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Læs blandt andet: 

03 LEDER 
Året rinder ud og med det nye sker der 
store forandringer i VHK ROSKILDE. 
 
Læs med i CH leder om hvilke tiltag der 
blandt andet vil ske i år 2012. 

 Seniorkursus i Slagelse 
De trofaste Seniorer har endnu engang 
været på ugekursus, denne gang på 
Antvorskov Kaserne i Slagelse. 
 
Læs med i denne artikel hvad de gæve folk 
har oplevet. 

06 

04 Hilsen fra CH AMG. 
Når vi træder ind i det nye år, og de nye 
ændringer træder i kraft vil vi også hilse 
goddag på nye kammerater. 
 
CH for AMG hilser 2011 farvel og 2012 
velkommen. 

 AKOS 
I dette nummer finder du AKOS på 
midtersiderne, lige til at hive ud og hænge 
op på køleskabet eller opslagstavlen 
derhjemme. 
 
Husk at tilmelding stadig foregår på 
www.hjv.dk 

08 

05 ABK 
VHK ROS nyeste BM har netop 
gennemført Alment 
Befalingsmandskursus i den gamle form. 
vej, og hvad betyder det så for 
kommende kursister? 

 Moment for ISAF 11 
Som altid er det Forsvarets fornemmeste 
pligt at opstille enheder til udsendelse . 
 
HJV stiller gerne op til uddannelse af 
samme enheder, og her kan du læse 
hvordan det gik da man skulle træne ISAF 
Hold 11. 

12 



Så nærmer året sig sin afslutning. 

 

Som I alle nok ved, så er der enkedreringsmøde 
den 10. december for det nye kompagni som er en 
sammenlægning af VJE AMG og VJE ROS. Pt ser 
det ud til at den aktive enkedrering bliver på ca. 85 
MA. 

 

En ny ting er at alle i det nye KMP skal på 
skydebane minimum én gang om året, og vi gør det 
på den måde at hver deling får 1-2 skydebanedage i 
2012. Skulle du så blive forhindret i at deltage kan 
der dispenseres for dagen, men du skal så med en 
anden deling på skydebane. DF melder datoer ud til 
underlagt personel. 

Har du en god grund til ikke at kunne skyde, kan jeg 
dispensere fra kravet om deltagelse i skydning, men 
der kræves en god grund og en samtale med mig. 

 

Et lille resume af år 2011; vi har deltaget i mange 
aktiviteter, og med god tilslutning. Dette gælder 
både på UAFDS, GRENS og DISTRIKS niveau. 

 

Lokalerne på Djursvang er 98% klar og 
Vallensbækvej er endelig rømmet. 

 

Et andet nyt tiltag er nytårsparole inkl. 
tegnsoverrækkelse. 

 

2012 bliver et år med aktiviteter for alle og nok til 
alle. 

 

Afslutningsvis, tak for 2011 og velkommen til det 
nye. Tak for jeres indsats, og rigtig god jul til dig og 
dine. 

 
Med Venlig Hilsen  

Frans Løper  
KC 
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Kære Hjemmeværnskammerater 

  

2011 er ved at være et overstået år, og 
vi kan nu se frem mod 2012 med både 
god samvittighed og med godt humør. 

Arbejdet med sammenlægningen af 
VJE ROS og VJE AMG kører 
fuldstændigt efter planen. Det afholdte 
BM-seminar gav svar på flere 
spørgsmål og nu er der både god og rig 
mulighed for at arbejde videre mod det 
gode resultat, hele BM kredsen 
forventer og arbejder på at gøre VJE 
Sjælland til. 

Alt i alt går vi en spændende fremtid i 
møde, dels set fra VHD og HJV side, 
men mindst lige så meget fra vores 
egen side. Når sammenlægningen er 
"overstået" og færdig har vi nogle helt 
andre muligheder end vi havde tidligere 
hver især. Vi skal dog huske at 
sammenlægningen er en proces - en 
rejse, som det er vigtigt at nyde og 
arbejde med undervejs. Især skal 
huskes respekten for alt det arbejde og 
ikke mindst hjerteblod der er lagt i de 2 

respektive kompagnier gennem årene. 
Den bagage skal vi huske at have med i 
rygsækken, så vi fastholder vores 
historie. 

 

2011 var på mange måder et stille år 
hvad angår kompagniaktiviteter i VJE 
AMG - den vigtigste årsag hertil, var 
arbejdet med vedligeholdelseskursus 
der trak store veksler på få personer.  

I 2012, er det derfor vigtigt at vi 
prioriterer tid sammen i vores nye 
kompagni. 

 

Jeg ser meget frem til at arbejde 
sammen med jer i 2012 og glæder mig 
meget til at se jer. 

 

I ønskes alle en rigtig glædelig og jul og 
et rigtig godt nytår. 

  

Mvh 

  

Lars Møller Nielsen 



Af KP Gitte M. Hersom 
 
Et af de kurser som nok er allermest velkendt i 
hjemmeværnet er det nok så berømte Alment 
Befalingsmandskursus (ABK). 
 
Netop hjemvendt med den allernyeste viden 
kan jeg fortælle om de ændringer der træder i 
kraft for henholdsvis ABK og VBK. 
 
Man har nemlig fra hjemmeværnsskolens side 
fundet at man mangler et kursus der stiler 
direkte mod de mange NK/GRP som findes i 
systemet. Intet har tidligere kunne forberede 
dem på hvilke opgaver man forventer de skal 
kunne løse. 
 
Derfor ændres uddannelserne nu, således at 
ABK fremadrettet er et kursus for alle NK/GRP 
og vil have en uges varighed. 
 
Her vil man lære at modtage en befaling og ud 
fra den løse de opgaver som ens GF har givet. 
 
Man vil også lære at overtage kommandoen 
og udføre den plan som GF har lagt. Men man 
lærer ikke at udtænke overordnede planer som 
man tidligere har lært. Ej heller er det 
meningen at man skal rutiners i befalingens 5 
punkter. Man skal blot lære opbygningen og 
de opgaver der falder på NK under de 
forskellige punkter. 
 
Vil man fremadrettet være GF skal man først 
gennemføre ABK og derefter på det nu to uger 
lange VBK (Videregående 
Befalingsmandskursus) som vil være i to 
moduler á hver en uges varighed. 
 
VBK bliver også udvidet i forhold til fagindhold. 
En stor del det faglige indhold på det ’gamle’ 
ABK vil altså fremadrettet være at finde på 
VBK. 
 
Ligeledes er der indført flere overnatninger i 
terræn og en del idræt. 
 

Man ønsker i langt højere grad at uddanne 
fører som går foran både psykisk og fysisk. 
 
Hverken ABK eller VBK kan fremadrettet 
gennemføres ved ens blotte tilstedeværelse. 
 
Man vurderes hårdt hver dag af lærerne og 
opfylder man ikke tilfredsstillende de krav der 
er sat for den enkelte dag får man en chance 
dagen efter til at bevise at man kan nå målet 
inden kurset afslutning. 
Men kan man ikke vil man blive hentet ind til 
en samtale med kursuslederen og har det 
heller ingen gavnlig effekt vil man blive 
opfordret til at overveje om ikke man burde 
tage hjem. Med sig hjem får man en række 
punkter som man i særlig grad kan arbejde på 
inden man igen søger kurset. 
 
Man skal altså bestå kurset med 
tilfredsstillende resultat. 
 
Kravene er måske blevet strengere, men i 
sidste ende betaler det sig, for ud fra kurset 
kommer NK’ere (fra ABK) og GF’ere (fra VBK) 
som er langt bedre rustet til at kunne optage 
det stykke arbejde som ligger i de to 
funktioner. 
 
For mit eget vedkommende kan jeg kun sige at 
ABK har rykket på mine grænser. På den 
positive måde. 
 
Hvor jeg før skulle tage tilløb til at tage ordet i 
en større forsamling og befale til højre og 
venstre, er jeg nu personligt kommet så langt 
at jeg ikke er bange for at tage stafetten op. 
 
Min konklusion er at ABK helt klart er et kursus 
der udvikler dig hvis du har den rette indstilling 
til at arbejde. Og arbejde hårdt. 

Almen Befalingsmand 
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Seniorkursus 

i Slagelse 

Af Erik Ravn Gregersen 

Seniorerne har afholdt deres årlige 
uge kursus i Slagelse. Læs med her i 
Erik Ravn Gregersens beretning om 
hvordan det forløb sig. 

Søndag den1 Maj 
Skulle have hentet Aage Kjersgaard, men da 
jeg pakkede min Bil opdagede jeg at der ikke 
var strøm på Bilen så gode råd var dyre, så jeg 
ringede til Aage om han kunne kører os til 
Slagelse, jeg var heldig det kunne lade sig 
gøre, så Aage kom og hentede mig ved 14 
tiden og vi kørte så til Antvorskov Kaserne 
hvor vi ankom omkring ved 15 tiden vi gik 
herefter ind på Kontoret hvor vi blev budt 
velkommen af KBM’er Ulla Walbum – Ulla 
Vammen, fik en nøgle til vort Kammer som lå i 
Blok 17 fandt dette og fik os placeret hvor vi 
skulle sove og fik redt sengene, så kom Gert 
Urban – Poul Bruun – Hjalmar Kastberg og til 
slut kom John Svendsen, Poul Bruun og John 
Svendsen skulle ligge i et andet Værelse, jeg 
fortalte at vi denne gang måtte undvære Bent 
Møller da han havde fået en Blodprop og var 
indlagt på Holbæk Sygehus, det berørte os 
meget at dette var sket, da Bent sådan havde 
glædet sig til dette kursus. Vi havde så tiden til 
os selv til Kl.17.30 hvor vi skulle spise til aften, 
men vi brugte tiden til at hilse på vore venner 
fra Posten som vi lærte at kende på 
Seniorkurset i 2010 og blev dengang enig om 
at vi fremover skulle have et samarbejde med 
dem, vi blev enige om at vi skulle afholde 
Møder sammen, i Vinter har vi haft et arbejde 
med dem og holdt Møder med og fundet 
sammen, så nu er vi bleven en stor ældre 
gruppe, men denne gang lå vi ikke på samme 
stue da der kun var plads til 4 Mand. 
Vi gik så over til Aftensmaden hvor de 
serverede Steg og pomfrit som 

dessert fik vi en Tærte – 
det smagt dejligt. Kl. 

18.30 skulle vi stille i Auditoriet hvor vi blev 
budt velkommen af OL John Flarup fra VHD 
bød os velkommen til kursus og håbede at vi 
måtte få et godt Kursus og gav herefter 
Kursuslederen Leif Lawetz ordet hvor han 
også bød os velkommen og håbede at vi fik et 
godt Kursus gennemgik Timeplanen for 
Kurset, da dette var overstået, skulle der være 
et Foredrag af MF. Helge Adam Møller. Leif 
Lawetz bød herefter Helge Adam Møller 
velkommen og takkede ham for at det kunne 
lykkes at finde et hul i han plan så han kunne 
få tid til at besøge os. Helge Adam Møller 
Takkede for velkomsten, fortalte om tiden som 
Jægersoldat + hans tid om hvorfor han var 
bleven konservativ, det startede med at hans 
Forældre var konservativ og var i Folketinget, 
fortalte også at han havde været med til at 
træne Kronprinsen da han skulle træne til 
Faldskærmsudspring og andre sjove 
oplevelser og lige under foredraget viste han 
hvad som straf de fik i Jægerkorpset når de 
havde gjort noget forkert og skulle straffes så 
var det med Armbøjninger, så han lagde sig på 
gulvet og tog 10 armbøjninger til stor moro for 
os, da Foredraget var overstået Takkede OL 
John Flarup, sagde ham Tak for han kunne 
komme overrakte herefter Adam Helge Møller 
et VHD Skjold som Helge Adam Møller sagde 
mange Tak , det skulle nok komme op på 
Vægen i hans Værelse på Christiansborg, 
herefter tog Kursuslederen Leif Lawetz ordet 
og sagde Tak fordi han kunne komme - gav 
Adam Helge Møller Flasker med Vin. herefter 
fik vi Kaffe med 1 stk. Kage og herefter gik vi 
over på vort Kammer hyggede os, gik til ro 
ved23 tid en efter en dejlig Dag. KURSUS 



 

MANDAG 02 Maj 
Vågnede ved 05,30 tiden stod op og fik mig 
vasket og fandt min uniform frem og fik den 
på, skrev dagbog, de øvrige stod herefter op 
og fik sig ordnet til Morgenmaden som vi fik fra 
Kl.07.00- 07,45 og Kl. 08,00 skulle vi stille til 
Appel hvor vi blev inddelt i Hold som vi skulle 
deltage i de forskellige Kursusemner. Derefter 
kørte vi ud til Ruinbyen i Østerby hvor vi så fik 
opgaven. Mit hold skulle først have 
Afstandsbedømmelse, vi blev kørt derud til 
opgaven, men det gik ikke så godt for flere af 
os, så det var en ting vi gerne vil have let mere 
om. Der var 10 opgaver. 
1. Flagstangen på GHR 2.Sort Skorsten 3. 
Barrier 4. Træ Ved Søhjørne/Skov 5. 
Gavlvindue rød bygning 6. Vej og skovbryn 
mødes7. Orange/gul Skorsten 8. Vejsving 9. 
Træ til højre i lille træ gruppe 10. Grå/hvid 
plade på Bygning i Østerby, jeg skal love for at 
det var en stor usikkerhed hos de fleste af alle 
på vort hold som ikke gættede rigtig, så det er 
en af de ting vi skal lære meget mere om til 
næste gang. Vi skulle så hen og lære hvordan 
man nu skal rense et hus og gennemgik det 
flere gange, så det kunne sidde fast. Vi skulle 
så hen på skydebanen hvor vi skulle prøve 
simulatoren, da vi desværre ikke kunne 
komme på Skydebanen, men da det tog lidt 
længere med det hold der skød, kørte vi til 
Kasernen gik så hen til Cafeteriet hvor vi fik en 
dejlig Madpakke som bestod af 4 stk 
Smørebrød – 1 stk. Franskbrød med Ost, det 
smagte dejligt, efter frokosten gik vi på 
Kammeret og fik en lille lur. Kl. 13.30 Herefter 
kørte vi til Østerby for at lære de nye ting ved 
rensning af Huset og det prøvede vi mange 
gange for at det kunne side fast, senere herfra 
skulle vi hen på Handlebanen hvor vi skulle 

skyde med blå patroner, men her måtte jeg 
desværre undlade da jeg ikke turde gå i det 
opkørte område der var for mange hjulspor 
som jeg kunne falde i, men fik senere fik jeg 
lejlighed at skyde mod et fast mål, da vi var 
færdig kørte vi hjem da vi skulle spise til aften 
Kl.17,30 hvor vi fik Kylling – Kartofler - 
Grønsager - brun sovs. Så Kl.18.30 skulle vi 
stille i Spisesalen til Historik hvor Finn Nielsen 
bød velkommen, bad deltagerne gennemgå 
vore Album, så vi kunne få sat Navne og helst 
dato på Billederne hvor de er taget.  Kl.20 
sluttede vi af med Kaffe og fik 1stk 
Chokoladekage til, herefter gik vi på værelset 
og sludrede om dagens oplevelser, efter en 
dejlig dag i solskin, men en lille smule køligt 
om formiddagen efter Middagen blev det 
varmere, gik til køjs ved 23 tiden 

 

Tirsdag den 03 Maj 
Stod op ved 05,30 gik på Badeværelset og 
gjorde mig klar til Morgenspisningen, skrev 
dagbog, herefter stod de øvrige op og kom i 
tøjet vi gik så over og spiste Morgenmaden, 
Kl.08,00 skulle vi stille til Appel herefter skulle 
vi til hjertemassage hvor Dina – Henning 
Goldenbaum underviste os, hvor vi lærte at 
man skal give 100 tryk pr. min. på brystkassen 
og holde en lille pause hører om patienten 
trækker vejret, ellers blive ved indtil der 
kommer en afløsning, vi fik alle lov til at prøve 
på Dukken med at trykke og jeg skal love for at 
det er hårdt, vi fik anvist hvordan man bruger 
en hjertestarter og fik af vide at man ikke 
kunne gøre noget forkert da den fortæller 
hvordan den skal bruge den. jeg skal love for 
der er kommet nyt til første hjælp – bl.a. med 
aflåst sideleje der er meget nyt hver år så det 
er da dejligt at vi har dette emne hvert år. 
Da vi var færdige her 

Fortsættes på side 10 



Af KP Gitte M. Hersom 

VJE Førstehjælpskursus blev afholdt på 
Antvorskov Kaserne udenfor det smukke 
Slagelse i starten af september måned. 
Læs her hvordan det gik for sig da 
undertegnede deltog sammen med KP 
Kenneth Sørensen og vi begge sikrede os et 
bronzemærke. 

AKOS VJE SJÆ 2012 1 halvår 
Dato Kl. Aktivitet Hvor Påklædning 

07-jan ENO Møde CH/HJV HVS 1 

08-jan ENO Møde CH/HJV HVS 1 

14-jan 9-16 Skydning FSN SKLP 3 

28-jan 15-17 Nytårsparole med tegnsoverrækkelse Djursvang 1 

20-22. jan ENO Chef/NK møde VHD ENO 1 

Føreruddannelse  ENO 3 

04-feb ENO Rådsmøde VHD ENO 1 

19-feb 9-13 Skydning FSN SKLP 3 

03-04.mar ENO VHD Stormøde HVS 1 

10-mar 11-18 Uddannelsesdag ENO 3 

24-mar 9-16 Skydning FSN SKLP 3 

14-apr 11-18 Uddannelsesdag ENO 3 

20-22. apr ENO VHD Uddannelsesweekend ENO 3 

22-26. apr ENO Seniorkursus VJE Søgård ENO 

20-maj 9-13 Skydning FSN SKLP 3 

26-27. maj ENO Kompagniøvelse ENO 3 

15-17. jun ENO VHD Skykon HVS 3 

Befalingsmandsmøder 

28-jan 1300 Nøglepersonel Djursvang 1 

1330 Alle Befaligsmænd 

1500 Nytårsparole 

25-feb 14-17  Nøglepersonel Djursvang 1 

24-mar 14-17 Nøglepersonel Djursvang 1 

28-apr 14-17 Alle Befaligsmænd Djursvang 1 

02-jun 14-17 Alle Befaligsmænd Djursvang 1 

Påklædning   Forkortelser:  

 1: Tjenesteuniform m/84 el 01  HVS: Hjemmeværnskolen  

 3: Kampuniform m/84 med basis/hjelm FSN SKLP: Flyvestation Skalstrup 

   ENO: efter nærmere ordre  
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gik vi til cafeteriet og fik udleveret vor 
Madpakke og 1 Sodavand. Da vi havde spis 
vor Frokost Kl.12.30 kørte vi til Østerby igen 
hvor vi skule have undervisning i Håndgranat 
kast (Blind) vi skulle senere kastede med en 
(skarp Øvelsesgranat) hvor der var blå patron 
i, men der var rigtig mange forsager vi skulle 
kastede Håndgranaten gennem et Hus 
(Vindue – Kælderrum – åben Dør), vi skulle 
have sluttet af med Skydning, men ved 
fejltagelse da vi kom til Simulatoren var den 
rigget af da der skulle komme Håndværker 
Kl.15 og lave Lyset om. Vi kørte så ned og fik 
fyldt Diesel på Bilen, kørte så hjem og gjorde 
os klar til KAM SAM Kl.17.30.hvor vi fik 
Kalvesteg”. Det var en dejlig aften. Efter 
Spisningen blev der udleveret 25 – 10 årstegn, 
havde en hyggelig aften som hvor der var 
nogen der holdte Tale og ”Fesser” Knud Aage 
Hæklund fra VJE-AMG havde skrevet en lystig 
Sang om Kurset og fik os til at synge med, den 
gik på Melodien ”Det var en Lørdag Aften” og 
den vækkede megen latter og det viser sig at 
det gjorde han altid ved Postens 
Kammeratskabsaftner, så efter spisningen 
sluttede vi af i ”SERGENTMESSEN, her sad vi 
og hyggede os sammen vi kom i seng ved 
23.30. efter en dejlig Dag og Aften. 

 

Onsdag den 4 Maj. 
Vågnede ved 5 tiden gik i Badekabinen fik tøj 
på skrev dagbog og ventede på at de øvrige 
stod op og fik tøj på gjorde os klar til 
Morgenmaden Kl.07,00 efter Spisningen skulle 
vi så stille Kl.08.00 til Appel fik at vide vi skulle 
en tur i Ryvangen så vi ventede på Bussen 

som skulle kører os derind, men vi røg ind i 
Vejarbejde hvor der var spærret den vejbane 
og da det tog lidt tid inden vi kom forbi 
Vejarbejdet, men vi nåede Ryvangen til Kl. 10, 
hvor vi mødte Skolebørnene fra Tagensbo 
Skole som havde lagt Blomster på alle 
gravene, vi gik så hen til det store Monument 
hvor vi stillede op til Parade og hvor Bendt 
Thomsen og Svend Aage Hansen gik op og 
nedlage Kransen fra 
Virksomhedshjemmeværnet, det var en meget 
bevæget oplevelse, da de 2 havde mange 
minder fra 4. Maj 1945, gik senere turen ned til 
stedet hvor man skød Fangerne m.m. herefter 
kørte vi til Kastellet hvor vi fik frokosten, efter 
Frokosten vi gik så til Frihedsmuseet hvor der 
gik et par Timer, og mødte OB Knud Kock 
VHV her fik jeg en lille sluder med OB. Kl.15. 
kom Bussen og skulle kører os til Ringsted 
men inden vi nåede Ringsted måtte vi en tur 
på ”SKADESTUEN” (Værksted i Greve), da 
Bussen havde fået noget med det elektriske 
anlæg som var i uorden, men her blev vi 
forsinket ca. 3 kvarter, men nåede til Ringsted 
til tiden hvor vi blev modtaget af OL John 
Flarup som bød os velkommen og håbede at 
vi fik en hyggelig Aften. Efter HJV Fortjeneste 
tegn og 40 – 25 års tegn var blevet overrakt 
blev vi budt op til Spisning hvor man fik 
Smørebrød 1 ØL/SODAVAND eller Rød/
Hvidvin og Kaffe og småkager. Her læste OL 
John Flarup 4-Maj talen op. og ved 20.15 kørte 
vi så mod Slagelse Kaserne en inde vi kørte 
så vi Lyset i Kasernens vinduer som var tændt, 
var hjemme ved 22.30 tiden og sagde pænt 
god nat og Tak for en stor oplevelses i dag.  
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Torsdag den 5 MAJ 
Stod op 05,45 på fik vand i Hovedet og Tøj og 
de andre kom hen af vejen op og fik Tøj på og 
gik hen og fik Morgenmad Kl.08,00 stillede vi 
til appel, og vort Værelse øgler til for KL.09,00 
skulle vi stille i Auditoriet hvor OL. John Flarup 
fortalte lidt om hvad der sker inden for VHD og 
Takkede os for deltagelsen i gårsdagens 
Begivenheder og ønskede os alle en god 
Hjemrejse, så fik Grenchef Hans Jørgen 
Hansen ordet, han fortalte at vi den 6. August 
holdt Indvielse på Djursvang samt at der blev 
afholdt HJV’s 60 års Jubilæum, men herom 
senere, og Takkede os for deltagelse på 
Seniorkurset 2011 og ønskede at vi måtte 
komme godt hjem. Herefter fik vi udleveret vor 
Madpakke og Sodavand. 

NB: Jeg siger hermed alle Tak for 5 dejlige 
dage, hvor vi igen fandt det gammel 
Kammeratskab som er så dejligt. 



MOMENT FOR ISAF 11 

Vel ankommet til Ringsted mødtes jeg med Torben, 
og fik læsset min taske ind bag i en af politiets hvide 
mandskabsvogne (de er jo PO’er). Første stop var at 
afhente sidste mand og våben, ammunition og andet 
grej. 
Vi satte kursen mod ABC huset som skulle være 
vores BSO, og indrettede os. (der hvor der var KSN til 
efterårsmanøvren for to år siden.) 
 
Resten af formiddagen gik på at vente på at 
Sprogofficererne blev færdige med deres 
undervisning af ISAF holdet. 
Da de så kom, gik vi i gang med at lære 
grundlæggende Parsi sprog/dialekten Afghanerne 
taler i Helman samt hvordan Afghanere normalt 
opfører sig, fordi vi skulle opføre os så troværdig som 
muligt når vi kom i kontakt med ISAF oppe ved 
compoundet. 
 
De vigtiste gloser vi skulle lære var  
Salam alekum = Hej, fred være med dig (svarer til Hej 
eller Moijn) 
Tsænga yæ = Hvordan går det 
Zø shø yum = Jeg har det fint 
Mamama = Tak 
 
En stor del af weekendens moment var at vænne 
ISAF til at bruge deres Parsi og brug af tolke. 
 
Endelig kom vi så i gang. Iklædt traditionelt afghansk 
tøj tog jeg sammen med en anden HJV mand og 2 
sprogofficerer af sted mod compoundet med rolle som 
elektrikere der skulle reparere en generator. 
Desværre var tidsplanen skredet oppe i compoundet 
så de var ikke på plads, så vi blev modtaget af en 
vagt der ikke havde ret meget backup eller havde 
hans radio på plads. Det viste sig at han slet ikke var 
den der skulle være på vagt, men han klarede det 
ganske ok, selv om det tog cirka 30 min før vi alle 4 
var searched og kunne komme ind i lejren. 
 
Det næste moment jeg var med til var at være vagt for 
en lokal ANA General så jeg måtte skifte tøj til ANA 
uniform og fatte en AK47 og af sted det gik. 
Oplægget til det indspil var at generalen skulle ind i 
lejren til et møde med lejrens commander, men at vi 
ANA vagter/soldater skulle aflade vores våben inden 
vi kunne følge ham ind, og at han derfor skulle hidse 
sig op og vi skulle så se hvordan lejr vagterne læste 
det. Det viste sig at blive et af de bedste indspil jeg 
var med til. 
ANA generalen var ikke tilfreds med at hans vagter 
skulle aflade vores våben så det blev til en ret heftig 
diskussion der tog ret lang tid, hvor vi vagter blev 
rastløse og begyndte at gå rundt ude foran vagten og 
snakke indbyrdes også ret irriteret og højlydt

(volapyksprog). Det havde sin effekt, da ISAF 
vagterne også begyndte at blive pressede. Endelig 
kom der en High Ranking Officer fra ISAF og vi blev 
lukket ind. Jeg må sige at vagterne havde sved på 
panden og åndede lettet op da denne krise blev løst. 
 
Næste Moment var den samme som den første da de 
havde haft vagt skifte. Bortset fra at vi denne gang 
skulle installere satellit TV så de kunne se CNN, 
(spørg mig ikke). Det lykkedes mig at smugle en 
mobil tlf. med ind.  
 
Så faldt mørket på, og da kunne jeg mærke at nu 
skulle jeg bare bruges. så jeg blev udstyret med en 
M/95 og 5 fulde magasiner og sammen med to andre, 
skulle vi snige os så tæt på compoundet som vi 
kunne. 
Det blev til meget snigen gennem mudder (panser 
spor) og mørk botanik, før vi fandt et godt sted at 
lægge ild ind på compoundet. Stedet var fedt vi kunne 
skyde ned på dem men de kunne ikke se os eller 
skyde tilbage. Så det var et godt angreb. 
 
Vi nåede ikke mere end at komme tilbage til ABC 
huset, før der skulle køres en Mass Casualty så vi fik 
travlt med at genlade og dem der skulle være CAS 
blev sminket. 
En ANA kontrolpost var blevet ”angrebet” så vi 
fingerede en voldsom ildkamp og der blev også brugt 
en del lys, igen cirka 15 fulde magasiner blev brugt på 
den konto fra forskellige positioner for at simuler 
angrebet. 
 
Derefter var det buffetid. Mens jeg buffede sørgede 
de andre for at holde vagterne vågne.  
Efter at være blevet vækket og havde inhaleret en del 
kaffe og en gang frysetørret Chicken Curry fra 
feltrationen, var det igen tid til at komme ud i 
mudderet. 
Nu skulle vi lave et angreb på FOB’en fra to sider. 
Vi havde to mand ude på bagsiden der skulle placere 
eksplosiver til at simulere mortérnedslag. 
En person skulle beskyde Main gate mens tre af os 
skulle angribe venstre side af FOB’en. 
 
Det eneste farlige moment der var at den stakkel der 
beskød Main gate næsten blev grillet af ISAF’s signal-
pistoler der satte ild i området omkring ham. 
Så kom det store moment troede jeg. Hoved angrebet 
på Main gate. 
 
Det viste sig at jeg selv og tre andre skulle angribe 
Main gate. 
Det gik som man kunne forvente. Vi smed en masse 
røg ud og havde VB på fuldautomatisk og så angreb 
vi. 
Vi nåede så tæt på som 100-150 meter før vi var 
effektivt nedkæmpet. 
Selv med løs ammunition er det ikke sjovt at storme 
når tre LMG og et ukendt antal M/95 – M/96 åbner op. 
Oven i købet med lys. 
 

Foto af KP Kenneth Sørensen | Af Heinz Ritcher 

Heinz Ricther deltog som moment for ISAF 
11 da de skulle træne op til deres 
udsendelse. Læs her hvordan han 
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’SPORSKIFTET’ er VHK ROSKILDEs kompagniblad, skrevet til dig, af dig. Der er allerede 
kommet en del gode artikler til bladet, men vi kan stadig blive endnu bedre, med mere interessant 
indhold om livet som medlem af HJV og især VJE ROS. 
Når du har afsluttet en øvelse, været på kursus eller i det hele taget haft en god oplevelse i din 
tjenestetid i Hjemmeværnet, så vil vi meget gerne høre om den. 

Så send en tekst på godt 400-800 ord og gerne med 3-4 gode billeder til hersom@mil.dk. 

| SPORSKIFTET | 13 | 



PERSONELNYT 
 UDDRAG 

  

Tilgang: Tilgang 

415412 MG Thim Schløer Sandgreen VJE ROS 

  

  

Overflytning: Overflytning 

302745 MG Heidi Weje Lind Pedersen, VJE ROS  
er overflyttet til HDKBC/HVK Kastellet. 

HVK Kastellet 

275302 MG Ivan Jul Hansen, VJE ROS RES 
er overflyttet til HDVSJ/HVK Sorø. 

HVK Sorø 

  

Afgang: Afgang 

256797 MG Sven-Erik Johnny Bundgaard VJE ROS 

251881 MG Bent Møller, afgået ved døden VJE ROS 

348996 MG Tim Scholl Christensen, (opsagt) VJE ROS 

290884 MG Scheila Sühler Jaziri, (opsagt) VJE ROS 

  

  

Ændring: Ændring 

308027 KP Gitte Manskov Hersom, VJE ROS 

tillægges grad af SG  pr. 01 DEC 2011 

Tillæggelse af 

grad 
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Her finder du kompagniets aktivitetsoversigt for de kommende måneder. Desuden vil du altid 
kunne 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! 
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I dette nummer finder 

du AKOS som tillæg i 

midten af bladet. 

 

God fornøjelse. 



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) 

Tekst af KP Gitte Hersom 

SPORSKIFTET I FREMTIDEN 

Nu er det muligt at finde tidligere udgaver af VJE ROS kompagniblad, 

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 

KC KN Frans Løper 

Mobil: 5021 8924 

NK LT Heidi W. L. Pedersen 

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 


