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Men i 1985 pensionerede han sig selv fra 
det grønne hjemmeværn, efter hvad han 
følte var en rig tid. den beslutning varede 
dog ikke længe, fortæller han: 

“Min nabo, som var i Flyvestationskorpset, 
synes, at jeg skulle være med der i stedet 
- og hygge mig lidt. det er en beslutning, 
jeg aldrig har fortrudt, selv om det hurtigt 
greb om sig - både tids- og opgavemæs-
sigt,” fortæller han.  

i dag er han gruppefører for eskadrille 231 
og koordinator for samtlige bevogtningsas-
sistenter i flyverhjemmeværnet. Men han 
begyndte med at deltage aktivt i korpsets 
aktiviteter - særligt de såkaldte gruppe-
konkurrencer, hvor hjemmeværnsfolk fra 
norge, Sverige og danmark konkurrerer i 

BlandT dE  
bedSt egnede
Som 26-årige begyndte flemming omel hanSen Sin karriere 
i hærhjemmeværnet Som delingSfører og patruljefører.

afstandsbedømmelse, skydning og andre 
militærtekniske discipliner. Siden var han 
med, da Flyvestationskorpset blev til Tje-
nestestedskorpset, og igen til flyverhjem-
meværnet. og i 2001 startede han på 
det første hold af bevogtningsassistenter 
(BEv aSS).

Skarpladte våben og civile 
anholdelser
BEvaSS i flyverhjemmeværnet er den gren 
af hjemmeværnet, som får den længste 
og mest omfattende uddannelse. det er et 
forløb med 10 hovedfag, som stiller store 
krav til den enkelte elev, lige fra bevogt-
ningspsykologi og jura, til pistoluddan-
nelse, taktisk indsættelse, fysiske prøver 
og masser af cases. det fører også til, at 
BEvaSS-medlemmer som de eneste må 



bære skarpladte våben og foretage civile 
anholdelser, når de er i tjeneste. 

Flyverhjemmeværnet har også været gode 
til at lade BEvaSS tage dele af deres ud-
dannelser i udlandet. Flemming omel 
Hansen har for eksempel lært alt om, 
hvordan svenskerne bevogter en flyvesta-
tion, men også den mere basale militær-
træning som at løbe 800 meter med fuld 
oppakning, mens man skyder med skarpt. 

Føles som et ridderslag
i sit civile liv arbejder Flemming omel 
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i hærhjemmeværnet Som delingSfører og patruljefører.

Hansen i et entreprenørselskab og er ud-
dannet kontormand. Han trækker ofte 
på sin alsidige uddannelse og sine erfar-
inger fra hjemmeværnet. Motivationen til 
at lægge de mange frivillige timer finder 
Flemming dels i den forsvarsvilje han, 
som et barn af efterkrigstiden, altid har 
haft, dels i den daglige kontakt med de 
fastansatte i Flyvevåbnet.  

“Det, som for os alle sammen tæller mest, 
er det, at Flyvevåbnet tror så meget på os, 
at de lader os gå rundt med en ladt pistol, 
håndjern og knippel. de har fuld tillid til 
vores evner, og til at vi ikke misbruger den 
autoritet, der følger med. det føles som et 
ridderslag, når de siger, at det her, det er 
du god nok til.”

miSSion
Flyverhjemmeværnet bidrager 

til beskyttelsen af Danmark ved 

at opstille troværdige, frivillige 

militære enheder, der tilgodeser 

flyvevåbnet og det øvrige 

samfund.



vElKoMMEn Til 
flyverhjemmeværnet
Flyverhjemmeværnet er en særligt spe-
cialiseret gren under hjemmeværnet og 
har først og fremmest til opgave at støtte 
Flyvevåbnet. det kan være ved at be-
vogte og sikre de danske flyvestationer 
og lufthavne, at hjælpe politiet ved efter-
søgninger, naturkatastrofer eller andre 
krisesituationer eller at stille med instruk-
tører til uddannelse og øvelser. 

værnet består af 30 eskadriller fordelt 
rundt omkring i danmark. Eskadrillerne er 
tilknyttet en lokal lufthavn eller flyvesta-
tion, men de frivillige kan sendes ud til op-
gaver i hele landet, når der er brug for det.

Særlige sikkerhedsregler kræver spe-
cialuddannet personel
nye frivillige i flyverhjemmeværnet skal 
tage hjemmeværnets grunduddannelse, 
som er fælles for alle grene af værnet. 
Herefter får de frivillige en specifik ud-
dannelse på flyverområdet. den giver 

dem de rette kompetencer til at arbejde 
under de særlige sikkerhedsregler, der 
gælder i såkaldte flyveoperative områder 
– fællesbetegnelsen for lufthavne og flyve-
stationer. Mange steder tilbydes desuden 
en lokal uddannelse, der knytter sig til den 
lufthavn, man hører til.

Efter grunduddannelsen er der mu-
lighed for videre uddannelse, f.eks.:
·  at uddanne sig til bevogtningsassistent 

på linje med flyvevåbnets egne bevogt-
ningsspecialister

·  at specialisere sig indenfor militære fær-
digheder i en Security Force enhed, der 
bl.a. træner bykamp og har tungere vå-
ben som en del af udstyret 

·  at blive observatør eller navigatør i de 
flyvende delinger – eller pilot, hvis man 
i forvejen har flycertifikat



Bliv frivillig!

Spørg 

efter voreS 

brochure hviS 

du vil vide 

eller Scan 

koden

Flyverhjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en 
interesse for fly og flyvning og et ønske om at gøre en forskel. Flyverhjemmeværnet 
består af 30 eskadriller, som dækker hele landet, så der altid er en i nærheden af dig. 

Gå ind på www.blivmedlem.nu, 
hvis du vil vide mere om Flyverhjemmeværnets 
arbejde eller overvejer at blive frivillig.

Du kan også kontakte os direkte 
på tlf. 5123 8465 
eller på flyver@hjv.dk 



Hjemmeværnskommandoen
Generalstok, Kastellet 82, 2100 København Ø

Tlf. 33 47 93 14. E-mail: flyver@hjv.dk
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