinehjemmevær-
net Grønlands Kommandos våbenskjold, og 
rundede sin tale af med et: Hjertelig tillykke 
til jer alle!

Finn Winkler
”Marinehjemmeværnet er en 
af de vigtigste hjørnesten i 
Hjemmeværnet. I træder frem, 
lige så snart der er brug for 
det. Bare i nat har I haft tre 
indsættelser”, sagde Chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler. Generalen talte 
også om fremtiden, hvor der 
i hjemmeværnet kommer til 
at ske ændringer i forbindelse 
med Regeringens 2020-plan.
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REKRuttERiNG

FARVANDSOVERVÅGNING

REDNINGSAKTION

EFTERSØGNING

HAVMILJØ

FARVANDSOVERVÅGNING

REDNINGSAKTION

EFTERSØGNING

HAVMILJØ

ÅBENT SKIB: AABENRAA HAVN, LØRDAG DEN 2. JUNI KL. 10-15

Vil du opleve hverdagen på et militært fartøj? 
Så kom til Åbent skib hos marinehjemmeværnet 
i Aabenraa lørdag den 2. juni kl. 10-15. 
Marinehjemmeværnet har brug for fl ere frivillige, der 
er klar til at tage ansvar. For mere information, klik ind 
på www.hjv.dk/mhv eller sms MARINE + navn, 
alder og postnr. til 1245 (alm. sms-takst).

Ved at sende en sms giver du din tilladelse til at blive kontaktet med mere information. Venlig hilsen Marinehjemmeværnet, Kastellet 82, Generalstok, 2100 København Ø.

FARVANDSOVERVÅGNING

REDNINGSAKTION

EFTERSØGNING

HAVMILJØ

HJV.DK/MHV  

FARVANDSOVERVÅGNING

REDNINGSAKTION

EFTERSØGNING

HAVMILJØ

Jagten på 
fartøjsførere 
fortsætter
En task force-gruppe har været ude 
og hilse på ved en stribe fl otiller, 
som har brug for fl ere fartøjsførere.
Det har ført til nye idéer.

Det har i en tid været et erkendt problem, 
at marinehjemmeværnet mangler fartøjsfø-
rere. Og det er et af Hjemmeværnsledelsens 
fokusområder at få løst fartøjsførerudfor-
dringen. Derfor har man i arbejdsgrupper 
set på løsningsmuligheder inden for øko-
nomi, uddannelse og rekruttering. 

På uddannelsesområdet er der allerede 
sket en del. Der er kommet koncentrerede 
kursusforløb, mere målrettede blå grund-
uddannelser og ledelsesuddannelser samt 
øvelsessejladsordningen: NaVEX. Og inden-
for rekrutteringen har der siden starten af 
året stået ’task force’ på programmet.

Task force på landevejene
ud fra mottoet  ’én fl otille – én løsning’ 
har en task force bestående af en gruppe 

ansatte fra marinehjemmeværnet og kom-
munikationsafdelingen i kommandoen samt 
ansatte og IOF’ere fra distrikterne været 
på besøg ved indtil videre syv fl otiller i hele 
landet. Målet er at vende udviklingen med 
en række rekrutteringsmæssige tiltag plus 
at sætte fokus på fastholdelse. Task Forcen 
stiller med nogle ideer og redskaber, som 
fl otillerne kan vælge at bruge, som det pas-
ser dem bedst. Og ellers går snakken også 
på den interne rekruttering, og hvordan den 
kan understøttes. Flotillen og task forcen 
samler ideer og committer sig undervejs på 
en række aftaler, som gerne skal være kick 
starten til en langvarig indsats.

Nogle gode input
7. juni var task forcen forbi Flotille 115 

Frederikshavn. Selvom fl otillen er inde i en 
god gænge med rekrutteringen og allerede 
har skrevet 9 ansøgninger i år, trykker skoen 
alligevel. ”Vi er meget sårbare på fartøjsfø-
rere. Hvis en af vores operative fartøjsførere 
skulle falde fra, så er der langt ned til den 
næste på vej”, forklarer fl otillechef kaptajn-
løjtnant Henrik Rask, som allerede få dage 
efter task force-besøget har sat nye initiati-
ver i gang sammen med rekrutteringsoffi cer, 
oversergent Pernille Nygaard. Henrik Rask 
synes, at task force-besøget var positivt. ”Vi 
havde måske ikke de store forventninger, 
men der var faktisk nogle gode input, som 
vi kunne bruge til noget”, siger fl otilleche-
fen, som også er tilfreds med de materialer, 
der er blevet lavet som resultat af de første 
task force-besøg.

AF NiNNa FalcK. FOtO: JESS aBRaHaMSEN

Plakater til ophængning 
og A-bukke.

Annonce til en aktivitet 
i et medie efter eget valg.
Task force-fl otiller har 
modtaget materialetdirekte, 
og distrikterne har et lager. 

FARVANDSOVERVÅGNING

HAVMILJØ

SMS MARINE + POSTNR., NAVN OG ALDER TIL 1245 
(ALM. SMS-TAKST)
Ved at sende en sms giver du din tilladelse til at blive kontaktet med mere information. 
Venlig hilsen Marinehjemmeværnet, Kastellet 82, Generalstok, 2100 København Ø.

Powerpoint om navigations-
uddannelsen .

Marinehjemmeværnets vigtigste opgave er at støtte 

søværnet og civile myndigheder som f.eks. politiet 

og SKAT med farvandsovervågning, søredning,  

forureningsbekæmpelse og havnebevogtning.

Som nyt medlem får du, efter den militære grund-

uddannelse, et speedbådscertifikat og en grundlæg-

gende maritim uddannelse. Senere kan du bl.a. få 

længerevarende uddannelser i navigation, brug af 

militært og civilt radioudstyr og førstehjælp på et 

meget højt niveau.

BLIV MEDLEM AF  
MARINEHJEMMEVÆRNET

FARVANDSOVERVÅGNING

REDNINGSAKTION

EFTERSØGNING

HAVMILJØ

NAVIGATIONSUDDANNELSERNE I MARINEHJEMMEVÆRNET

”Jeg føler en utrolig stor 
tilfredsstillelse, når jeg har 
været med til at gøre en forskel 
– specielt når vi taler søredning.”

Løjtnant Andreas Løvschal, 
fartøjsfører i Faaborg

FARVANDSOVERVÅGNING

REDNINGSAKTION

EFTERSØGNING

HAVMILJØ

Når søværnet alarmerer marinehjemmeværnet, 

fordi der er observeret en nødraket, fordi nogen 

er savnet til søs, eller fordi der er udslip af olie 

på havet, så er det fartøjsføreren, der vurderer 

situationen og tager beslutningerne.

TAG ANSVAR  
NÅR DET GÆLDER

Vil du vide mere om marinehjemme-
værnets navigationsuddannelser? 

Klik ind på www.hjv.dk/mhv  
eller sms MARINE + NAVN, ALDER og  
POSTNR. til 1245 (alm. sms-takst)

Ved at sende en sms giver du din tilladelse til at 
blive kontaktet med mere information. 
Venlig hilsen Marinehjemmeværnet, Kastellet 82, 
Generalstok, 2100 København Ø.

Brochure om navigationsuddannelsen

'Flyer’ om fartøjs-
førerfunktionen.

Materialer fra Hjemmeværnskommandoen

18 MARTHA  |  Nr. 2 2012



Annonce til en aktivitet  
i et medie efter eget valg. 
Task force-flotiller har  
modtaget materialetdirekte,  
og distrikterne har et lager. 

OK Pia M. Johnsen aftræder 
fra distriktet og går på pension 
pr. 30. juni 2012

Assistent Steen Arknæs 
ansættes ved MHDV pr. 1. maj 
2012 
Assistent Charlotte Mousten 
ansættes 1. jan. 2012 som as-
sistent ved distriktet. 
Overassistent Ginette Kat-
trup fratræder sin stilling ved 
distriktet pr. 31 dec. 201
PL Søren Poulsen tiltræder 
som flotillechef pr 15. aug. 
2012 i HVF 123 og tillægges 
pr 1. okt. graden som KL. Han 
afløser Kl lars B. H. Poser

PL Henning Kristensen 
tillægges grad som KL, og 
tiltræder som flotillechef pr 1. 
feb. i HVF 122. Han afløser Kl 
Harry Hansen, der fortsætter 
som fartøjsfører i flotillen. 

ÆRESMEDlEMSKAB AF  
MARINEHJEMMEVÆRNET 
I JyllAND: 
 
OS Søren Weesgaard,  
HVF 115 
MG Erik G. Thomsen,  
HVF 115 
 
MG Per Faurholt Jensen, 
HVF 115

PL Steen Trolle, HVF 124
LT Helmut Riisberg, 
HVF 124
MG Preben E. Nielsen, 
HVF 124
Årets flotille 2011: 
HVF 124  
Årets bedst skydende 
flotille 2011: HVF 127 

Årets INFO flotille 2011: 
HVF 115

HJEMMEVÆRNETS  
FORTJENSTTEGN: 
 
KL Bjarne Kodal, HVF 128 
MG Kurt Ole Nielsen, HVF 124

Nyt OM NaVNE

KK Jørgen Fink er blevet 
benådet med Ridderkorset af 
Dannebrogordnen, som blev 
overrakt på Slipshavn 13. apr.

KL Claus Henning Jensen 
Grell tiltræder som CH/PLL v. 
distriktet pr. 1. feb. 2012
PL Henrik Staurby Almind 
tiltræder som OPO ved distrik-
tet i perioden fra 1. feb. til 
31. aug. 2012 under KL Ejvind 
Johansen Vonsilds udstatio-
nering.
PL Peter Jensen, MHD Øst 
bærer fra 15. dec. 2011 nav-
net: Peter Løwenstrand
OS Ann Stephens er stoppet 
som IOF og OS pr. 31 OKT 
2011
OS Jimmi Dynt tiltræder som 
IOF ved distriktet og udnæv-
nes til PL pr. 1. apr. 2012
KL Lars Hans Hansen fratræ-
der som flotillechef for HVF 
242 pr. 31. dec. 2011 
PL Jan Ulrik Clausen ud-
nævnes til flotillechef for HVF 
243 og KL pr. 1. dec. 2011. 
Han afløser Kl claus Vinberg 
Pedersen.
MG Boris Holm udnævnes 
til flotillechef for HVF 251 og 
tillægges grad som PL pr. 1. 
jan. 2012. Han afløser Kl John 
Egemar andersen.
PL Poul Helmer Larsen ud-
nævnes til flotillechef for HVF 
256 pr. 1. jun. Han afløser Pl 
Ivan Brøgger-Jensen.

KL Keld Rosenberg afske-
diges som flotillechef for HVF 
255 pr. 31. dec. 2011 efter eget 
ønske. 

PL  Peter Frank "Rust" Han-
sen, HVF 255 tiltræder som fg. 
flotillechef pr. 1. jan. 2012
KL Frank Kipp Mayntzhusen 
fratræder som flotillechef ved 
HVF 201 pr. 30. apr. 2012

HJEMMEVÆRNETS  
FORTJENSTTEGN:

OS Kenneth Møllebæk,  
HVF 244
PL Peter Frank Hansen,  
HVF 255
lT Bent Rudi Bøgvald,  
HVF 367
Kl Torben Egon Andreasen, 
HVF 368
Kl Henrik Engel Elborough, 
HVF 368
MG Bjarne Bruno Grothe 
Hansen, HVF 368

Marinehjemmeværnsdistrikt ØstMarinehjemmeværnsdistrikt Vest

Martha rettelse

I Marthas jubilæums-
nummer fik redaktionen 
fakta galt i halsen på 
side 35. Ilse Støyer har 
ikke været fartøjsfører - 
hun har været FH og 
fører for en sødivision.
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Stå sikkert til søs
Gode råd til lystsejlere 

Fritidssejlere i deres motorbåde, 
sejlskibe, joller og kajakker kom-
mer hvert år i problemer. Sø- og 
fl yredningstjenesten indsættes i 
snit til 300 SaR-aktioner (search 
and rescue) om året, og sidste 
år deltog marinehjemmeværnet i 
59 af dem. 

Redningstjenesten er marine-
hjemmeværnets adelsmærke. 
Når det lykkes at fi nde og redde 
nødstedte til søs, får al træ-
ning og uddannelse en højere 
mening. Men ulykkerne skal 
helst ikke ske, og marinehjem-
meværnet stiller gerne op ved 
bådmesser eller i sejlklubber for 
at fortælle om at sejle sikkert, 
og om hvad der sker, når en SaR 
sættes i gang. Og man kan som 
fritidssejler med ganske få midler 
forebygge mange ulykker. 

Bjarne Toft Madsen, som er 
SAR-specialist fra Marine-
hjemmeværnsdistrikt Vest, 
har fi re gode råd
1 Sørg for, at skibet er korrekt 
udstyret med kommunikations-
midler, nødraketter mv., og at 
det er sejldygtigt
2 Vær korrekt påklædt inklusive 
redningsmidler, og her er det 
vigtigt, at dragten eller i hvert 
fald vesten er orangerød (ikke 
blå eller grøn)
3 Lav en sejlplan, så dem på 
land ved, hvad du laver, og hvor 
du skal hen. Det gør alle MHV 
skibe også.
4 Sørg for at mobiltelefonen er 
ladet op og opbevar den i en 
vandtæt indpakning – feks bare 
en lille plasticpose. Den skal Ikke 
ligge løst i lommen.

Og når vi er ved mobiltelefonen, 
så har Trygfonden udviklet en 
application til iPhone og android 
telefoner, der hedder ’Sejlsik-
kert’. Med SejlSikkert app kan 
du tjekke strøm- og vindforhold 
på havet og få information om 
uV-index, farvandsadvarsler og 
skydeøvelser. Derudover får du 
et kort med position og dyna-
misk zoom. Søg ’Sejlsikkert app’ 
på google, så fi nder du hurtigt 
siden, hvor den gratis kan 
hentes.

Vi befi nder os lige nu i lystsejlernes højsæson. lange dage til 
søs med høj sol og frisk vind lokker, og med et minumum af 
forberedelse kan man sikre sig imod de værste ulykker.

AF: NiNNa FalcK

Brug dragt og vest i orange farver. Det 
ses bedst i vandet.
Foto: Per Lynge

GOD 
SOMMER 
PÅ VANDET
TIl AllE


