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Kompagnimagasinet 

Kompagnimagasinet vil udkomme 2 gange om året. Der vil i magasinet være mulighed for at se hvad der 
er sket de sidste 6 måneder af året. Som skrevet udkommer den i januar samt i juli måned. Vi har tidlige-
re haft et kompagniblad som udkom 4 gange om året, men da aktivitetsoversigten næsten aldrig passede 
på grund af nye opgaver, valgte vi at stoppe kompagniladet. Siden da har vi prøvet at udsende et nyheds-
brev, som skulle ud i hver måned. Dette gik heller ikke, da der nogle gange var meget og andre gange me-
get lidt. Vi prøver derfor nu med et kompagnimagasin, som så kun udkommer 2 gange om året. Med 
dette tiltag, kan vi få rigtig meget med og alle medlemmer kan derfor få et godt overblik over hvad der er 
sket og hvad der kommer til at ske de næste 6 måneder, dog igen med det vi ved. Politiet har det jo med 
at sende os ud med meget kort varsel og vi kan derfor heller ikke sætte det på AKOS. 

 

Kompagnimagasinet vil som sagt udkomme 2 gane årligt med 1 nummer i JANUAR (Udgives i december 
det foregående år) samt 1 nummer i JULI (udkommer i juni). Kompagnibladet vil ligge på HJV.DK og kan 
læses direkte på skærmen, på samme måde som HJV magasinet. Desuden kan man downloade den som 
PDF fil til sin egen computer og læse den senere. Kompagnimagasinet vil ikke bliver udsendt i papirform, 
men kun være tilgængelig i digital udgave. Vi vil selvfølgelig se på om reserven skal have tilsendt den i 
trykt udgave, men på nuværende tidspunkt, vil de som sagt kun være i digital form. 

 

Alle er meget velkomne til at indsende artikler, historier m.m. så vi har noget at sætte i. Gerne med bille-
der taget fra f.eks. En øvelse eller opgave. 

 

Med venlig hilsen 

Redaktionen 

Konfrontationer ved opgaver 

Vi har set at der i 2014 har været mange konfrontationer med civile i bl.a. trafikken. Det har ligesom eska-

leret i løbet af 2014. Dette har betydet at vi har skrevet et par sager og anmeldt det til politiet. Der har 

været tale om påkørsler eller direkte trusler og verbal overfald af personel på poster. De værste tilfælde 

har fundet sted ved opagveløsning af superligakampe i Esbjerg. Her har personel fået smidt ølkrus i hove-

det, truet med at blive kørt ned, hvis de ikke flyttede sig. Personel er blevet råbt ad og dermed verbalt 

overfaldet. Dette er ikke noget vi ser på med blide øjne. Ved f.eks. Fodboldkampe, vil vi frenmover gøre 

således at ved poster hvor der før har været 1 mand, bliver opgraderet til 2 mand og ligeledes personel i 

lyskryds med 2 mand, vil blive opgraderet til 4 mand. Dette skal medvirke at hvis der sker noget kan man 

følge op på det med det samme og der er folk der kan træde til og dermed fortsat løse den opgave vi har. 

Alt dette er videregivet til OPA, som nu ser på hvad vi ellers kan gøre for at det skal føles sikkert for vores 

medlemmer at deltage i løsning af opgaver. 

Hvis man bliver udsat for tilråb, påkørsel eller trusler, SKAL dette meddeles OMGÅENDE til TAKLE som 

derefter for politiet til stedet. Der skal derefter laves en anmeldelse om hændelsen. Politiet skal derefter 

køre sagen videre til eventuel straf/bøde eller hvis de vurdere det lavet en retssag ud af det.  
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KC har ordet 
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NK hjørnet 

Så startet 2015 snart. Årsskiftet er lige om hjørnet og vi kan se tilbage på 2014 med mange forskellige op-
levelser og meninger. Vi må igen i 2014 sige farvel til nogle af vores medlemmer, grundet at de har valgt 
at træde ud af hjemmeværnet eller søge nye udfordringer i andre kompagnier eller foreninger. Dette er 
jo ikke rart at skal sige trak for nu til dem, da de har lagt mange timer i kompagniet. Desværre må vi også 
se at nogle ikke har de 24 timer eller GME-F. Disse er fra 2015 overført til reserven. Vi ved allerede nu at 
nogle af dem dog hurtig vil vende tilbage til den aktive del og igen være en del af den aktive styrke. Dette 
ser vi som en positiv udvikling. 

Som du kan læse andet sted i magasinet, har vi fået en stor tilgang til kompagniet med nye medlemmer. 
De venter på nuværende tidspunkt at få svar på om de er godtaget eller ej. I efteråret 2014 har vi haft 
kontakt til ikke mindre end 20, som gerne vil høre mere om hvad vi laver og hvem vi er. Ud af disse er det 
blevet til 10 ansøgninger som er gået igennem indtil nu.  

I november 2014 var vi på BM Weekend i Nymindegab, hvor vi sammen med HVK ESC kunne tilrettelæg-
ge hele 2015 AKOS. Vi kunne planlægge øvelser, undervisning, uddannelse og se om det passede ind i 
begge kompagniers AKOS og dermed lave en fælles AKOS eller planlægge at vi lavede noget sammen de 2 
kompagnier imellem. Vi håber med dette at vi kan få lavet nogle øvelser og undervisningsaftener, hvor 
begge kompagnier er repræsenteret med personel og derved kan få en god fælles undervisning med flere 
end bare 2 der har tilmeldt sig. 
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Kompagnibefaling 
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Hvervning i Bramming by 

Vi fik et tilbud vi ikke rigtig kunne sige nej tak til. På 

trods af det meget korte varsel, fik vi stablet en rigtig 

god og flot udstilling på benene. Vi havde taget en 

MAN lastvogn med, 2 af Politiets tjeneste køretøjer, 

Telt, sløringsnet. Vi lavede DEMO af hundens arbej-

de, dette stod Preben Thomassen for og mange stod 

og så hvordan hundeføreren og hunden arbejdede. 

Desuden kunne børn komme og blive sløret i hovedet 

og alle havde mulighed for at smage på vores feltrati-

oner. Da dagen var omme kunne vi konstaterer at 

flere havde henvendt sig og ville hører mere om kom-

pagniet og samtidig skrive ansøgning til optagelse i 

Hjemmeværnet. 
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SAMNORDØVELSE 2014 

Samnordøvelse i 2014 var henlagt til Varde Øvelsester-

ræn i Varde Søndre Plantage. Som noget nyt for vores 

kompagni, havde vi en hel bevogtningsgruppe med på 

denne øvelse. Øvelsen starkte sig fra fredag aften og til 

søndag over middag. Vi fik på denne øvelse tildelt en 

hundefører fra Hjemmeværnskompagni Sydvestjylland. 

Alt startede på Hjemmeværns Centret på veldbækvej, 

hvor vi mødte ind og gjorde os klar til øvelsen. Hans Ole 

Fyhn Brink styrede folkene som BEVDF og GF fik gjort 

klar til kamp inden afgang til øvelsesområdet. Alt klappe-

de med de strabadser som vi blev udfordret i. Alle gik til 

den med alt hvad de havde. 

På samme øvelse var modstanderne også Hunter Force, 

så det var med at være på mærkerne og ikke blive set, 

når man var på diverse opgaver. Også INF fra Varde var 

en af vores modstanderer og de gjorde det 

heller ikke let for os i denne weekend. Vores 

bevogtningsdeling har gennem 2014 været 

med på mange øvelser og har fået rigtig godt 

fat i hvad det indebære at være en bevogt-

ningsdeling/gruppe. De har igennem 2014 

haft flere uddannelsesaftener og dage hvor de 

bl.a. har delgate i øvelsesmomenter for AKS 

og haft muligheden for at foretage en rens-

ning agf hus ved Horne. Alt dette har gjort at de er 

blevet rigtig skarpe i deres løsning af forskellige mili-

tære opgaver indenfor Bevogtning, rensning, patriulje 

og adgangskontrol. 

I 2015 vil de igen bruge mange timer og dage i at blive 

endnu bedre og vil være på fuld linie med andre be-

vogtningsenheder og patruljeenheder i vore område. 

Det er de allerede, men der er altid noget nyt at lære 

og noget der kan gøres bedre, men de er rigtig godt 

på vej til at være andet end blot en del af et politikom-

pagni. Deres kunnen, kan også bruges ved støtte til 

politiet, ved f.eks. Overvågningsopgaver. 

Klargøring på Veldbækvej, inden afgang 

Så er det det sidste der skal på plads 

Øvelsesdeltagere i Compound i Varde 

På opgave i adgangskontrollen 
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Dato TID INDHOLD ANSVARLIG

03-01-2015 1300—1600 Nytårsparole UDDSTOF / KOF / ROF

28-01-2015 1900—2200 Uddannelsesaften  

04-02-2015 1900—2200 Filmaften  

11-02-2015 1900—2200 Uddannelsesaften  

25-02-2015 1900—2200 Uddannelsesaften  

11-03-2015 1900—2200 Uddannelsesaften  

22-03-2015 1000—1500 Trafikregulering (Vedligeholdelsesuddannelse)  

25-03-2015 1900—2200 Uddannelsesaften  

05-04-2015 0800—1400 Duathlon i Jels  

08-04-2015 1900—2200 Uddannelsesaften  

10-04-2015 1800—2300 Grillaften  

15-04-2015 1800—2200 Skydning på Måde skydebane (Q givende for GME-F)  

17-04-2015 1900—2359 ØVELSE  

18-04-2015 0001—2359 ØVELSE  

19-04-2015 0001—1400 ØVELSE  

22-04-2015 1900—2200 Uddannelsesaften  

01-05-2015 0800—1600 Korkromarkedet  

02-05-2015 0800—1600 Korskromarkedet  

03-05-2015 0800—1600 Korskromarkedet  

06-05-2015 1900—2200 Uddannelsesaften  

20-05-2015 1800—2200 Skydning på Måde skydebane (Q givende for GME-F)  

24-05-2015 0900—1600 Familiedag  

04-06-2015 1900—2200 Uddannelsesaften  

06-06-2015 0800—1600 Stafetløbet 2015  

07-06-2015 0800—1600 Stafetløbet 2015  

14-06-2015 0800—1400 Vestkystløbet  

17-06-2015 1900—2200 Uddannelsesaften  

21-06-2015 0800—1600 Triathlon i Jels  

28-06-2015 0800—1700 Åben Hede  
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ANSVARLIG STED TILMELDINGSFRIST 

UDDSTOF / KOF / ROF HVC ESB 19-12-2014 

 HVC ESB 27-01-2015 

 HVC ESB 03-02-2015 

 HVC ESB 10-02-2015 

 HVC ESB 24-02-2015 

 HVC ESB 10-03-2015 

 HVC ESB 21-03-2015 

 HVC ESB 24-03-2015 

 Møllehuset, Møllegade 4, Jels 27-03-2015 

 HVC ESB 07-04-2015 

 HVC ESB 03-04-2015 

 HVC ESB 14-04-2015 

 HVC ESB 10-04-2015 

 HVC ESB 10-04-2015 

 HVC ESB 10-04-2015 

 HVC ESB 21-04-2015 

 HVC ESB 25-04-2015 

 HVC ESB 25-04-2015 

 HVC ESB 25-04-2015 

 JVC ESB 05-05-2015 

 HVC ESB 19-05-2015 

 HVC ESB 18-05-2015 

 HVC ESB 03-06-2015 

 HVC ESB 01-05-2015 

 HVC ESB 01-05-2015 

 HVC ESB 07-06-2015 

 HVC ESB 16-06-2015 

 Møllehuset, Møllegade 4, Jels 10-06-2015 

 HVC ESB 20-06-2015 
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Den nye uniform 

Så er tiden ved at indfinde sig. Fra 2015 og frem til 2018, vil alle i Hjemmeværnet 

få udskiftet deres nuværende M/84 og M/01 uniform. I stedet indføres den nye 

MTS M/11 uniform. Den nye uniformstype vil blive udskiftet løbende og forsøges 

at blive udskiftet enhedsvis. Det vil sige at alle aktive i samme enhed/kompagni 

vil få skiftet uniformen samtidig. Dette gør at alle således er ens og at ingen i en 

enhed går i både den nye MTS M/11 og vores nuværende uniform M/84. 

Når du får udleveret/byttet uniformen vil du få udleveret følgende uniformsdele: 

Jakke Let M/11 MTS (1 stk.) 

Bukser Let M/11 MTS (1 stk.) 

Jakke ALM M/11 MTS (1 stk.) 

Bukser ALM M/11 MTS (1 stk.) 

Jakke Regn M/11 MTS (1 stk.) 

Bukser Regn M/11 MTS (1 stk.) 

Hætte M/11 MTS (2 stk.) 

Felthue M/11 MTS (1 stk.) 

Hvervning i 2014 

I 2014 gik vi for alvor i gang med hvervning i stor 

stil. Vi var med ved næsten alle hverveudstillinger i 

vores område. Dette har bevirket at vi har fået flere 

nye ind i 2014, end vi før har haft. Dette gør også at 

vi må bruge meget mere tid på fastholdelse af vores 

nye medlemmer. 

Vi har i 2014 været repræsenteret ved følgende ud-

stilliinger: 

 Esbjerg Storcenter 

 Idrætsnatten 

 Tall Ship Race 2014 

 Korskro markedet 

 AMU Center Vest 

 Bramming 

 Campus Varde 

Dette har alle steder givet positiv omtale omkring 

vores kompagni og vores arbejde. Mange har tilken-

degivet at de gerne vil hører mere om politihjem-

meværnet og mere om vores kompagni’s arbejde og 

opgaver. Vi vil derfor i 2015 fortsætte det store ar-

bejde med hvervning og er allerede i gang med 

de første forberedelser til hvervning i hele 2015. 

Vi forventer at vi igen i 2015, vil få stor tilgang i 

kompagniet. Dette er for kompagniet vigtig at vi 

får nye kræfter ind, da vi ser at der vil i de kom-

mende år blive flere som på grund af alder vil 

træde ud af kompagniet. Dette er ikke noget vi 

selvfølgelig ønsker, men en realitet vi må se i 

øjnene og dermed gøre noget ved. 

Også kontakten til reserven er vigtig, da mange 

gerne vil til at være aktive igen, men ikke lige 

kan få sig selv til at kontakte os. Derfor har vi i 

2014 skrevet ud til alle i reserven og efterfølgen-

de ringet dem op. Dette vil vi også fortsætte 

med i 2015. Det viser sig at nogle igen gerne vil 

gøre en aktiv indsats i kompagniet og hjælpe 

med forskellige opgaver. 
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Ny HJV.DK version 2 

Fra 1. januar 2015 går den nye version af hjv.dk i luften. Dette betyder at den gamle version som vi ken-

der, bliver lukket ned og man kan derfor ikke logge på denne udgave mere af hjv.dk. Alle skulle gerne ha-

ve gennemgået det grundlæggende kursus i brug af det nye hjv.sk version 2. Hvis du ikke har fået taget 

kurset, så har du muligheden ved at gå til www.fels.dk. Her skal du tage HJV.DK Grundkursus. Den tager 

dig igennem det som du skal kunne, for at bruge hjv.dk ver. 2. 

Den nye platform som bliver tilgængelig fra 1. januar 2015, 

er meget anderledes end den vi er vant til, men den giver 

også nogle redskaber og muligheder som vi ikke før har haft i 

den nuværende version. Alle i hjv har som bekendt en hjv 

mail som består af ma-nr @hjv.dk. Denne mail er lagt ind i 

den nye hjv.dk, så man hver gang man logger ind samtidig får 

et overblik over sin hjv mail og kan se om man har fået mail. 

Man kan dog som nu også vælge at den skal sende mail di-

rekte til ens egen private mail. 

Selve aktivitetslisten er også opdelt, således at det ikke bare 

står som det plejer, men er adskilt i måneder med tilhørende 

uge numre. Man kan se dem som almindelig listevisning eller 

man kan vælge at se det som en almindelig kalender ligesom 

den der er i bl.a. outlook express fra Microsoft. 

Desuden er det lavet således at hvis man har f.eks. Et medlemsblad, kompagniblad, kan dette lægges op 

på kompagniets side og enten hentes som PDF eller man kan se det direkte på skærmen, ligesom man i 

dag kan se og læse i hjemmeværnsmagasinet. Der er meget i den nye version og hvis man skulle fortælle 

om det hele skulle man buge flere sider, så vi må nok hellere slutte her således at alle der tager kurset 

selv kan se de nye muligheder. Så held og lykke med kurset. 
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Nyt køretøj i HJV 

Hjemmeværnet har valgt at skifte de gam-

le MAN lastvogne ud og i stedet for indkø-

be et nyt køretøj også kaldet FIK. Den nye 

”varevogn” er indrettet til at kunne fragte 

9 mand incl. Føreren samt udstyr til en hel 

gruppe. Desuden er den udstyret med et 

hundebur, som nu bevirker at hundeføre-

ren kan have sin hund med uden at skulle 

køre  i eget køretøj eller have et stort hun-

debur med i en BUSLET. Køretøjet er nu 

blevet testet i alle mulige terræner og har 

bestået disse.  Køretøjet er nu på vej ud til 

distrikterne og er klar til brug allerede i 

2014. De første instruktører er allerede 

uddannet og klar til at uddanne kører ved 

kompagnierne. 

FIK køretøjet er faktisk en almindelig kas-

sevogn med lidt større frigang end nor-

malt. Desuden er vinduerne med folio så-

ledes at man ikke kan kigge ind, men alle 

kan kigge ud. Bilen er af VW Crafter og der 

kræves stort kørekort for at måtte køre 

den. 

Nogle er glade for køretøjet, mens andre 

ser på det med helt andre øjne. Det er jo 

ikke en MAN og den kan ikke pakkes 

på samme måde. Nej, det er rigtig, 

men set fra vores øjne som PO kom-

pagni, er det nok et køretøj vi får 

glæde af i forskellige opgaver. Vi vil i 

hvertfald få uddannet så mange kø-

rer som det nu er muligt. Vi har 

efterhånden meget udstyr ud til blot 

en almindelig trafikopgave eller af-

spærringsopgave og med det har 

dette køretøj en god opbevaring af 

det udstyr. Vi ser frem til at kunne 

bruge køretøjet i de opgaver hvor 

dette kræves eller er en god ide på 

grund af opgavetypen. 

Taktisk leder Hjemmeværn 

Efter at der skal være taktiske ledere på vores opgaver for politiet, har kompagniet fået uddannet de første taktiske 

ledere. Dette var en uddannelse som kun omfattede personel fra henholdsvis Politikompagni Sønderjylland samt 

politikompagni Sydvestjylland. På dette kursus blev der uddannet 22 taktiske ledere i alt. Fra vores kompagni blev 

det til 8 taktiske ledere. De er nu begyndt at få tildelt de forskellige opgaver som vi skal løse for politiet. I 2015 vil 

alle opgaver blive fordelt mellem de taktiske ledere vi har i kompagniet. For at kunne blive uddannet taktisk leder 

kræver det for det første at man som minimum er delingsfører og har gennemgået og bestået ABK samt VBK. KC 

kan vælge at en gruppefører bliver uddannet taktisk leder, men det kræver at gruppeføreren har gennemført de 

nævnte uddannelser. 
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”Tæv en betjent” 

Som tidligere var vi med som ”fodboldfans” da politiets insatsdelinger trænede 

i at klare uroligheder ved f.eks. Fodboldkampe. Som altid var vi ikke så søde og 

rare. Vi havde fået lov til at gøre ”næsten” alt og det gjorde vi. 

Der var i alt ca. 80 personer tilmeldt og fra os selv var vi 6 mand. 

Men vi gjorde det godt og fik ros fra politiet. 

 

Udover personel fra HJV, var der hjælp fra en Idrætshøjskole, 

som havde en linie for dem der ville videre på politiskolen. Disse 

udgjoprde en stor del af fanskaren og var rigtig gode til at få sat 

stemningen i vejret. Man kunne tydelig hører på dem at de nød 

at kunne råbe  til betjentene uden rigtig at blive anholdt. Alle nød 

en god solrig dag i Fredericia. 

Vi kan kun opfordre alle der har muligheden og gerne vil, at prøve at 

være med til en dag som denne. Man behøver slet ikke væ-

re dem der går i slåskamp med politiet, men blot vil være 

en del af fanskaren. 
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Kompagniøvelsen SORT SOL 2014 
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GME-F for VETERANER 2014 

Hele holdet opstillet på 

Hjemmeværnscenter Esbjerg 


