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Så er det atter blvet tid til et nyhedsbrev, nummer 2 i rækken 
siden PO Nyt blev nedlagt. Det er ikke fordi det har væltet ind 
med indlæg, hvilket vi i redaktionen tolker som at man henter 
sine nyhder og informationer på blandt andet hjv.dk samt vor i 
vor Facebookgruppe. Som noget nyt i 2016, vil der dog blive 
udsendt en aktivitetsoversigt hvert kvartal. Men husk! 
Aktiviteter flyttes og tidspunkter ændre, så derfor er det en 
god idé at holde sig orienteret på hjv.dk 
 

Kvartalet der gik: 

Det har traditionen tro været et stille 4 kvartal, der ikke har budt på 
de store opgaver. 3 varslede indsættelser og 2 uvarslede. 

Herudover, så har kompagniet været flot repræsenteret ved 
”superlørdag” på Raghammer, og hvor alle samstemmende siger 
at det var en kanon dag med masser af spændende og 
anderledes skydninger 

Et andet arrangement der var flot tilslutning til, var vores 
fastholdelsesarrangement. Dette var i år henlagt til Automobil-
museet i Aakirkeby, hvor en engageret indehaver, Ole Hermansen 
viste rundt og fortalte små anekdoter om det udstillede. Maria 
havde tryllet i køkkenet aftenen forinden, og serverede en lækker 
lagkage i skoven. Desværre fik vi ikke set nogen bisonokser, men til 
gengæld fik vi nok Danmarks største tartellet i Ekkodalshuset. 

Vores årlige alarmeringsøvelse havde i år temaet bevogtning. Og 
jeg må sige; hold da op hvor blev der gået til den. Både fra de 
fremmødte men også fra markeringstyrken der alle kom fra 
Hjemmeværnskompagni Hasle. Jeg er sikker på, at i alle ligesom 
jeg havde en god dag i ”det grønne”. 

Kvartalet der kommer: 

 

Kommende 
begivenheder 

24-01-2016 

POHVK BOR Nytårsparole.  

19-03-2016 

Peer Holmgaard – 70 år 

 
 

Vigtig meddelelse 

Adgang til Politigården og 
dermed vores lokaler, er p.t. 
lidt anderledes. Det er derfor 
vigtigt, at du ved din 
tilstedeværelse respekterer 
de skærpede adgangs-
forhold. 

Indtil nærmere tilgår, gælder 
disse regler, ligesom 
parkering af privatbiler ikke 
er muligt inde bag porten. 

Det forventes, at vi i løbet af 
første kvartal har fundet en 
holdbar løsning til gavn for 
alle. 

Har du spørgsmål, så er du 
velkommen til at kontakte 
kompagnichefen.  
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Pr. 01. januar, tltræder jeg stillingen som chef for stabskompagniet 
og næstkommanderende Ole Andreasen som samme. Som i er 
orienteret om, er dette ved siden af vores nuværende stillinger og 
er fra DBH´s side valgt som en kortsigtet løsning, da 
Stabskompagniet dermed ikke står uden ledelse fra nytår. Hvad 
løsningen bliver på længere sigt, vil i blive holdt orienteret om. Men 
det er vigtigt at slå fast, at der fortsat er tale om 2 enheder/ 
kompagnier. 

Og så er det vel også på sin plads at nævne vores årlige 
nytårsparole, som jeg håber der vil være den sædvanlige store 
opbakning til. 

Herudover, så byder kvartalet også på andre spændende 
aktiviteter; se medsendte aktivitetsoversigt og hold jer orienteret 
på hjv.dk. 

Hvervning: 

Vi er inde i en god periode hvad tilgang angår.  

I november måned afholdt DBH en informationsarrangement for 
personel i reserven ved alle underafdelinger. Dette gav et flot 
resultat, idet flere på aftenen og efterfølgende ønskede at blive 
aktive. 

Selv om det berører 2 kvartal, så vil jeg da også lige nævne, at vi 
er tovholder på et samlet image & hvervetiltag på St. Torv i Rønne 
14. maj. Arbejdsgruppen er så småt ved at samle trådene; men 
ønsker du at være en del af dette spændende tiltag, så tag 
allerede nu fat i Louise og meld dig på. 

Hvornår har du for øvrigt sidst solgt ”den gode historie” til en i dit 
netværk ? 

Øvrigt: 

Som i kan se inde på hjv.dk, er mange af årets varslede 
indsættelser allerede synlige. Der kommer helt sikkert flere til.  Så 
byd ind allerede nu, der er plads og opgaver til alle. 

Godt nytår til jer alle! 

Vi ses derude hvor sandheden findes . . .  

Michael Stuhr - Kompagnichef 

 

 

I community'et 

Ny uniform 

Forsyningsbefalingsmand 
Kenneth Haagensen, oplyser 
at det rygtevis er erfaret, at 
den nye uniform tilgår i første 
kvartal 2016. 

Han efterlyser også brugbare 
og kasserede køkkenting, til 
brug for vor forplejningskasse. 

 

Ny sikkerhedsbuks 

Der er tilgået et antal gule 
sikkerhedsbukser. Disse vil 
fremadrettet skulle bruges 
ved trafikregulering i mørke 
eller ved dårlig sigtbarhed. 
Se mere på vores Facebook-
side. 

 

Bytning og tab 

Ved mistet udrustning og 
materiel eller bytning af 
personligt udlevereret 
mundering, så skal 
forsyningsbefalingsmand 
Kenneth Haagensen 
kontaktes. 

 

 



Aktivitetsoversigt – Q1/2016  for   
Politihjemmeværnskompagni Bornholm 

 
 

Personel: Dato: Ugedag: Tidsrum: Aktivitetsnavn: Tilm. til: Leder af opgave: Påklæd: Mødested 
BM 16. JAN SØN TBA Nytårsparole, DBH NK DBH 1 AGK AUD 
Alle 23. JAN LØR 10.00 – 16.00 Skydning  HVK Rønne 3 Raghammer 
Alle 24. JAN SØN 10.00 -  Nytårsparole, POHVK KC KC 1 PG Kantine 
Alle 03. FEB ONS 19.00 – 22.00 Kompagniaften  KC / NK Fri Kompagnilokale 
E.N.O. 06. FEB LØR E.N.O. Image- og Hvervning ROF ROF E.N.O. E.N.O. 
STAB 22. FEB MAN 16.30 – 18.45 Stabsmøde  KC 1 Kompagnilokale 
Alle 25. FEB TOR 19.00 – 22.00 Kompagniaften  KC / NK Fri Kompagnilokale 
Alle 27. FEB LØR 10.00 – 16.00 Skydning  STHVK 3 Raghammer 
BM 27. FEB LØR 09.00 – 23.59 Befalingsmands-seminar  KC Civil Kompagnilokale 
Alle 05. MAR LØR 08.00 – 18.00 Superlørdag NK DBH 3 E.N.O. 
Alle 09. MAR ONS 17.00 – 21.00 Skydning  HVK Hasle 3 Raghammer 
Alle 09. MAR ONS 19.00 – 22.00 Kompagniaften  KC / NK Fri Kompagnilokale 
Nye 14. MAR MAN 19.00 – 22.00 Cheftime  KC 1 Kompagnilokale 
Øvelse 15. MAR TIR 08.00 – 16.00 Øvelse på Rønne Havn KC KC / Politiet 3 E.N.O. 
Alle 17. MAR TOR 16.00 – 20.00 Skydning  HVK Rønne 3 Raghammer 
TRAF OPG. 25. MAR FRE 10.00 – 13.00 Cross Island Run, Bornholm KC NK 1 + 4 Garage 55 
/   /   /   /   / /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   / 

 

Påklædning:  
1: Tjenesteuniform med støvler + baret – 2: Kampuniform med støvler + baret – 3: Kampuniform med våben & udrustning – 4: Trafikreguleringsjakke + stav 

Husk at holde dig opdateret på hjv.dk for de varslede indsættelser 
 


