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Så kom ’dagen’, hvor jeg bliver jeres Kompagni-
chef. 
Lidt om min baggrund i forsvaret. 
Jeg startede i 1979 som Konstabelelev ved Jyske 
Telegrafregiment i Fredericia og derefter kom jeg 
til Telegrafbataljonen i Tønder hvor jeg var i knap 
4 år. 
 
Efter et 1/2 års pause i det grønne tøj, kom en 
bekendt og sagde: ”du skal da være med i Hjem-
meværnet”. Jeg tænkte over det og var ikke helt 
sikker, men tog med for at se på det. Og der star-
tede min HJV karriere. 
 
Jeg startede, således i det nu nedlagte Luftmelde-
korps, hvor jeg har haft følgende funktioner: Grup-
pefører, Næstkommanderende for en luftmelde 
sektion, Sektionsfører for den samme, Hjælper for 
Uddannelsesofficer og sluttede som Eskadrille-
chef. 
 
Holdt en pause, fik nyt job i posten, og da kom KC 
for kompagniet på Københavns pakkecenter og 
spurgte: ”vil du ikke være min nye NK?” Efter lidt 
betænkningstid sagde jeg ja tak og var der indtil 
posthjemmeværnet blev nedlagt. 
Resten kender I jo. 
 
Kort inden bladet blev afsluttet lev alle, som har 
våben udleveret, ringet op og spurgt om de stadig 
ville have våben hjemme. Baggrunden for dette er 
at Hjemmeværnskommandoen har bestemt, at de 
der stadig ønsker at have våben hjemme, skal 
have opsat et våbenskab i deres hjem. Våbenska-

bet vil blive indkøbt og opsat uden omkostninger. 
De af jer som har sagt ja til at være i den aktive 
struktur i VJE ROS og som i år (2009) ikke har de 
24 timer I har forpligtiget jer til, vil på samme må-
de blive ringet op for at finde ud af hvorfor I ikke 
har opfyldt jeres aftale med Hjemmeværnet 
(kompagniet). 
 
En lille opsang: Alle der har våben udleveret, 
hvad enten det står på kammer eller er hjemme 
på bopælen, har pligt til en årlig kontrolskydning. 
Det kniber for en del af jer at få den kontrolskyd-
ning overstået. Det er skidt, da det er kravet for at 
have våben udleveret! 
Så derfor: kom nu på skydebanen og få klaret 
den kontrolskydning! Fra 1. Januar 2010 bliver det 
sådan, at Kompagniet som minimum ser jer på 
skydebanen 2 gange om året. 
 
Jeg ønsker jer alle en rigtig god jul og tak for jeres 
indsats i 2009. 
 
Med Venlig Hilsen  
Frans Løper 
PL/KC  
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Endnu et år er ved at gå på 
hæld, vi skriver snart 2010. 
Det betyder ikke alene et nyt år, 
men også mange omvæltninger 
og ikke mindst nye udfordringer. 
 
Chefskifte og andre ændrin-
ger i Kompagnistaben 
Vores nuværende (i skrivende 
stund lidt endnu) KC René Sahl-
berg, har valgt at skifte KC po-
sten ud med en VJE-STABS 
funktion som AO Ø/P. Det er 
vemodigt, allerede at skulle sige 
farvel til dig som KC – men det 
er heldigvis kun på gensyn, og 
jeg ser frem til vores fortsatte 
samarbejde med dig i staben.  
Frans Løper, som vi på godt og 
ondt i forvejen kender som kom-
pagniets NK, bliver – lidt før end 
planlagt – kompagniets øverst-
kommanderende, altså KC fra 
01 NOV 09. Det betyder såle-
des, nye udfordringer for mig 
også, idet jeg har sagt ja til at 
efterfølge Frans på NK posten. 
Men som beskrevet er det lidt 
før vi egentlig havde planlagt 
det. Kompagniet får en ny 
KDOBM, hun ønsker dog ikke at 
tiltræde før i januar, så jeg er 
stadig den I skal sende kursus-
ansøgninger, køresedler o.lign. 
til. 
Jeg glæder mig meget til de nye 
udfordringer som NK for VJE 
Roskilde og jeg håber vi kan 
fortsætte det gode samarbejde i 
2010. 
 
Klimatopmødet 
Men inden vi vender næsen 
mod 2010, har vi som de fleste 
af jer ved, en meget stor opgave 
i december måned. I skrivende 
stund kender vi 
ikke i detaljer vo-
res opgave og 
dermed heller ikke 
den rolle vi har i 
forbindelse med 
det store Klima 
topmøde i Køben-
havn i december. 
Jeg håber, at alle 
der kan, vil deltage 

i løsning af vores forestående 
opgave. Jeg tror der bliver brug 
for alle. 
Så snart vi er blevet bekendt 
med opgaven og i hvilket om-
fang vi som kompagni skal kun-
ne deltage, får I besked. 
 
Nye lokaler 
Her i starten af november flytte-
de vi til nye dejlige lokaler på 
Djursvang i Albertslund. I løbet 
af januar vil vi lave forsøg med 
Åbent kontor eller Åbent hus om 
I vil.  Jeg vil gerne gøre lidt re-
klame for disse dage. Her er det 
muligt at møde kompagni sta-
ben – eller i hvert fald dele af 
den. Jeg kan ikke love noget på 
resten af stabens vegne – men 
jeg vil i hvert fald være der. 
Det betyder I kan få selvsyn på 
vores nye lokalitet, derudover er 
jeg selvfølgelig til rådighed for 
spørgsmål og hjælp til brevsko-
le, problemer med HJV.dk eller 
hvad det nu måtte være.  
Frans og jeg nærer et ønske om 
at sætte lidt mere fut i kompag-
niet – vi har mange nye på vej 
ind og det er vigtigt at holde 
dem i gang. Så de bliver godt 
integreret og forhåbentlig kan vi 
få gang i flere inaktive. Men det 
er ikke en opgave Frans og jeg 
kan klare alene – derfor mød op 
til vores åbent kontor arrange-

menter og kom med forslag til 
aktiviteter – jeg er sikker på at 
mange af jer ligger inde med en 
masse forslag. 
 
Til slut 
En opfordring til alle aktive såvel 
som inaktive. Kompagniet står 
endnu engang foran en udfor-
dring af større karakter. En ny 
KC i chefstolen med en masse 
visioner og gå-på-mod. En ny 
NK med mindst lige så mange 
visioner og viljen til at trække 
det store læs. Dertil en ny 
KDOBM, hvor der allerede er 
lagt, en kim til et meget godt 
samarbejde. Tag godt imod alle 
disse nye udfordringer og ikke 
mindst giv os en chance for at 
vise, vi kan bygge videre på 
kompagniet og nå endnu længe-
re end vi er i dag. 
 
Med det sagt, ser jeg frem til et 
2010 med store udfordringer og 
godt samarbejde.  
En stor tak for samarbejdet i 
2009 
 
God Jul og Godt Nytår – til jer 
og jeres familie. 
 
Med venlig hilsen 
Heidi Weje Jensen 
OS/NK 
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Tekst og fotos af KP Gitte Hersom 

Med god vækst, flere kompagnier i området 

og omstruktureringer i stabene i henholdsvis 
VJE og VHV, skete det som det altid gør for 
børn i voksealderen—’tøjet’ bliver for småt. 

 
I dette tilfælde var det kompagnilokalerne på 
Vallensbækvej som ikke længere kunne til-

fredsstille de mange kompagniers behov. For-
uden at VJE ROS kom i voldsom vækst sidste 
år, blev et nyt kompagni overflyttet. Desværre 

kunne de ikke få lov at blive i deres gamle 
kompagnilokaler ved Post Danmark, så det 
blev besluttet at alle tre kompagnier skulle ha-

ve til huse samme sted. Hvilket Vallensbæk 
var alt for småt til. 
 

I lang tid var der tvivl om hvor de nye lokaler 
skulle findes. Hvilken beliggenhed var bedst—
hvad skulle der være af faciliteter og hvordan 

kunne man bedst indrette sig hvis alle skulle 
have kontorer og rum. 
 

Endelig blev der enighed om godt 700 m2 på 
Djursvang i Albertslund. Her ville der være 
god plads til tre kompagnier og to frivillige sta-

be, med både garage og grønne områder. 
 
Uheldigvis var der mange ting som ikke var 

færdige endnu, vægge der skulle stilles op, 
strømkabler der skulle trækkes og mange an-
dre ting. 

Flere gange mente man at byggeriet snart ville 
være færdigt, og flere gange blev datoen for 
indflytningen rykket ud i fremtiden. 

 
Men endelig kom dagen hvor to håndfuld 
mennesker mødtes til morgenbrød i ’de gamle 

lokaler’, bevæbnet med et stort antal flyttekas-
ser, køkkenrulle og en lastbil. 
 

Frans Løper styrede slagets gang, udpegede 
de rum der først skulle pakkes ned og bad folk 
satte i værk. 

Folk fordelte sig hurtigt mellem rummene og 
der blev gået på med krum hals. 
En mindre mur af flyttekasser blev hurtigt 

stablet på benene ved hoveddøren, en mur 
jeg stoler på at de gamle spartanere ville have 
været stolt af. 

 

STORE FLYTTEDAG 
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Et medlem af HJV, som til dagligt arbejder som flyttemand, havde ta-

get alt sit udstyr med, så det var let at fylde bilen og køre det første 
læs af sted til de nye lokaler. 
 

Tilbage på Vallensbæk blev der bestilt adskillige store familiepizzaer 
med mange forskellige slags fyld. Tiden fløj af sted så det var på tide 
at få noget frokost. 

Så kort før folkene kom tilbage efter at have afleveret det første læs, 
ankom pizzaerne så alt var klar. 
 

Der blev næsten spist op og efter at have slået mave i nogle få minut-
ter, gik folk igen i gang med at pakke ned. Kompagnierne havde gen-
nem tiden fået samlet utrolige mængder glas, tallerkner, bestik og 

hvad man eller skal bruge for at dække op til mange mennesker. 
Selvom det tog lang tid for pigerne at pakke det ned, bliver det alligevel 
rart at have med ud i de nye lokaler. 

 
Kontorerne blev ligeledes pakket ned og de tunge skriveborde blev bå-
ret ned i lastbilen. Nu begyndte det så småt at lysne og lokalerne be-

gyndt at se meget tomme ud. 
 
Kontorerne på Djursvang er snart færdigt indrettede. Grupper, delinger 

og kompagnier er så småt begyndt at tage dem i brug, garagen og de 
tilstødende lokaler egner sig fint til at øve ’rumkamp’ i og græsarealer-
ne er store nok til diverse træningsøvelser. 

 
På Djursvang får kompagnierne råderet over to køretøjer, BUSLET. 
Hvordan udlevering og udlåning præcis kommer til at foregå, vil vi få 

besked inden længe. 
 
Ligeledes kommer VHVs første SANITETSTRAILER til at stå på domi-

cilet, i det VJE ROS er blevet organiseret med en SANIGRP fra den 1. 
januar 2010. 
 

Der er ingen tvivl om at de nye lokaler vil danne ramme om mange go-
de timer, oplevelser og uddannelser for alle tre kompagnier. Desuden 
vil der ofte være liv og en smule larm, idet vi bliver mange samlet. 

 
Inden længe vil der blive holdt kompagnimøde i VJE ROS, hvor du så 
vil få muligheden for at se de nye lokaler. Desuden holder 1 DEL grup-

pedage og akti-
viteter hver må-
ned i det nye år 

og der er plan-
lagt en hel del 
k om p ag n i u d -

dannelsesdage. 
Alle datoer kan 
du se i AKOS 

som følger med 
dette nummer af 
SPORSKIFTET. 



Til: Alt personel ved VJE ROS 

Ang.: KMP MØDE VJE ROS 

Tid: 23. januar 2010, kl.: 13:00 - 19:00 

Sted: Djursvang 9, 2620 Albertslund (de nye KMP lo-

kaler) 

Tilmelding/

afbud: 

På HJV.dk eller KDOBM (husk at bruge kom-

mandovejen, således at din GF også ved at du 
kommer) 

 

Dagsorden 

1: Velkomst ved KC. 

2: Fremvisning af det nye domicil.  

3: Præsentation af BM i VJE ROS.  

4: Ledelsens præsentation af det nye "KMP Regle-

ment".  

5: "SPORSKIFTET" - Er det godt? Mangler der no-

get?  

6: HJV.dk - Er alle oprettet? Hvis ikke, kan du blive 

det den dag.  

7: Kommunikation i VJE ROS - kører det? Hvis ik-

ke, hvordan kan vi få det til at fungere?  

8: Gennemgang af AKOS 2010.  

9: Uddeling af årstegn.  

10: EVT, ordet frit.  

Vi ser gerne at de der overhovedet har mulighed for at kom-

me, gør det. For vi  ved at nogen gerne vil i gang igen. 
Kom og hør hvad vores intentioner er, og lad det måske væ-
re skubbet til igen og blive aktiv i VJE ROS. 

  
Håber at se rigtig mange, også gerne "nye" ansigter der er 
"gamle" i KMP. 

 
Med Venlig Hilsen 
Frans Løper 

KC  
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2009 - et særdeles begivenhedsrigt år for 

VHV 
 
2009 var året hvor; 

 VHV ikke længere havde et Posthjemme-
værn. 

 TDC i juni opsagde aftalen med Telehjem-

meværnet. 
 
Men, 2009 var også året hvor; 

 Jernbanehjemmeværnet voksede pga. til-
gang fra det tidligere Posthjemmeværn. 

 Telehjemmeværnet tog fusen på alle - og 

vandt HJV Gruppekonkurrence 2009! 
 VHV første internationale skydekonkurren-

ce blev afholdt i Nymindegab. 

 VHV 3-doblede antallet af ansøgere ift. 
2008 (over 100 mod 31 i 2008). 

 VHV tegnede 6 nye A aftaler - der efterføl-

gende blev udvidet med tegning af en ny 
rammeaftale med Energistyrelsen, 7 nye B 
aftaler og efter forhandlinger bevarede en 

opdateret C aftale med TDC. 
 VHV for alvor indsat og blev anvendt af 

samarbejdspartnerne. 

 I alt ca. 8.000 mandtimer ved Amager-
værket, Vattenfall (4 gange) og under 
COP15. 

 
Så - hvad bringer 2010? 
 

Vanskeligt at forudse, men forventeligt føl-
gende; 

 Tilgang af HVK Køben-

havns Rådhus (ca. 45 
aktive - forhandlinger på-
går. Kompagniet ønsker 

at tilhøre VHV). 
 Tilgang af nye B med-

lemmer til kompetenceudvikling i sikkerhed 

og beredskab ved SAS foranstaltning - pt. 
allerede 12 på vej. 

 Nye og flere aftaler i transport- og energi-

sektoren samt ved IT- og Telesektoren. 
 Oprettelse af SANGRP ved VJE ROS og 

tilgang af en Sanitetstrailer. 

 Oprettelse af INFO element ved VHV, med 
INFO personel fra alle grene. 

 Oprettelse af UDD element ved VHV. 

 Justering af Grenstabe. 
 KC møder - idet GC møder afholdes et par 

uger forud. 

 
Større VHV aktiviteter i 2010 
 

 PTR UDD #1: 22-24 JAN. 
 Stormøde: 30-31 JAN. 
 UDD Weekend #1: 19-21 MAR. 

 CH&NK møde + Føreruddannelse: 10-11 
APR. 

 PTR UDD #2: 23-25 APR. 

 HJV fortjensttegn: 04 MAJ. 
 2. VHV internationale skydekonkurrence: 

19 JUN. 

 PTR UDD #3: 27-29 AUG. 
 PTR UDD #4: 08-10 OKT. 
 UDD Weekend #2: 12-14 NOV. 

Tekst af OL John Flarup | Fotos af RANG XXX 

2009 <-> 2010 IFØLGE VHV 
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Vi kender den alle sammen i 
hjemmeværnet; diskussionen 
om uniformen, hvordan den bæ-
res og navnlig ikke bæres. Vi 
har vel alle set eksempler på, at 
uniformen ikke bæres helt kor-
rekt. Uniformen har derved en 
meget klar signalværdi. Jeg vil 
vove den påstand, at uniformen 
er hjemmeværnets mest mar-
kante imageelement. Det sløre-
de mønster bruges i næsten alt 
vores informationsmateriale, der 
skal profilere hjemmeværnet 
over for nye potentielle aspiran-
ter til tjenesten i det frivillige for-
svar, men også for den generel-
le information, der skal oplyse 
borgerne om vores virke. 
 
En væsentlig forudsætning for 
militære enheders evne til at 
løse deres opgaver er trovær-
digheden i arbejdet? Med andre 
ord; tror andre på, at enheden 
er i stand til at løse den pålagte 
opgave. Populært kan man si-
ge, at de væbnede styrker ud-
gør det værn, der i sidste ende 
skal sikre samfundet og beskyt-
te det mod en lang række trus-
ler og fare, f.eks. terrorhandlin-
ger, miljøkatastrofer og væbnet 
angreb på danske territorium. 
Det giver sig selv, at her tæller 
troværdighed som en reel fak-
tor, der kan forhindre disse 
hændelser. 
 
Uniform = image = troværdig-
hed 
Hjemmeværnet har en folkekon-
trakt med befolkningen og politi-
kerne. Vi skal kunne løse vores 
opgave troværdigt, og derfor 
skal vores image understøtte en 
troværdig militær kapacitet. 
Hjemmeværnet er en frivillig mi-
litær organisation, ikke den lo-
kale fritidsforening. 
 
En hjemmeværnssoldat, der 
ikke optræder korrekt, viser et 
forkert og negativt billede af 

hjemmeværnet og bidrager til at 
styrke fordommene. Det er de 
fordomme, vi alle gerne vil slip-
pe af med. Det at gå i en be-
skidt uniform, mærkelig skotøj, 
uniformsgenstande kombineret 
med civilt tøj eller andre kreative 
forsøg påfører hjemmeværnets 
troværdighed ridser i lakken. 
 
Når vi danner os førstegangs-
indtryk af mennesker, vi møder, 
bruger vi ganske få sekunder på 
at bedømme dem. Det billede er 
svært at ændre på, og den ef-
terfølgende adfærd kan så en-
ten bekræfte eller afkræfte det 
billede vi har dannet. Vi kender 
det fra os selv; vi er alle tilbøjeli-
ge til ubevidst at lede efter en 
adfærd, der styrker ens første-
gangsopfattelse. Denne adfærd 
gør sig også gældende, når du 
som hjemmeværnssoldat sidder 
i S-toget, cykler eller tager bus-
sen, og andre bedømmer dig – 
og det er ikke kun dig, der be-
dømmes. 

God kammerathjælp 
Uniformen gør, at hele hjemme-
værnet bedømmes, og fordom-
mene over for hjemmeværnet 
gør, at vi skal yde en ekstra ind-
sats for at afkræfte fordomme-
ne. Fordommene som krigsli-
derlige weekendkrigere, mad-
glade idioter eller øldrikkende 
hjemmeværnsmænd styrkes, 
når man sidder i sløset uniform, 
er usoigneret, drikker øl eller 
leger med gevær for at nævne 
nogle få eksempler. 
 
Når jeg er ude som informati-
onsofficer ved arrangementer 
og øvelser i hjemmeværnet, 

møder jeg tit følgende holdning 
til holdnings- og uniforms-
spørgsmålet : ”Jeg er ligeglad 
med, hvordan man ser ud, bare 
de løser opgaven korrekt.” En 
sådan holdning er langt mere 
skadelig, end man umiddelbart 
vil tillægge de uskyldige ord. 
 
Hjemmeværnets troværdighed 
som en militær partner i totalfor-
svaret afhænger af det generel-
le billede, vores image viser. 
Hjemmeværnets fortsatte bestå-
en og opgavevaretagelse af-
hænger af vores troværdighed i 
forhold til befolkningen og politi-
kerne. Vi har alle en forpligtigel-
se til at bidrage til et positivt og 
troværdigt billede af den kapaci-
tet, vi stiller til rådighed. 
 
Det er ikke utidig indblanding at 
påpege ukorrekt uniformering, 
en mystisk baretføring eller 
åbentstående lommer. Det er 
derimod god kammerathjælp. I 
informationsofficerskredsen i 
Totalforsvarsregion København 
har vi givet hinanden håndslag 
på, at vi ikke lukker øjnene for 
f.eks. uniform og civile støvler til 
en udstilling. Det skal slet og ret 
ikke accepteres, og ser vi det, 
forbeholder vi os ret til at sende 
folk hjem igen. 
 
De skal være velkomne igen ; 
når støvlerne er sorte og pudse-
de. 
 
Man kan ikke adskille form og 
indhold, og ligeså kan man ikke 
adskille den militære troværdig-
hed fra uniformen. Troværdig-
heden sidder i uniformen. Derfor 
skal uniformen sidde ordentligt. 

| 08 | SPORSKIFTET | 

TROVÆRSIGHEDEN SIDDER I UNIFORMEN 
Tekst af Informationsofficer Mads Kildegaard Larsen | Bragt i ’FELPOST’ nr. 08 
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VJE ROS BM SEMINAR 
Tekst af PL Frans Løper |  
Fotos af OS Heidi W. Jensen & KP Karina H. Hansen 

Så var tiden kommet til at chefskiftet blev fuldbyrdet. 

 
Vi, i BM kredsen, var blevet enige om at samles på Christi-
ansminde til et Befalingsmandsseminar for at  få nogle ting 

på "plads". 
CH/NK/KBM & KOF ankom fredag kl. 20:00 den 13 NOV og 
gik i gang med at lave diverse. Den aften arbejdede vi fak-

tisk til 0130. 
 
Op kl. 07:00 lørdag morgen, for at spise morgenmad i CAF. 

GC, UDOF, UBM VHV, DF, NK-DEL og FSBM ankom kl. 
08:30, hvorefter vi havde tilsyn (VHVs inspektion af UAFD). 
Dette forløb godt og alle parter fik afklaret diverse spørgs-

mål til hinanden. 
Kl. 12:00 ankom resten af befalingsmændene hvorefter vi 
gik til frokost. Kl. 13:00 gik vi i gang igen. 

 
KC/NK gennemgik det nye "KMP reglement” (’VJE ROS 
Spilleregler’, red.) hvorefter BM’erne blev inddelt i 2 arbejds-

grupper og fik til opgave at gennemarbejde og evt. komme 
med rettelser og tilføjelser til det første udkast. 
Vi samledes og fik indføjet arbejdsgruppernes tilføjelser og 

rettelser imens vi fik en meget givende debat og menings-
udveksling om reglementet. 
 

Derefter blev der ringet rundt til medlemmerne ang. de nye 
opbevaringsbestemmelser for våben. 
Først blev der ringet til det personel som tidligere har sagt ja 

til at være i aktiv struktur, men som ikke har brugt nogen ti-
mer i 2009. Dette gav faktisk pote, idet flere har tilkendegi-
vet at de igen ønsker at deltage aktivt i KMP. 

 
Ca. kl. 22:00 mente jeg godt vi kunne holde fyraften. 
 

Søndag formiddag gik med et almindeligt BM møde, hvor 
jeg blandt andet havde fornøjelsen af at tillægge MG John 
Svendsen grad af SG samt MG Karina H. Hansen grad af 

KP. 
Kl. 13:00 afsluttede vi mødet og sagde tak for denne gang. 
 

Befalingsmændende vil få det rettede sæt spilleregler til-
sendt, hvor alle menige vil få det udleveret til KMP møde 
den 23. januar 2010. Vel mødt! 



TIL- OG AFGANGE SAMT GRADSÆNDRINGER 

VJE ROSKILDE byder velkommen til følgende nye medlemmer; 

 MG Lærke Pallesen 
 MG Heinz Richter 
 MG Karina H. Hansen 

 MG Brian Henrik Hågensen 
 
VJE ROSKILDE siger farvel til følgende personer; 

 MG Erik Walsted 
 MG Fanny Hammer Sadig 

 

GRADSÆNDRINGER; 
 MG John Tony Svendsen er tillagt grad af SG pr. 01 NOV 2009 
 MG Karina H. Hansen er tillagt grad af KP pr. 01 JAN 2010 

MEDDELELSER 

Til: Alle ansatte i Post Danmark (POST NORDEN) der er medlemmer af VJE ROS 

Ang.: Tjenestefrihed med løn 
 
Hej. 

Jeg må desværre meddele jer at såfremt man ønsker fri til tjeneste i hjemmeværnet, har Posten 
besluttet at der skal afvikles frihed efter de gældende regler herfor (14/6, anden frihed, ferie eller 
lignende). 

 
Husk - afvikler man ’egen frihed’ er det stadigvæk muligt at få ’tabt arbejdsfortjeneste’ i den ud-
strækning man har været nødsaget til at bruge egen frihed til tjeneste i hjemmeværnet. 

 
Dette er en kedelig besked og jeg ærgrer mig over at skulle videregive den—men vi må tage det 
ad notam. 

Tekst af PL Frans Løper 

Noget helt nyt for VJE ROS er det sæt spilleregler som I inden længe modtager. 

Det indeholder retningslinjer og hjælp til alle niveauer i kompagniet. Her er det muligt at findes 
svar på det mest basale ting. 
 

 Hvad skal jeg gøre med mit våben, hvis jeg er væk mere end 14 dage på ferie?  
 Hvem skal jeg kontakte hvis jeg ønsker at deltage i et kursus?  
 Hvem hjælper mig med uddannelsesplaner?  

 Hvor har mit kompagni lokaler?  
Og en masse andre spørgsmål… 
 

Vi håber at alle i VJE- Roskilde vil tage godt imod dette nye værktøj. Det er 
selvfølgelig ikke gjort med at sende ét eksemplar ud, det er et dynamisk værk-
tøj og det vil sige ad åre vil der komme rettelser og ændringer, i takt med at 

der sker forandringer i kompagniet. 
 
Tag godt imod dette enestående værktøj og forhåbentlig kan vi ved fælles hjælp gøre det 

meget mere brugervenligt og til en vane at vi følger alle retningslinjer. 

VJE ROS SPILLEREGLER 
Tekst af OS Heidi W. Jensen 

| 10 | SPORSKIFTET | 



09 BM møde 

16 DEL BM møde, 1 DEL 

17 Skydning (FSN SKL) 

17 - 22 VJE Enhedsuddannelse 
(SØGÅRD) 

23 KMP møde 

24 GRP møder, 1 DEL 

30 VJE Rådsmøde 

30 - 31 VHV Stormøde 

JANUAR 

Her finder du kompagniets aktivitetsoversigt for de kommende måneder. Desuden vil du altid kun-

ne holde dig opdateret ved at logge ind på Hjv.dk og klikke på aktiviteter fra din personlige forside. 
Du kan altid ringe til din fører eller nærmeste foresatte og få yderligere oplysninger om en aktivitet 
og hvordan du tilmelder dig! 

13 - 14 KMP aktivitet 

16 GRP møde, Forsyningsgrp. 

20 Skydning (FSN SKL) 

20 - 21 RLU Redning (TFRK / Hede-
husene) 

20 RLU Brand (TFRK / UDC 
CHRM) 

21 RLU Miljø (TFRK / UDC 
CHRM) 

21 RLU Alm. hj. til Politiet (TFRK / 
UDC CHRM) 

FEBRUAR 

13 KDO DEL BM møde 

19 - 21 VHV Uddannelsesweekend 

20 Skydning, Felt (FSN SKL) 

21 GRP møder, 1 DEL 

27 Skydning (FSN SKL) 

MARTS 

03 DEL BM møde, 1 DEL 

10 ’Pas På Banen’ kursus 

15 GRP møde, Forsyningsgrp. 

17 Skydning (FSN SKL) 

17 - 18 KMP aktivitet 

26 - 29 VJE Ældrekursus (NYM) 

27 Skydning (FSN SKL) 

APRIL 

08 BM møde 

08  RLU Brand (TFRK / UDC 
CHRM) 

08 - 09 RLU Redning 

09 RLU Miljø (TFRK / UDC 
CHRM) 

09 RLU Alm. hj. til Politiet 
(TFRK / UDC CHRM) 

16 GRP møder, 1 DEL 

20 Våbeneftersyn 

23 Skydning (FSN SKL) 

29 - 30 Forårsmanøvre (AMG, KBH & 
ROS) 

MAJ 
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Områdedepot Køge Bugt 

Flyvestation Skalstrup, bygn. 65 

Køgevej 167 

4621 Gadstrup 

  

Mandag:  11:00 - 19:30 

Tirsdag:  08:00 - 15:30 

Onsdag: Kun åbent efter aftale 

Torsdag: 08:00 - 15:30 

Fredag: 08:00 - 15:00 

  

Telefon til sekretariatet: 

4619 0900 - 5821 (direkte gennemvalg) 

KC PL Frans Løper 

Mobil: 4278 4958 

NK OS Heidi W. Jensen 

Mobil: 3160 2129 

KDOBM KP Karina Hansen 

Mobil: Tilgår 

FSBM OS John R. Sørensen 

Mobil: 2814 5771 

KDODF LT Kurt E. Lundh 

Mobil: 2092 3646 

KOF(ROF) KP Gitte M. Hersom 

Mobil: 6022 9455 

1DEL DF LT Mads L. Jensen 

Mobil: 2627 7994 

1DEL NK SG Kenni H. Madsen 

Mobil: 2682 7116 

KMP-lokaler Djursvang 9 

 2620 Albertslund 

Tlf.: Tilgår 

Tekst af KP Gitte Hersom 

SPORSKIFTET I FREMTIDEN 

Nu er det muligt at finde tidligere udgaver af VJE ROS kompagni-

blad, SPORSKIFTET, på HJV.dk. 
 
Samtidig bliver der sat nye deadlines for indsendelse af artikler og 

oplysninger til bladet. Husk at SPORSKIFTET kun bliver informativt 
og interessant hvis du er med til at skrive det!  
 

Deadlines er som følger; 
 31 JAN - udgives 01 MAR 
 30 APR - udgives 01 JUN 

 31 JUL - udgives 01 SEP 
 31 OKT - udgives 01 DEC 


