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  Lederen

    
  Du er ikke operativ parat!

   Hjemmeværnet er og bliver en militær organisation,   
   hvilket kræver, at vi også kan leve op til de  
   forudsætninger det kræver, at være en del af en   
   militær organisation.    
 
   Vores hovedopgave er bevogtning, hvor vi så kan     
   indsættes i forskellige scenarier.  
   Når det brydes yderligere ned, betyder det, at du som  
   hjemmeværnssoldat, skal have nogle helt grundlæggende  
   militære færdigheder, for at kunne løse denne militære  
   opgave. 

   De grundlæggende militære færdigheder er; grundlæggende 
enhedsuddannelse (6001-6003), førstehjælpsuddannelse (opdateres hvert andet år), samt en årlig 
gennemført K7 skydning. 

I min optik er dette helt grundlæggende militære færdigheder, som vi alle skal kunne leve op til, 
såfremt vi fremadrettet vil opfattes som en troværdig militær organisation. 

For tiden kan under 20 % af distrikts aktive leve op til disse grundlæggende militære færdigheder – 
det er på ingen måder tilfredsstillende! Jeg kan dog med tilfredshed konstatere, at kompagnierne har 
taget	denne	udfordring	til	sig,	og	der	gennemføres	for	tiden	flere	førstehjælpskurser,	end	der	er	blevet	i	
mange år. 

Skal du indsættes i en operativ opgave, skal du være operativ parat, så kom nu i gang med din 
enhedsuddannelse, førstehjælpeuddannelse samt K7 skydning. Når vi går ud af 2017, skal 50 % af 
distriktets aktive være operative parate. Vil du være troværdig når du bære uniformen, skal du også 
kunne det grundlæggende militære håndværk!

I skal alle have ros for, at vi er blevet meget bedre til at fastholde vores folk, men nu skal vi igen 
til at have fokus på rekrutteringen. Jeg forventer at der i forbindelse med efterårets forhandlinger 
omkring det kommende forsvarsforlig, kommer en del medieomtale af forsvaret, og herunder 
Hjemmeværnet. Her er det vigtigt, at vi i denne medieomtale bidrager med alle de gode historie 
omkring Hjemmeværnet, og bruger dem som rekrutteringsplatform. Husk på at der ikke kun er en 
rekrutteringsofficer	i	hver	underafdeling	–	I	er	alle	rekrutteringsansvarlige,	og	hvornår	har	du	sidst	
rekrutteret et nyt medlem til kompagniet?

Vi ses til aktiviteterne derude.

Kent Mikkelsen, Oberstløjtnant, Chef for HDFYN
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  Ny Chef Hjemmeværn                                                                                                     Hjemmeværnskommandoen  

 
Jens Garly bliver ny chef for Hjemmeværnet 

Hjemmeværnets nye chef hedder Jens Garly og er i 
dag brigadegeneral og chef for hærens 2. brigade. Han 
tiltræder 1. august 2017.

- "Jeg er overordentlig glad for og stolt over at få muligheden for 
at blive chef for Hjemmeværnet. Det bliver en fantastisk positiv 
udfordring at skulle lede en organisation med så mange dygtige 
og dedikerede mennesker, der på frivillig basis yder en kæmpe 
indsats for Danmarks sikkerhed og i øvrigt støtter vores samfund 
på en lang række områder. 

 
- Jeg ser frem til at lære Hjemmeværnet at kende og sammen med den kommitterede, at stå i spidsen 
for udvikling og drift af Hjemmeværnet i årene, der kommer", siger Jens Garly.

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, hilser valget af den nye chef velkomment. 
- "Jeg glæder mig over valget af Jens Garly, som jeg føler mig sikker på, vil blive en god chef for 
Hjemmeværnet og dets frivillige. Desuden glæder jeg mig over, at der i dette forligsår er rigtig god tid 
til at overdrage ledelsen af Hjemmeværnet på en rigtig god måde", siger Finn Winkler.

Hjemmeværnets kommitterede Bjarne Laustsen (S) glæder sig også til samarbejdet. 
- "I et år hvor der skal indgås nyt forsvarsforlig er det godt for Hjemmeværnet med en afklaring af 
spørgsmålet om, hvem der skal løfte ledelsesopgaven fremadrettet. Med udnævnelsen af Jens Garly 
som kommende chef for Hjemmeværnet kan vi se fremad til gavn og glæde for alle i Hjemmeværnet", 
siger Bjarne Laustsen.

Endelig fremhæver den kommitterede, at det er en helt særlig organisation, som Jens Garly skal være 
chef for.  
- "Hjemmeværnet er som Danmarks største frivillige organisation en helt særlig og enormt værdifuld 
samfundsressource, hvor det er helt afgørende at være opmærksom på, at frivilligheden lever af lysten 
og dør af pligten", siger Bjarne Laustsen (S). 
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  25 års indsats
 
To af distriktets medarbejder blev den 29. marts fejret på Højstrup.

Claus	Engelbrecht	Jensen	modtog	diplomet	for	25.	år	i	forsvarets	tjeneste,	og	Flemming	Lyngsie	fik	
overrakt medaljen for 25. års tjeneste. 
Tillykke til dem begge.
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  Besættelsen den 9. april markeres
 
Den tyske besættelse af Danmark den 9. april 
1940 markeres igen i år flere stedet på Fyn.

Ganske vist er der ikke længere soldater på Odense Kaserne, der 
traditionelt har stået for markeringen, men denne som mange 
andre militære opgaver på Fyn varetages nu helt naturligt af 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn.

- Besættelsen skal naturligvis fortsat markeres og de soldater, 
der satte liv og førlighed på spil, æres, ligesom vi den 4. og 5. 
maj fejrer befrielsen i 1945 og ærer dem, der satte liv og på spil 
i	modstandskampen,	og	som	vi	på	den	nationale	flagdag	den	5.	
september viser respekt for de veteraner, der har været udsendt. 
På den måde kommer der også et længere perspektiv i vores 
hjemmeværnssoldaters nutidige, daglige indsats, når Fyn har 
brug for hjælp, andre steder i Danmark og internationalt, siger 
chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, oberstløjtnant Kent 
Mikkelsen.

Markeringerne den 9. april begyndte traditionen tro klokken 
otte ved mindetavlen på Odense Kaserne for de 13 faldne og 
senere døde fra det daværende 6. regiment og fortsatte senere 
på formiddagen ved mindestenen ved Assistens kirkegård i 
Odense og på kirkegårdene i Vissenbjerg, Middelfart, Søllested 
og Humble.

Mangeårig tradition 
Kim Fagerli-Schmidt, HVK Langeland

Den 9. april lagde repræsentanter fra Hjemmeværnskompagni 
Langeland og distriktet blomster og krans på sergent Carl Vous 
grav på Humble Kirkegård.  
Carl Vous faldt i kamp mod tyskerne i Sønderjylland den 9. april 
1940 om morgenen.

Det er en mangeårig tradition, at der denne dag er en 
mindestund, med deltagelse af familien til Carl Vous, kompagniet, 
distriktet og Danmarkssamfundet.

Odense Kaserne

Søllested Kirkegård

Humble Kirkegård
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  4. maj mindes over alt på Fyn 
 
Assens   
En dejlig aften at mindes.

Politihjemmeværnskompagni Assens deltog i dag 
ved mindearrangementer for Danmarks befrielse 
og besættelsestidens ofre i Assens. 

Den 5. maj 1946 blev der i skovanlægget i Assens 
afsløret en mindesten over besættelsestidens ofre 
i Assens.  
En komité med fabrikant Frederik Ernst som 
formand havde forestået det forudgående 
arbejde, og stenhuggermester N.J. Johansson, 
Assens Stenhuggeri havde indhugget teksten og 
navnene på.

 
Besættelsestidens ofre i Assens 

1940 -1945

Overmontør Edvard Eliasen 
Student Niels Engbæk 
Direktør Viggo Hansen 

Styrmand Julius Jacobsen 
Skibsfører Richard Jensen 

Dommer Julius Moritz 
Politibetjent Hans Jensen 

Danmark altid mindes vil, dem 
der satte livet til.

Gals Klint - 4. maj
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  4. maj på Sølund 
                                              Palle Christiansen, HVK Sydfyn.  

 
”Bum, bum, bum, bum, her er London. BBC sender til Danmark”.   
Sådan startede radiobudskabet om, at Danmark var frit, for 72 år siden. Et budskab, der udløste stor 
glæde	og	fornyet	håb	om	fremtiden.	Vores	nation	var	blevet	frie	af	nazismens	åg.	Officielt	fra	næste	
dag, den 5. maj kl. 08.

På Sydfyn fejrer også Hjemmeværnet befrielsesaftenen hvert år, den 4. maj. Ligesom talrige andre 
steder, naturligvis også i år. Altid en smuk og stemningsfuld tradition. Det starter altid på Svendborg 
Assistens Kirkegård, og rundes af på Sølund hjemmeværnscenter.

Distriktsfanen blev båret ind.   
Arrangementet startede ved kapellet på Svendborg Assistens Kirkegård, hvor uniformeret personel fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, med oberstløjtnant Kent Mikkelsen i spidsen, mødtes med sydfynske 
hjemmeværnssoldater. Der var også en række inviterede gæster, heriblandt Svendborgs borgmester, 
Lars	Erik	Hornemann,	greven	fra	Hvidkilde,	grev	Christian	Ahlefeldt	–Laurvig	-Lehn	med	familie,	m.fl. 
Som æresgæst deltager hvert år den nu 95 årige, tidligere modstandsmand, Mogens Sand, Svendborg. 
I år på trods af, at han fornyligt havde brækket sin arm.

Feltpræsten Henrik Nedergaard sagde kapellet bl.a.: ”I 2017 er der ikke mange, der kan huske 
besættelsen og befrielsen. Men selv om jeg var et lille barn dengang, så fornemmede jeg at opleve 
historie, men på en særlig måde.  Hver gang jeg hører frihedsbudskabet afspillet den 4. maj, så rører 
det mig dybt. Med sorg og taknemmelighed mindes jeg dem, der satte deres liv ind mod ondskab og 
undertrykkelse. Herre, vær med os, som gør tjeneste i Hjemmeværnet. 
Efter feltpræstens gribende ord, blev navnene på de frihedskæmpere, som mistede livet i Svendborg-
området læst op. På skift mellem greven fra Hvidkilde, borgmester Lars Erik Hornemann, oberstløjtnant 
Kent Mikkelsen, og tidl. frihedskæmper Mogens Sand.  
 
Som altid sluttedes med ”Altid frejdig”.
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”Last Post” ved mindelunden. 
Efter ceremonien trådte alle an, både soldater og civile. En lang procession, der nok nærmede sig 100 i 
antal. En trommeslager fra Hjemmeværnets Brassband Syd slog takten med den dunkende tromme på 
turen gennem den forårsgrønne have, til mindelunden for modstandskampens ofre. Her blev der lagt 
blomster af distriktschefen, oberstløjtnant Kent Mikkelsen, tidligere modstandsmand Mogens Sand og 
Svendborgs borgmester, Lars Erik Hornemann (V).

Højtideligheden sluttede med, at Mette og Helle fra Brassband Syd, på trompeter, spillede ”The Last 
Post”. Arrangementet fortsatte på Hjemmeværnscenter Sølund.

Vi skal værne om at mindes. 
Distriktschefen sagde her bl.a. i sin 4. maj tale: - Nu er det 6. gang at jeg er med til at fejre dagen på 
Sølund. Selv om det er 72 år siden befrielsen i 1945, så giver det mig en særlig følelse af respekt og 
ærbødighed, at være med til denne mindedag. Og det bliver aldrig rutine for mig! Hver gang, jeg hører 
Frihedsbudskabet afspillet i radioen på denne dag, så føler jeg næsten, at hårene rejser sig i nakken. 
Denne dag skal vi fortsat værne om og højtideligholde og ære modstandsfolkenes minde.

Han sluttede med at fremhæve den nu 95-årige tidl. frihedskæmper Mogens Sand, der trods en 
brækket arm møder op til dette arrangement. Han er et forbillede.

Oberstløjtnant Kent Mikkelsen ønskede alle tegn- 
modtagerne til lykke og understregede, at udmær- 
kelser og anciennitetstegn er et vidnesbyrd om  
mange, frivillige tjenestetimer.

  4. maj på Sølund 
                                              Palle Christiansen, HVK Sydfyn.  
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  5. maj på Frøbjerg                   Inge Jagd Sørensen, redaktør

 
Traditionen tro blev Danmarks befrielse fejret på Frøbjerg Bavnehøj om aftenen den 5. maj. 

Aftenens tale blev holdt af borgmester Søren Steen Andersens, Assens Kommune., og der blev lagt 
kranse af borgmesteren og oberstløjtnant Kent Mikkelsen.

Efter højtideligheden benyttede distriktschefen anledningen til at udlevere fortjensttegn og årstegn.
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    Årets tegnmodtagere

 

 
Hjemmeværnets Fortjensttegn 
Hans Jørgen Svarer Jensen HJV ÆRØ 
Jørn Tangager  HVK SVB 
Helle Elisabeth Schou-Hansen HVK SFY 
Ingrid Jensen  HVK MID 
Mikael Jørgensen  HVK ODH 
Per Jørgen Fiedler  POHVK ODE

50 års medalje  
Henrik Mygind Andersen HVK SVF 
Knud Erik Egemose Sørensen HVK SVF 
Inge Jagd Sørensen  STHVK FYN 
Leo Vilhelm Madsen  POHVK ODE 
Mogens  Bodi  POHVK ODE 
Vang Jarl Pedersen  HVK NFY 
Leif Poul  Hubel  HVK NYB 
Anders Frederik Nielsen HVK KER 

Otto J. Rønholt Christensen DST RES 
Ib Weber Larsen  DST RES 
Arne Hansen  DST RES 
Palle Storhøj Sørensen DST RES 
Mogens Flemming Hansen DST RES 
Arne Krog  Andersen DST RES

40 års medalje  
Helle Elisabeth Schou-Hansen HVK SFY 
Christa Karla Pedersen HVK MFY 
Preben Marius Rene Munch POHVK SVB 
Frede Eldrup Hansen POHVK MID 
Kurt  Olsen  STHVK FYN 
Henning Mørup Ludvigsen STHVK FYN 
Teddy Wolff Kristensen STHVK FYN 

Flemming Nielsen  STHVK FYN 
Birthe Margrethe  Jensen HVK ODD 
Dennis  Bloch  POHVK ODE 
Henning Christian Petersen HVK NFY 
Flemming Bøje Juhl  VHK SYD 

Bjarne Parsborg Madsen HVK KER 
Bruno Holtum  Nielsen MUHVK SYD

 

Christian Niels Brock Ulrich DST RES  
Svend Aage Sparrewath DST RES 
Orla Møller Rasmussen DST RES 
Hans Henrik Brunsvig DST RES 
Per Møller Christiansen DST RES 
Albert Kristian Sørensen DST RES 
Frantz Johann Lüthi  DST RES 
Ove Guldager Pedersen DST RES 
Carl Erik Sander  RF

25 års medalje  
Frank Gerhard Hauge Madsen POHVK ASN 
Anette Storm  POHVK ODE 
Nils-Henrik Hansen  POHVK ODE 
Jacob Nygaard Mathiasen POHVK MID 
Dennis Pennerup  POHVK MID 
Helle Birgitte  Hansen HVK KER 
Johnny Gottschalck  Vanggard HVK MID 
Preben Blom  MUHVK SYD 
Tonny Leif  Nielsen  MUHVK SYD 
Erik Riis Hauge  MUHVK SYD 
Claus Willemar Ehlers STHVK FYN 

Karl Vinther  STHVK FYN 
Morten Anthony Andreasen DST RES 
Kim  Hannibalsen  DST RES 
Henrik  Butze-Ruhnenstierne DST RES 
Carsten Gade Ebbesen DST RES 
Frank  Elnegaard  DST RES 
Dorthe Christensen  DST RES 
Jan  Kristensen  DST RES 
Henrik Skov Jensen  DST RES 
John Walter Pedersen DST RES 
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  Der er gang i det i Kerteminde

 

 
"Boots on the ground"

En lille gruppe af os fra Kerteminde har haft en 
skøn dag (11. marts) i Fredericia med nogle af 
vores venner fra Svendborg og Middelfart.

Enkelmandsfærdigheder var emnet for dagen. Alle 
har lært noget nyt eller fået gamle færdigheder 
genopfrisket.

Show of force i Kerteminde

På en fantastiske forårsaften (28. marts)
gennemførte bevogtningsdeling og infanterideling 
en "Show of force" patrulje i centrum af 
Kerteminde.

Efter endt befaling og klar til kamp, forskød den 
sammenbragte gruppe til Kerteminde Fjernvarme, 
hvor vi oprettede fremskudt patruljebase. Efter 
klarmelding rykkede gruppen ud på deres 
befalede patruljerute. 
Undervejs stødte patruljen på forskellige 
udfordringer, som blev løst med stor dygtighed 
og professionalisme. Det var kompagniets 
kommandodeling, der stod for de gode og 
overbevisende situationer, som patruljen skulle 
løse. 
Kl. ca. 2200 var patruljen tilbage i 
kompagnilokalerne, og der blev givet en kort 
tilbagemelding på aftenens forløb.

 
Det gamle skjold kom op igen 
Steen Riber, Historisk Udvalg HDFYN

  Ved sammenlægningen af  
  Kerteminde og Marslev  
  kompagnierne blev den gamle 
  hjemmeværnsgård i  
  Kerteminde ryddet. 

  Flere af effekterne er  
  nyligt tilgået Historisk Udvalg,  
  som er af den holdning, 
at tingene gør bedst fyldest, der hvor de 
hører til. Derfor blev skjoldet, der i sin 
tid hang i Kerteminde, tilbageleveret til 
Hjemmeværnskompagni Kerteminde, og ved en 
lille højtidelighed den 2. maj i år blev det atter 
hængt op i kompagnilokalet.

På billedet ses Helle Hansen, der står med skjoldet, 
og fortæller historien om det. Det var i sin tid læge 
Carl Schondel, som skar det ud i hånden, og gav 
det til Hjemmværnskompagni 4119 (senere 4319).
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  Der er gang i det i Kerteminde

  
Øvelse Spring Charge (11-14. maj) 
Maja Tvilum, Fyens Stiftstidende

Hjemmeværnet er på øvelse i Kerteminde. Kompagnichef Jens R. Mortensen holder styr på 
tropperne og sørger for, at Blå Styrke møder fjenden ude i markerne.

I disse dage afholder Hjemmeværnet kompagniøvelse i Kerteminde. De skal øve sig på, hvis der på 
et tidspunkt kommer fjender til Danmark. Helt konkret er der Rød Styrke og Blå Styrke. Som Jens R. 
Mortensen siger, kunne de sagtens have kaldt dem alt muligt andet. Men rød og blå er sådan nogle 
nemme farver at kende fra hinanden - specielt på det store kort, som han går rundt med. 
- Rød Styrke det er de andre. Og Blå Styrke er os. De mænd, vi er sammen med nu, er Blå Styrke. 
De skal så følge en rute, hvor de på et tidspunkt støder ind i Rød Styrke, altså nogle fjender, forklarer 
kompagnichefen.

Blå Styrke er rykket længere væk fra rapsmarkerne og ind i en lille lund i udkanten af en skov. To 
hjemmeværnsfolk bliver sendt i forvejen for at inspicere terrænet forude. Den ene har en radio på 
ryggen	med	en	antenne,	som	går	flere	meter	op	i	luften	og	rammer	træernes	grene.

Jens R. Mortensen og dagens chauffør, Jess Bartholdy, kører rundt i deres bil og holder styr på 
soldaternes positioner. Mens kompagnichefen bliver opdateret på forskellige oplysninger, sætter de 
resterende	soldater	sig	ned	i	græsset	for	at	få	kamouflage-maling	i	ansigtet	og	på	halsen.	Èn	spørger,	
hvordan man får malingen af igen. 
- Du bruger noget bodyshampoo og makeup-fjerner og putter det på de der vat-ting. Og så skulle det 
gå ret nemt af, siger en af soldaterne.

Seriøs øvelse med plads til humor 
Både Jess Bartholdy og Jens R. Mortensen forklarer, at Hjemmeværnet skal have plads til alle, og det 
skal være sjovt at være med. Derfor er det også vigtigt, at øvelserne både er dybt seriøse og styrker 
soldaternes færdigheder, men også er hyggelige  
og sjove.

Holdet	flytter	sig	til	et	nyt	sted	på	ruten.	 
Kompagnichefen og chaufføren er kørt i forvejen.  
Jens R. Mortensen stiger ud af bilen og møder  
soldaterne igen. Han bliver mødt med faste  
håndtryk og en seriøs mine. Men når informatio- 
nerne er udvekslet, falder der også en sjov be- 
mærkning, og kompagnichefen giver soldaten er  
kærligt dask på skulderen.
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Hjemmeværnet i Nyborg blev testet 20. maj 
på deres psykiske og fysiske evner.  
 
Også Falck, Beredskabet og Midtfyns Efterskole 
deltog. Øvelsen startede fredag morgen ved 
Slipshavn i Nyborg.

Hun ligger fastklemt i en væltet bil, der er kørt  
galt, efter en vejsidebombe er gået af på Romsø-
vej. Kompagnichef ved hærhjemmeværnet i Ny-
borg Tommy Bargisen hopper ud af den lille bus 
med den karakteristiske grønne militærfarve som 
en af de første. Før han kan se til de sårede, har 
han en klar opgave. Han skal få sine mænd til at 
sikre området.  
-	Vi	skal	have	flyttet	køretøjet	over	på	den	anden	
side, råber han til sine mænd. De syv biler, der er 
med	i	kolonnen,	skal	flyttes,	så	de	ikke	holder	ved	
siden af de sprængte vejsidebomber.

Vejsidebomben i dette tilfælde er dog et kanon-
slag med benzin. Hjemmeværnet er på øvelse, 
hvor de skal køre fra Slipshavn i Nyborg til Juul-
skovskolen i Refsvindinge.

Hjemmeværnsøvelse med fart på 
Et par timer forinden færdselsuheldet stod de 
24 mand og den enkelte kvinde ved hjemme-
værnsskolen på Slipshavn, hvor hjemmeværnet 
i Nyborg til daglig holder til. Her har Tommy 
Bargisen, som især testes til dagens øvelse, 
sammen med de andre befalingsmænd bestemt 
en rute fra Slipshavn til Juulskovskolen i Refs-
vindinge og videre til Højstrup øvelsesterræn i 
Odense.

De frivillige har til dagen taget de genkendelige 
mørkegrønne militæruniformer på, geværet 
hængende solidt ned langs siden og en hjelm 
eller baret på hovedet. De skal testes i en krise-
situation, så de er klar, hvis der sker en lignende 
situation i Danmark.

  Vejsidebomber i Nyborg 
                                        
                                                                              Louise Holmgård Nielsen, Fyens Stiftstidende

 
Udrykning og hjælp 
Tilbage på Romsøvej har hjemmeværnet sik-ret 
området, og de høje hyl fra sirenerne høres med 
det samme. Flere af de frivillige ved hjemme-
værnet har sammen med ambulanceredderne 
samlet sig ved de sårede, som spilles af elever fra 
Midtfyns Efterskoles politi- og brandlinje.

I vejkanten brænder græsset stadig efter 
de sprængte vejsidebomber, og langs vejen 
holder	nu	fire	ambulancer	og	to	brandbiler.	
Ambulanceredderne med deres neonfarvede veste 
strømmer hen til ulykkesstedet, hvor især de to 
forulykkede biler får opmærksomheden.

- Prøv at hør her inde i bilen, vi kommer ind til jer, 
  ligeså snart vi kan, okay? 
- Vi sidder fast! Hvad fanden laver I? Få os ud!  
- Karl, Karl, hey Karl, vågn op!

Kaos og panik har spredt sig i det lille område i 
industrikvarteret i Nyborg, og snart vrimler det 
med mennesker fra hjemmeværnet, ambulancer 
og beredskabet. På den golde jord ligger de sårede 
efterskoleelever. En med blod ned langs ansigtet, 
et ben, hvor huden er skrallet af og glasskår boret 
ind i ansigtet.
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  Vejsidebomber i Nyborg 
                                        
                                                                              Louise Holmgård Nielsen, Fyens Stiftstidende

 
De mange frivillige elever fra Midtfyns Efterskole er troværdigt og livagtigt sminket til situationen.

Hjemmeværnsfolkene har trukket sig tilbage og står nu rundt om ulykkesstedet med hænderne solidt 
plantet på geværet. Enkelte spejder rundt ud over markerne og forrest og bagerst holder køretøjer og 
sikrer, at der ikke kommer uvedkommende ind.

Ambulancefolkene og de frivillige brandmænd fra Nyborgs Brandvæsen går nu i gang med deres 
opgave, og inden længe er de sårede i ambulancerne kørt væk. Hjemmeværnet kan fortsætte på deres 
planlagte rute, indtil de møder den næste planlagte udfordring.
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 Skydning på Lejbølle

 
Søndag den 21. maj var det den første fuldtids  
skydning på Lejbølle, og jeg håber, at flere vil deltage  
fremover. 

Alle	vores	tiltag	til	at	holde	joller	med	fiskere	væk	virkede	over	 
al	forventning.	Vi	5	skytter	fik	brændt	en	hel	del	skud	af	på	 
indskydning, K7/højreskydning fra kulisse på tid 120 sek. og  
venstreskydning,	der	gradvist	bliver	sværere	jo	flere	huller	i	 
kulissen vi bruger. 
Til sidst lidt skydning fra et land ”lidt syd for middelhavet”  
på 10m i skovskiderstilling. Også denne skydning og  
skytterne levede op til det jeg havde håbet på, så det er  
ikke sidste gang dette skal prøves.

jeg håber at vi ses igen på vores skydebane (LEJBØLLE)

Med HVKLLD hilsen HAG

  Den Fynske Hjemmeværnsmarch
 
Trods regnvejr blev Den Fynske Hjemmeværnsmarch den 19. marts afholdt for 19. gang.

I år har 186 deltaget, hvor der bl.a. var deltagere fra England, Norge, Sverige, Tyskland og selvfølgelig 
en masse fra Danmark inkl.  
Fodslaw og Dansk Motions- 
forbund, og andet godtfolk  
fra lokalsamfundet.

Vi ses d. 18 marts 2018  
til 20 års jubilæum for  
marchen og i 2019 ifm.  
Hjemmeværnets 70 års  
oprettelse.
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  Totalforsvarsudstilling i Svendborg  
 
                                  Kompagnirapporter Palle Christiansen, HVK Sydfyn
 
Der var gang i folkene fra Hjemmeværnskompagni Sydfyn i forbindelse med det årlige 
hvervearrangement på Svendborg Havn, lørdag den 10. og søndag den 11. juni. Sammen 
med vore kolleger fra Hjemmeværnskompagni Svendborg, Politikompagni Svendborg, 
Marinehjemmeværnet, og det øvrige Totalforsvar, blev det en succes.  
Om der blev hvervet nogle nye folk, vides ikke endnu. Men synlige det var vi.

Og det var især takket være vores ildsjæle, som lagde mange frivillige timer i det. Nævnes bør dog 
Alt klappede, og publikum klappede. 

Hvad er Totalforsvaret?  
Det er blandt andre politi, beredskab, brandfolk, Falck folk, og lokale hjemmeværnssoldater, til lands 
og til vands. Oplevelserne stod i kø for gæsterne. Flotilleskibet fra Svendborg, gummibåde, pansret 
mandskabsvogn, politibil, brandbiler, m.v.

Mange	børn	fik	diplomer	for	at	klare	”feltbanen”,	som	Sydfynskompagniet	havde	opstillet	på	havnen.	
Her var Christian Bjørkvig den store diplomuddeler. 
Populært var det at blive hejst 30 meter op over havnen, i en mandskabskurv. Køerne var lange til 
denne unikke oplevelse. Stigevognen var leveret af Falck.

En hjemmeværnsgruppe fra Svendborg kompagniet demonstrerede en feltmæssig øvelse for publikum. 
De blev landsat på molen, og skulle nu ”rense” havneområdet for eventuelle ”banditter”.  En gruppe fra 
kompagni Sydfyn agerede ”fjender”. Der var store klapsalver fra publikum, da de blev nedkæmpet!
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  HVK Sydvestfyn            Ole Hansson, HVK Sydvestfyn  

 
Gruppekonkurrence 
Stor ros til alle, både deltagere og hjælpere, som 
deltog i gruppekonkurrencen på Bøjden den 1. 
april, sammen med vores venner fra Midtfyn.

2.	grupper	fra	HVK	Sydvestfyn	fik	en	3.	og	5.	
plads, men vigtigst af alt, så blev der ydet en god 
indsats fra alle sider. 
Stor ros for dette.

Fang Føreren…. 
Efter gruppekonkurrencen, havde vi vores egen 
lille øvelse "Fang føreren". Formålet var, udover 
at vi skulle have en anderledes øvelse, at øve 
meldetjeneste. Det er vigtigt at denne fungerer, så 
de rigtige beslutninger kan tages. Jeg må sige at 
det fungerede perfekt.

Vi, som skulle trænge igennem området, følte os 
virkelig presset. Det gjorde at den plan, som vi 
havde lagt, ikke kunne holdes. Vi blev presset og 
måtte løbe en hel del.

Da	vi	skulle	til	at	starte,	fik	vi	besøg	af	
chefsergent Jens Post fra kommandoen. Han var 
frisk på at løbe med, så vi var 3 som skulle prøve 
at komme igennem

 

 
Førstehjælp 
28 + 29/4 havde HVK Sydvestfyn førstehjælp 
på Hellebjerg, sammen med vennerne fra HVK 
Midtfyn.

40 kursister var mødt frem til nogle spændende 
timer, i selskab med de meget dygtige og 
motiverende instruktører
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Fredag den 5. maj, stak 10 gaster af sted fra Ærøskøbing mod Assens, for at gå ombord på 
skibet ”MHV 817 Partisan”, hvor weekendens uddannelsesformål primært var at få sejlet 
NAV III autorisationssejladser, til ”vagtchefer”.

Efter ankomst til Assens samt overlevering, begyndte den vilde jagt sammen med Ejvind Vonsild, med 
sejladsplanlægning og reglementer, til de 2 personer der skulle op til autorisationen.

Sagen er således, at på Ærø er vi så heldige, takket være det maritime miljø, at der er utrolig mange 
søfolk, hvoraf mange af dem typisk er styrmænd eller mere, som gerne vil ind i Hjemmeværnet. Så i 
stedet for de skal tage hele NAV søjlen fra bunden af, kan de tage en prøve som ”Vagtchef”, og fungere 
som fremtidig vagtchef hvis personen består.

Om fredagen gik første etape ud over Jan Teo, som startede rigtig godt med en nydelig havnemanøvre 
ud af Assens havn, hvorefter turen gik et stykke nord på, for at sejle nord om Årø, både optisk og blind 
sejlads. Efter lidt tool box talk kom broorganisationen godt på plads også, og sejladsen gik ud over alle 
forventninger.

Efter 5 timers sejlads var Ærøskøbing inde for rækkevidde, og efter en lidt spændende indsejling til 
Ærøskøbing kom 817 atter til kaj trygt og godt, og uden buler.

Lørdag morgen, efter en sauna oplevelser for enkelte i nattens ly og mørke, vågnede besætningen op til 
havblik og ingen vind. På lørdagens sejlads er det Steen Lynge der står i spidsen, da det nu er hans tur 
til at skulle op til en autorisationsprøve i NAV III.

Turen byder på det samme som Teo’s, der ud over bliver der også budt på forskellige manøvrer og 
øvelser undervejs, lige fra MOB ruller og hvad der nu kan opstå undervejs, til samarbejde mellem andre 
marinehjemmeværnskibe til tilfældige ruller.

  Uddannelsesweekend for fuld fart!
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  Legende let Lovpligtig Uddannelse (LPU- 3 og 4)
                                                                                                   Af Merve Cakir tidligere rekrut i 1.3 nu Soldat i 4.2 - POHVK Odense

 
Så kom dagen endelig, hvor man skulle sætte kurs mod en oplevelse, man ikke ville kunne 
glemme længe. Turen til den sjællandske kaserne i Christiansminde gjorde, at spændingen i kroppen 
blev større og større. Både for den menige soldat ved navn Lea Knob og jeg.

Da vi ankom på stedet, blev vi budt velkommen, samt indkvarteret på nemmeste måde af den såkaldte 
kursusleder. Vi var 22 kursister, hvortil disse medlemmer kom fra forskellige steder i landet. Her ventede 
os ikke kun en oplevelse af, at være en soldat, men også chancen, for at lære forskellige mennesker, at 
kende. Der gik ikke længe, før der opstod et godt og trykt miljø blandt kursisterne.  
Grundet mange deltagere, blev kursisterne delt i to lige store hold. Dette betød også, at begge hold 
havde en eller to gruppefører, som kunne lede holdet videre i soldaterlivet på ugen. Hertil var disse 
gruppeførere fra forskellige enheder, hvilket medførte visse strikse regler blandt holdene. Selv om dette 
kunne være en udfordring nogle gange, fandt holdende hurtigt på en løsning for dette; Det blev løst via 
Body makkerpar. 

De første par dage blev benyttet, til at bestå de resterende skydeøvelser ud fra de tidligere LPU-kurser. 
Disse øvelser gik ud på, at kunne skyde ved det rette punkt i forskellige stillinger. Dette blev ikke kun 
benyttet ved dagslys, men også i mørke. Da det var noget nyt for mig, at skyde i mørke, kunne jeg 
her opleve en udfordring. Hvis vi havde en tendens til at stå i en forkert position, mens vi skød, havde 
vi altid en skydelære klar til hjælp. Skydelærerne hjalp og guidede os, så vi kunne forbedre os, da det 
skulle benyttes til de øvrige dage på kurset.

Hver	soldat	fik	tildelt	et	våben,	som	skulle	benyttes	ved	kurset.	Her	brugte	vi	det	meste	af	dagene	på,	
at	være	ude	i	felten.	Vi	fik	oprettet	et	såkaldt	BSO,	hvortil	enhver	soldat	har	en	nærsikring	på	området.	
Disse nærsikringer skulle forhindre ”fjenderne” i at nærme sig vores objekt. BSO´en bestod også af 
AKP, patrulje, samt en masse andre opgaver, som skulle udføres ved bevogtningen af objektet.  
Disse praktiske udførsler blev benyttet ud fra den teoretiske viden, om at være ”klar til kamp”. Objektets 
drift blev løst via samarbejde mellem soldaterne, samt gruppeførerne. Dette var en kæmpe oplevelse, 
da	man	virkelig	fik	følelsen	af,	at	være	soldat.	Derudover	kunne	man	indse,	hvor	fysisk	hårdt	det	kan	
være, hvis man ikke er forberedt på opgaven. 

I løbet	af	ugen,	fik	vi	også	en	indlæring	af	førstehjælp	på	kamppladsen.	Vi	fik	teorien	bag	dette,	så	vi	
kunne benytte det til udførslen af små øvelser. Her skulle vi forestille os, at vi er ude i felten i krigstid, 
og gennemføre førstehjælp for vores skadede soldat. Øvelsen var ikke så nem, som man troede, idet 
på grund af den skabte situation også skulle tage højde for forholdene samt kunne være effektiv. Det 
gjaldt om at kunne lægge den bedst mulige forbinding på den skadede. Trods dets hårde udførsel, var 
det	en	sjov	oplevelse,	at	kunne	afprøve	det	på	hinanden.	Ud	over	disse	øvelser,	fik	vi	tildelt	et	såkaldt	
tourniquet (C-A-T), hvilket skulle bæres i vores højre lårlomme på uniformen.  
Grunden	til	dette	var	nemlig,	at	vores	kursusleder	til	enhver	tid,	kunne	fløjte	med	fløjten,	og	idet	man	
hørte	den	bragende	fløjte,	skulle	enhver	soldat	lægge	sig	ned,	og	udføre	førstehjælp	på	sig	selv	på	
enten arme eller ben via tourniquet.
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  Legende let Lovpligtig Uddannelse (LPU- 3 og 4)
                                                                                                   Af Merve Cakir tidligere rekrut i 1.3 nu Soldat i 4.2 - POHVK Odense

 
Dette	fik	ikke	mindst	mig	selv,	men	også	de	andre	soldater	til	at	få	spænding	i	kroppen,	da	vi	jo	skulle	
være parat når som helst. 

Den	sidste	dag	for	LPU	3	blev	brugt	på	en	øvelse,	hvortil	vi	alle	fik	gjort	os	klar	til	kamp.	Dette	betød	
også, at man stod klar med våbenet, fulde magasiner i basis og sløringscreme på både ansigtet og 
hjelm. Vi blev ført til vores objekt, hvortil hver soldat havde sit hul at stå i, hvis der skete alarmering. 
Der	gik	ikke	længe,	før	en	soldat	fik	en	føling	af	fjender,	som	var	på	vej	til	vores	objekt.	 
Ved alarmering, løb vi til vores huller og indtog skydestilling. I dette øjeblik kunne jeg føle spændingen 
på kroppen, samt mærke adrenalinen blandt alle de andre soldater. Våbenet blev sigtet mod fjenden, 
og vi ventede spændt på gruppeførers ordre ”SKYYYYD”. Kampen mod fjenderne førte til, at nogle af 
soldaterne blev ”sårede”. Her skulle teorien af førstehjælp på kamppladsen benyttes. Dog kunne dette 
ikke stoppe os soldater i at nedkæmpe fjenden. Lyden af skuddene stoppede ikke før, der blev råbt 
”INDEX” af gruppeførerne. Dette begreb indikerede, at fjenden var nedkæmpet. Øvelsen blev afsluttet 
med oprydning ved objektet, samt evalueringer af samarbejde blandt soldaterne og gruppeførerne. 

Tiden gik pludselig hurtigt, og vi var nu allerede færdige med LPU 3. Da vi ankom tilbage til kasernen, 
stod kursuslederne klar med kameraet i hånden. De ventede spændt, så de kunne få taget et billede af 
os, efter at have været i kamp mod ”fjenden”.

LPU4. Trods det kolde vejr, undgik gruppeførerne ikke, at sende os ud i endnu en øvelse. Dog var 
denne øvelse ikke bare en hvilken som helst øvelse. Her handlede det om, at benytte al den viden, som 
vi	fik	i	løbet	af	alle	modulerne.	 
Øvelsen varede i 24 timer, hvor vi tilbragte tiden ved et objekt. Grundet vejrforhold og ”lange timer” 
blev der sat telte op. Både til koge- eller rygeområde, samt til underbringelse. 

Holdene skiftedes til at stå ved AKP, således at uvedkommende ikke kan komme ind på objektet. 
Nærsikringer var fastlagt af gruppeførerne, og patruljerne blev sat i gang med forskellige intervaller. I 
løbet	af	øvelsen,	fik	man	afprøvet	de	forskellige	funktioner.	Dette	gjorde,	at	man	fik	en	bedre	forståelse	
af	den	teori,	man	fik	tidligere	i	modulerne.	Dette	gjaldt	især	AKP.	Kursuslederne	sørgede	for	figuranter,	
som kunne afprøve vores styrker med forskellige momenter. Der var lige fra stille og rolige situationer, 
til	drastiske	situationer,	som	demonstrationer.	Her	fik	man	virkelig	en	opfattelse	af,	hvor	vigtigt	det	er,	at	
følge de retningslinjer og forholdsordre man har lært. Trods træthed, kulde og regn, gav ingen af os op. 
Opstod der alarmering, stod enhver soldat klar med våben ved deres nærsikringer. 

Efter de 24 timer var opfyldt, afsluttede vi øvelsen med ris og ros af både kursuslederne og gruppe-
førerne.	Enhver	soldat	fik	tildelt	et	bevis,	for	at	have	afsluttet	begge	moduler.		Beviset	kan	benyttes	i	
forbindelse med andre kurser i fremtiden. 

Følelsen af at have overstået disse kurser kan ikke beskrives. Jeg kunne nu blære mig, og 
kalde mig for en grunduddannet soldat. 
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Lørdag morgen 29. april klokken 0610, trods weekend og fridage, hindrede dette ikke 10 
friske mennesker for at stå klar til LPU 1 på Ærø.

Selv om dagen startede ganske grå med regn og ikke særlig mange udsigter til solskin, så var humøret 
alligevel højt ved Ulveholm på Ærø, hvor 10 spritnye medlemmer stod klar til at tage i mod lektion efter 
lektion til LPU 1.

Dagen lagde hårdt ud med gennemgang af HJV.DK, efterfølgende af eksercits i et noget så kedeligt 
vejr med regn, så rigeligt med frisk luft, med vand til. Dette hindrede dog ikke deltagerne i at tage 
udfordringer op med smil på. 
Efter en del tid under eksercitstræning, hvilket var overraskende godt, eftersom det viste sig at det hold 
LPU 1’er, der er her denne gang, er yderst lærenemme, så eksercits det sidder lige i skabet. BRAVO 
ZULU! 
Men eftersom Hjemmeværnet ikke blot er eksercits og uniformer, så kom dagens næste punkt ind 
under de lidt mere alvorlige områder. Her var der gennemgang og øvelser i 2 cm kort, som efter noget 
forvirring kom rigtig godt på plads, samtidig måtte nogle bide i støvlen og erkende, at ens telefon ikke 
virkede så godt sammen med kortet. ”Der røg den nemme vej”.  
Kommunikation kom også helt godt på plads, efter gennemgang og samling af div. radioer og 
gennemgang	af	hvordan	radiokommunikationen	føres	i	dette	værn,	lød	det	næsten	som	en	flok	
færdiguddannede soldater, der var ude i felten.  
Den nye LPU 1 er bygget op, så man skal give den enkelte soldat den mest basale og grundlæggende 
viden inde for hjemmeværnet, og hvordan det er, at være soldat.

  Lokal Lovpligtig Uddannelse 
                                                           Kenny Søby

02/2017



23DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

  Lokal Lovpligtig Uddannelse 
                                                           Kenny Søby

 
HJV ÆRØ deltagelse i Marinehjemmværnets Landsøvelse 2017

Med 20 knob på kryds og tværs i Storebælt under Marinehjemmeværnets Landsøvelse 2017 i det gode 
skib MIF-02 Holmen.

Fredag morgen (3. juni) drog Ole Gilberg og Kenny Søby af sted med færgen, for at tage til Svendborg 
og påmønstre Marineindsatsfartøjet MIF-02 Holmen, som skulle indgå i Marinehjemmeværnets Lands-
øvelse 2017, som søge-mål-udlægger samt VIP sejlads og personeltransport.  
Efter en pæn overlevering af HVF 244, drog fartøjet af sted på sin 2 timers sejlads mod Korsør Flåde-
station, hvor Øvelsen blev afholdt. Selve turen nord på foregik uden problemer og direkte havblik og 
strålende solskin.  
Eftermiddagen nærmede sig og der skulle ligges mål ud i Storebælt. Hele 13 mål blev der lagt ud i 
Storebælt,	som	flåden	af	MHV	fartøjer	skulle	ud	og	søge	efter	om	lørdagen,	men	selve	sejladsen	med	
de	mål	blev	ikke	uden	nysgerrige,	så	her	fik	2	fastansatte	en	fornøjelig	tur	i	MIF-02.

 
Her på Ærø har vi bygget lige en anelse ekstra på, da gruppen får en sygehjælpertaske med mm., for 
at få fornemmelsen af, hvordan det er at gå rundt med alt sit udstyr. Der udover bygger vi også ekstra 
på med at lave bevogtning og overvågning, samtidig med en meget basal version om våbenkendskab, 
så den enkelte er bedre forberedt til LPU 2, samt giver den enkelte en fornemmelse af, hvordan det er 
med førstehjælp i felten. 
Der ud over så er der de obligatoriske marcher, der skal gennemføres, fem kilometer om dagen og fem 
kilometer om aftenen, turene bliver gået ved at gruppen får udleveret et sæt koordinater, et styk kort 
og tre grupperadioer. Turen bliver gået med poster undervejs, hvor der er forskellige små opgaver, alt 
lige fra spørgsmål til små praktiske opgaver. Det er en ny tur, der bliver lavet for hver gang, der bliver 
afholdt LPU 1 på Ærø.

Mellem de 2 træningsmarcher der er, bliver der som nævnt tidligere lavet og øvet bevogtning samt 
observation mod objekt. Alt dette bliver øvet i praksis ude i felten, og imens kommer der adskillige 
indskud med små teoretiske lektioner med idræt, Hjemmeværnets historie, hvad det betyder at være 
hjemmeværnssoldat i dag og meget mere.
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   Grundlæggende patruljeuddannelse
 
Andreas fra patruljen fortæller her lidt om sin oplevelse på Hjemmeværnsskolens 
Grundlæggende Patruljeuddannelse (GPU) (Modul 1).

Jeg mødte op på kasernen i det vestjyske den 13. april, uden at have gjort de store tanker omkring, 
hvad der skulle ske på kurset, og pludselig stod jeg i noget, som mindede mig om den første dag i grønt 
under værnepligten, hvor vi blev kastet lige tilbage i soldaterlivet af et par skrappe instruktører. Efter en 
Cooper	test	fik	vi	udleveret	feltrationer	og	udstyr,	og	fik	et	par	minutter	til	at	skifte	fra	løbetøjet,	inden	vi	
skulle stille på gangen i fuld mundering - inklusiv pikpak. Det gav naturligvis lidt sved på panden.

Jeg	har	selv	brugt	et	lille	halvt	år	i	patruljen	og	tænkte	egentlig,	at	jeg	havde	styr	på	flere	af	de	ting,	
som vi skulle undervises i. Men selvom vi startede fra scratch, var det meget lærerigt at få ’basics’ med, 
som f.eks. skridttælling og kompasretning, der blev indøvet på en fed måde, som gjorde det meget 
brugbart, og betød, at jeg selv brugte det meget under nattens orienteringsprøver.

Og nattens o-marcher satte også en stemning for kurset. Jeg har selv gået et par, men der bredte sig 
alligevel en spænding og nervøsitet blandt kursisterne, hver gang man blev sendt alene ud i natten - 
overladt til den jyske natur. Adrenalinen meldte sig, men man blev hurtig fordybet i opgaven, og det var 
en fed følelse hver gang, at gennemføre.

Som nævnt var instruktørerne skrappe, men alle fremstod meget kompetente, og man kunne mærke de 
alle gik op i patruljelivet, hvilket smittede af på undervisningen.

Dagene var tæt pakket med lektioner i basale patruljefærdigheder med en masse praktisk undervisning 
undervejs - såsom at skulle snige sig så tæt på en fjendtlig position (dvs. et par instruktører) som 
muligt. Alt dette gør, at man kommer hjem fra Nymindegablejren med en masse ekstra værktøjer i 
patruljekassen, og jeg ser personligt frem til næste kursus med mere tid i felten.
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  Vi tænker også på truslen for terror
 
Henrik Larsen, FS 26. maj (Foto Birgitte Carol Heiberg) (forkortet)

Lars Glans, kompagnichef for Politihjemmeværnet i Middelfart, fortæller, at truslen om 
terror i stadig større grad spiller en rolle i kompagniets arbejde.

Politihjemmeværnet i Middelfart stiller ved Lillebælt Kræmmermarked med 10-12 soldater hver dag, 
og i forhold til for år tilbage er fokus udvidet til også, så godt som det lader sig gøre, at tage højde for 
truslen om terror. 
-	Det	er	noget,	vi	spekulerer	over,	og	det	gør,	at	vi	på	flere	områder	har	opgraderet	vores	indsats.	At	
være en aktiv del af terrorberedskabet fylder stadig mere for os, fortæller Lars Glans, kompagnichef for 
Politihjemmeværnet i Middelfart.

Politihjemmeværnet	har	fået	flere	opgaver,	og	det	betyder,	at	det	lokale	kompagni,	der	de	seneste	år	
har	bestået	af	omkring	80	personer,	spejder	efter	flere	medlemmer.	Jo	flere	næsten	jo	bedre. 
- I praksis kan vi bruge alle dem, vi kan få fat på, siger Lars Glans.

Under kræmmermarkedet er kompagniet traditionen tro repræsenteret med en stand, hvor 
interesserede kan høre nærmere. Foran den politibil, der er lånt til lejligheden som blikfang, er lavet 
et	fiktivt	gerningssted	for	at	vise,	at	bevogtning	af	gerningssteder	også	hører	under	kompagniets	
beføjelser. 
-	Vores	primære	opgave	under	markedet	er	at	hjælpe	Fyns	Politi	med	trafikregulering	for	at	få	trafikken	
til at glide, Generelt arbejder vi mest på Vestfyn med støtte til politiet ved opgaver, hvor der skal bruges 
meget mandskab eller, hvor politiet har andre opgaver at tage sig til. Det er altid politiet, der stiller og 
leder opgaven. Vi samarbejder meget tæt med dem, fortæller Lars Glans midt i en travl tid.

Kompagniet var også en aktiv hjælpende del af det nyligt overståede Lillebælt Halvmarathon, og 10. 
juni gælder det Rock Under Broen, hvor styrken bliver på 40-45 soldater. Dertil skal i løbet af året 
lægges en vifte af andre lokale arrangementer, hvor kompagniet assisterer. Eksempelvis koncerten med 
TOTO på Hindsgavl Slot til august og cykelløbet Danmark Rundt, der denne gang går gennem dele af 
kommunen.  
- Ved mange store arrangementer er det et krav fra politiet til arrangørerne, at vi er til stede, og vi får 
mere og mere at lave, fortæller Lars Glans.
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NORTHERN STRIKE is a National Guard Bureau sponsored exercise that provides accessible readiness 
building	opportunities	for	units	from	all	services	to	achieve	or	sustain	proficiency	in	conducting	mission	
command,	air,	sea,	and	ground	maneuver	integration,	and	the	synchronization	of	fires	in	a	joint,	
multinational, operational decisive action/major combat operations (ODA/MCO) environment that is 
scalable to unit resource levels.  

Formål. 
At uddanne og øve dansk og lettisk LINFKMP i multinational ramme under anvendelse af 
færdigheder og kompetencer Hjemmeværnet har i sin struktur, og at udbrede kendskabet 
til danske hjemmeværnskapaciteter og faglige niveau.

Dette er første gang hele holdet har været samlet, dog uden det lettiske bidrag. Klasseværelse og 
tavleundervisning var i weekenden blevet skiftet ud med øvelsesterræn. Det var endelig blevet tid til 
mudder på støvlerne, og sved på panden.

Der blev i den grad gået til stålet. Håndgranater, skud fra håndvåben og kommandoråb rungede 
gennem hele terrænet – dog var det kun løst ammunition denne gang. 

Infanterikompagni FYN: 
Uddannelsesweekenden (25-26. marts) gav sved på panden. 
Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, og temperaturen sneg sig over de 10 grader, men for en 
flok	hjemmeværnssoldater	stod	weekenden	hverken	på	havearbejde,	eller	øl	på	terrassen.

Vi har netop afviklet den første af 4 uddannelsesweekender, forud for sommerens tur til Michigan for at 
deltage i øvelsen, NORTHEREN STRIKE 2017.

Fokus for denne uddannelsesweekend var enhedsuddannelse for gruppen, med følgende emner:  
•	Standard	formationer 
•	Forhold	overfor	fjendtlig	beskydning 
•	Stillingsskifte 
•	Angreb 
•	Kamp	fra	stilling

Formålet med uddannelses- 
weekenderne er at vedligehol- 
de allerede indlærte færdig- 
heder, så alle får den bedst  
mulige oplevelse til sommer. 

  Træning til Northern Strike
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  Træning til Northern Strike
 
Major O.L. Nielsen, OPU01 HDFYN: 
Infanterihjemmeværnskompagni Fyn stiller med 
et team til øvelsen i en camp i det nordlige USA i 
slutningen af juli og starten af august 2017. 

Deltagerne er i gang med en hård træning inden 
deltagelse i øvelsen. I alt 5 weekender skal der 
trænes inden afgang. I weekenden 22.-23. april 
blev der bl.a. trænet samarbejde og kamp i stilling 
i Finderup øvelsesterræn.

Deltagerne får under øvelsen lejlighed til at være 
på øvelse med soldater fra England, Canada, 
Letland, Polen og naturligvis fra værtsnationen 
USA.

Landsdelsregion Vest: 
Tredje uddannelsesweekend (20-21. maj) 
forud for øvelsen Northern Strike, der foregår 
i Michigan i USA i slutningen af juli og starten 
af august er ovre. Denne weekend har fokus 
været på de næsten 90 deltagende soldaters 
skydefærdigheder og skydningerne er hele 
tiden blevet gjort sværere. Ventetiden mellem 
skydningerne er blevet brugt på uddannelse 
i engelske militær udtryk, som soldaterne vil 
få brug for, når de skal arbejde sammen med 
soldater fra 5 andre NATO-lande, kortlære og 
førstehjælp.

 
Landsdelsregion Vest: 
Fjerde uddannelsesweekend (10-11. juni) forud for 
”Northern Strike” i Michigan, USA er i fuld gang.

De to danske delinger i den fælles dansk/lettiske 
enhed er samlet i Brikby i Oksbøl øvelsesterræn, 
hvor temaet er bykamp. 

Næste uddannelsesweekend bliver i juli måned 
i Finderup sammen med de lettiske soldater, der 
skal udgøre den resterende del af enheden.

HDFYN, redaktøren: 
Under distriktets udrykning til uddannelseugen 
i Nymindegab, var der to soldater (se forsiden)
fra teamet, som skal til USA, der kom direkte fra 
4. weekend, og deltog som hjælpere og/eller 
instruktører samt som markering i den afsluttende 
øvelse for LPU-3. 

Vi ønsker alle deltagere alt mulig held og lykke på 
den store tur til august, og håber vi kan dele nogle 
af deres oplevelser med læserne i næste nummer 
af DistriktsNyt.
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Valdemarsdag i Assens 
Henning Sander, Politikompagni Assens

Så blev Valdemarsdag her i Assens heldigvis igen  
en succes – ja, i de 15 år jeg har haft glæden af,  
at være med i dette, har vi aldrig haft så mange  
mennesker, der mødte op til paraden på Skelvej.  
Sidste år, var der også mange, men i år endnu  
flere,	for	der	var	over	100	!

Der var heldigvis 18 faner – 5 fra Hjemmeværnet -  
begge dem fra Svendborg – Middelfart og Flyver- 
hjemmeværnet, og selvfølgelig vores, men noget  
der også glædede mig meget var, at ikke mindre  
end der var 8 spejderfaner – herligt man lader  
børn og unge lære om noget vigtigt som 
dette !

 
Cykelløbet Fyn Rundt 
Politihjemmeværnskompagni Assens

I dag den 10. juni løb cykelløbet Fyn Rundt 2017 af staben. 
Politihjemmeværnskompagni Assens var med på opgaven. Vi har igennem længere tid arbejdet på 
opgaven. På dagen er 55 mand indsat sammen med 20 køretøjer, for at sikrer en sikker rute.

Vi takker vores kollegaer fra i Svendborg, Als, Himmerland, Aabenraa, Nordfyn, Langeland og Nyborg 
samt eskadrille 240 (Odense) og Flotille 246 (Faaborg) og ikke mindst alle vores egne medlemmer.

  Politikompagnierne på Fyn
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  Politikompagnierne på Fyn
 
Dyrskue i Odense 9-11. juni. 
Politikompagni Odense

 
Politikompagni	Odense	hjælper	igen	i	år	Fyns	Politi	med	at	holde	styr	på	trafikken	omkring	dyrskuet	i	de	
tre dage (9-11. juni) hvor dyrskuet foregår. 

Politikompagniet har oprettet en hvervestand på skuet, hvor man vil hverve medlemmer til 
Hjemmeværnet. (Ved deadline på Distriktsnyt er der ikke kommet data på, hvor mange interessenter 
politikompagniet har fået kontakt med).

Med på udstillingen var folk fra vinterberedskabet, som viste den pansrede mandskabsvogn, som 
benyttes til transport, når Politiet rekvirerer det.

Marchen til Krigergravene. 
Politikompagni Svendborg

Hjemmeværnskompagnierne i Svendborg deltog også i år på Kristi  
Himmelfarts Dag i den traditionelle march til Krigergravene på Assistens  
Kirkegaard i Svendborg, hvor vore faldne blev æret med kransenedlæg- 
gelse og taler.
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  Politifunktionsuddannelse 
                                              Major Ole Lassen Nielsen, OPU01

 
Politikompagnier og -delinger fra Fyn og Ærø deltog den 18. marts med ca. 100 
personer i den årlige vedligeholdelse af de færdigheder, som de har modtaget på 
politifunktionskurset. 

Området var Lindø Industripark (Lindøværftet), som var helt perfekt til denne aktivitet. Fyns 
Politi stillede med momentlederne på momenterne der bestod af; observation, afsøgning, diverse 
reaktionsøvelser,	konflikthåndtering,	SINE	håndtering	og	afspærring.	

Alle	havde	en	god	dag,	hvor	de	fik	opfrisket	deres	kompetencer	samt	tilført	nye	af	instruktørerne	fra	
Fyns Politi. 

Tilbagemeldingerne på momenterne er tilsendt fra Fyns Politi til enhederne, men det generelle indtryk 
var, at menigmand udførte opgaverne godt, og at førerne trænger til træning i førervirke, når de får 
udstukket en opgave fra politiet.
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  USAM-Nord
                                         
 
Så er vi i Hevring skydeterræn igen. 
Johnny Larsen, chef HVK Odense-Dalum

Så er USAM Nord færdig med dagens program, hvor der blev gennemført en række rigtigt gode 
skydninger.  
Alle har gennemført skydningerne og håndgranatkast med en stor indsats samt godt humør. 

Undertegnede og chefen for HDFYN var en tur rundt og hilse på, og alle tilkendegav, at det havde været 
rigtigt godt ind til nu.

Vejret har været med os, høj sol og 13-15 grader,  
hvorfor nogen valgte at indtage deres aftensmad  
udendørs, inden en sidste skydning.

USAM Nord var på øvelse på Ærø 
CH HJV ÆRØ & OPO

Her i den weekend vi lige har overstået (28. marts), har der været en større øvelse i gang på Ærø, hvor 
der var omtrent 60 hjemmeværnssoldater med, inkluderet et større antal HJV ÆRØ medlemmer, som 
har	støttet	hele	øvelsen,	for	at	kunne	få	det	til	at	køre	rundt,	alt	lige	fra	øvelsesledelse	og	figuranter	og	
meget meget mere.

Der skal lægges rigtig meget pres på, at der er kommet rigtig stor ros fra Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, 
som melder, at de er yderst imponeret med den indsats Ærø har stillet og ser en stor og lys fremtid i 
Hjemmeværnet på Ærø.

Der skal yderligere gives en målrettet stor tak til dem som har deltaget i øvelsen og hjulpet, den indsats 
i	har	udført	til	denne	øvelse	er	ud	over	det	forventet,	rigtig	flot	og	stort	stykke	arbejde!

Super godt at høre tilbagemeldinger fra CH HDFYN og mange andre steder fra.

Stort ZULU BRAVO folkens!!!

02/2017



32 DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

  Musik skal der til  
                                        Ninna	Villadsen,	ledende	informationsofficer
 
Hvert år skal alle hjemmeværnets orkestre til prøve for, at bevise, at de lever op til 
Hjemmeværnets krav til kvalitet, mangfoldighed m.v.

Søndag den 26. marts var det Hjemmeværnets Brassband Syd, der skulle til prøves som det første 
orkester i år og med den nye musiksagkyndige Lennart Blak Jensen.

I skønt solskin gav orkestret numre fra march over en dansk melodi til musicals i deres øvelokaler, for 
derefter at gå en marchtur rundt på distriktet område.

Hjemmeværnets musikkorps bruges på udvalgte mærkedage, i parader og på øvelser, men det er 
musikkorpsenes egen opgave at blive brugt til arrangementer, der rækker ud over det. Det kan ske ved 
at organisere egne koncerter f.eks. jule-, forårs- og nytårskoncerter.

Den	musiksagkyndige	gav	orkestret	fine	ord	med	på	vejen	og	nogle	små	tips	til,	hvordan	de	kan	gøre	
det endnu bedre.

              Der øves i Nymindegab                                              På bastionen i Nyborg
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  Hjemmeværnets Musikkorps Syd
 
Årsprøve 
Landsdelsregion Vest.

Den 24. april fandt dette års årsprøve sted for 
Hjemmeværnets Musikkorps Syd.  
Årsprøven består af to dele; ca. 800 meters eksercits 
og derefter en koncert, hvor musikkorpset viser, hvad 
de kan. Det bliver bedømt af to repræsentanter fra 
Hjemmeværnskommandoen. 

Udover repræsentanter fra både regionen og distriktet 
deltog også en stor del af Musikkorpsets støttemedlemmer. 
Da korpset også er Politiorkester, var Politiet også til stede 
under årsprøven.  
Efter	årsprøven	modtog	Musikkorpset	flotte	ord	fra	de	
to repræsentanter fra Hjemmeværnskommandoen, der 
bl.a. fremhævede korpsets evne til at spille sammen og 
tamburmajorens præcise armsving under eksercitsen.

Kirkekoncert 
Den 22. april spillede orkestret i domkirken i Ribe. Det var 
første gang denne lokalitet blev benyttet, men forhåbentlig 
ikke sidste. Der var en fantastisk lyd.

4. maj højtideligheden i Ansgar Anlæg 
Sædvanen tro, var det Hjemmeværnets Musikkorps Syd der 
kom med den musikalske ledsagelse til taler og sange.

Musik til Valdemarsfesten 
Den 15. juni var musikkorpset, traditionen tro, med til 
Valdemarsfesten i Den Fynske Landsby i Odense. 
Musikkorpset leverede varen, og da musikken klingede ud, 
tog man afsked med dirigent Peter Holling, der dirigerede 
den sidste koncert i en mangeårig karriere.

Skyttelaug. 
Ved det traditionelle Skyttelaug i Odense, der gennemføres 
hvert 4. år, ledsagede Musikkorpset deltagerne fra 
skydningen i Ansgar Anlæg til Rådhuset.
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Ved morgenparaden søndag talte oberstløjtnant Kent Mikkelsen over emnet; Status på operativ 
parathed. Samtidig mindede han om grunden til, at uddannelsesugen blev indført: 
 - Vores	prioriteter	i	forhold	til	arbejde,	familie	og	hjemmeværn	er	ændrede	over	tid.	De	fleste	
prioriterer	ikke	længere	at	gå	til	hjemmeværnstjeneste	hver	uge	og	de	fleste	weekender.	Derfor	prøver	
vi nu at give mere uddannelse på kortere tid.  
Efter gårsdagens første dag var han fuld af fortrøstning:   
- De aktiviteter, jeg så i går, viser mig, at vi er klar til at løse vores opgaver!

Ugen igennem gennemførtess mange forskellige kurser. Der kan nævnes; Lovpligtig uddannelse-3 samt 
6 og 14 timers Førstrehjælpskurser, som nogle af de vigtigste.  
Herudover var der adskillge delta- 
gere på skydebanerne til henholds- 
vis pistol-, gevær- (K7) og dyseka- 
nonkursus. Der var besøg  
ved Telegrafregimentet, svømning 
i	Nr.	Nebel	svømmehal	og	trafik- 
regulering i Varde By.

 
Den længe ventede uge 24 oprandt, og fra fredag aften, den 10. juni, drog de første fynske 
hjemmeværnsfolk til Nymindegab, for at få ny viden, eller opfriske det tidligere lærte. 
Resten af ugen var der både til- og afgang af kursister, der kunne tilmelde sig netop det/de 
kurser der havde brug for.
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UUge 24 i Nymindegab
 

Der var et par besøg udefra undervejs, idet forsvarsordfører Henrik Dam Kristensen og bl.a. Vardes 
borgmestrer var på skolen, og chefen for Landsdelsregion Vest Flemming Agerskov kiggede forbi.

For	de,	der	ikke	havde	undervisning	om	aftenen,	var	der	mulgighed	for	to	filmaftener,	et	foredrag	af	en	
tidligere vietnamesisk pilot og et foredrag om de mange tyske bunkersanlæg ved Vestkysten. 

Søndag var det igen slut på en fantastisk uge i Eventyrets Land.

Fastansatte,	frivillige	ledere/instruktører	m.v.	og	kursister	fik	opfyldt	deres	forventninger	til	en	
uddannelsesuge, og alle vendte klogere hjem igen til Fyn.

Til alle dem der var med, og dem der vil med næste gang, kan vi sige, at 
uddannelsesugen afvikles i uge 12-2018, med weekenderne på begge 
sider.

VI SES DERUDE.
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  Faneindvielse
 

Den 2. maj blev den nye fane ved Landsdelsregion Vest indviet af Hendes 
Majestæt Dronning Margrethe. 

Der var deltagelse af en delegation fra hvert distrikt, og på billedernes ses fynboer, der hver især 
udgjorde en del af den store parade på Skive kaserne.
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  Rejsebrev fra Kabul                      Bjørn Ramming, HVK Sydvestfyn
Af 

sen, redaktør,       
Siden den 24.april har jeg opholdt mig i Kabul,  
Afghanistan. Jeg er udsendt af Center for  
Stabilseringsindsats under Hjemmeværns- 
kommandoen. 

Min opgave er som jurist i hovedkvarteret for NATOs  
mission Resolute Support at behandle erstatningssager.

Sagerne opstår når NATOs køretøjer rammer ind i de  
lokale	afghaneres	biler.	Trafikken	i	en	krigshærget	by	 
på over 3 mio. indbyggere kan være udfordrende for  
kørerne i NATOs køretøjer. Men resultatet er ofte ikke  
pænt når et 25 tons pansret køretøj skubber til en  
gammel Toyota Corolla. Selvom fejlen ofte er afgha- 
nernes	egen,	prøver	vi	af	hensyn	til	”	hearts	and	minds”,	at	finde	en	løsning.	

Jeg arbejder derudover lidt med kontrakter og andet forefaldende juridisk arbejde. På kontoret er vi 
udover mig, en australier, en tjekke og 8 amerikanere. Det er aldrig kedeligt. 

Desværre	har	sikkerhedssituationen	været	udfordret	siden	Taliban	og	andre	banditter	1.	maj	officielt	
erklærede kampsæsonen for åbnet, og i år for første gang har proklameret, at de også går efter os. 

- Omkring 1.maj blev det markeret med en bilbombe lige tæt HQ, der kostede 8 afghanere livet og 
sårede 22 afghanere og 3 US soldater. 

- Den 31. maj sprang der er stor bombe ud for den tyske ambassade, som indtil videre har kostet 
over 100 livet. (Jeg kan oplyse at når bomber i den størrelse sprænger, så reagerer man først, og først 
derefter begynder man at tænke. Vi lå i hvert fald pludselig på gulvet, og først derefter begyndte vi at 
tænke nærmere over tingene).

- For en uge siden havde vi et raketangreb, som ramte langt ved siden af os. Den ramte i stedet 
tennisbanen på den indiske ambassade, så indtil videre er tenniskampene der indstillet.  

Uanset det har jeg ikke fortrudt, at jeg har taget denne udfordring, hvor man kan kombinere sine 
militære færdigheder med civile kompetencer. 

Hvis nogen mener,at de har en civil kompetence, som forsvaret kan gøre brug af, så kontakt Center for 
Stabilseringsindsatser og hør nærmere. Kontaktoplysninger kan fås på distriktet.
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  Udvekslingsbesøg på Værnes.

 
Hjemmeværnssoldater fra Odense (DAN), Norrkøping (SVE) og Trondheim (NO) i 5 sammensatte 
patruljer konkurrerede 16-18. juni i skydning, sanitet, infanteriløp, hinderbane og innebandy. 

Ud over konkurrencen var der besøg ved Trondheim Kommune med modtagelse på rådhuset samt en 
tur på Rustkammeret. 

Vinder af konkurrencen blev patrulje nr. 3 med Kenneth Quist og Camilla Skovbo Jensen 
som danske deltagere.

Tillykke
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Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
Vibelundvej 70, 5200 Odense V

NÅR FYN HAR BRUG FOR HJÆLP 
www.blivmedlemnu.dk

HUSK!
Årets efterårsøvelse finder sted på 
Korsør Flådestation i weekenden den 
15 - 16 - 17. september.  
Skal du med?


