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LEDER

Tak for seks fantastiske år!
     

    Af oberstløjtnant Kent Mikkelsen, Chef for  
    Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn

     
    Dette bliver så det sidste nummer af Distriktsnyt med 
    mig som chef for distriktet, og jeg vil benytte lejligheden  
    til at sige tak for seks fantastiske år.  
    Det har uden tvivl været de seks mest spændende år i min 
    karriere, om end også de mest udfordrende. 

    Vi har fået opbygget Danmarks største distrikt målt på antal  
    aktive. Vi har imødekommet alle operative efterspørgsler fra  
    vores samarbejdspartnere, og ikke mindst så har vi formået at 
     omstille os i forhold til de ændrede krav, der har været til  
    Hjemmeværnet. 

Det kan godt være, at vi har været ramt af mange omstillinger de sidste år, men jeg tror ikke vi skal 
forvente, at det bliver færre i de kommende år. Jeg håber at I også i fremtiden vil imødegå disse 
udfordringer proaktivt, med det sædvanlige fynske ”gå på mod”. 

Vi har i fællesskab opnået meget de sidste seks år. Jeg føler dog ikke at vi er kommet helt i mål på 
alle områder, men det er primært områder, hvor vi er afhængige af det politiske beslutningsniveau. 
Jeg mener, at der fortsat er en ubalance mellem den måde vi opstiller og uddanner på, i forhold til den 
operative efterspørgsel. 

Mit	håb	for	distriktet	er,	at	dette	bliver	en	afledt	effekt	af	det	kommende	Forsvarsforlig,	således	der	
bliver	identificeret	nogle	klare	militære	operative	opgaver	for	distriktet.	

Den	holdning	og	korpsånd	der	findes	i	Hjemmeværnet,	og	i	særdeleshed	ved	HDFYN,	har	jeg	
ikke oplevet andre steder i forsvaret, og min påstand skal være, at på det kan vi bygge en militær 
organisation, der kan imødegå hvilke udfordringer fremtiden vil byde os. 

Her skal min bøn til Jer alle være; fortsæt med at værne om det fynske Hjemmeværn uanset om du er 
frivillig, personel af Reserven eller ansat, for vi er et Hjemmeværn!

Jeg	ved	endnu	ikke	hvem	min	afløser	bliver,	men	der	bliver	gennemført	chefskifte	lørdag	d.	25.	
november i forbindelse med Befalingsmandsseminaret, hvor jeg vil benytte lejligheden til at sige tak for 
denne gang. 

Pas på og værn om det fynske Hjemmeværn, for det har fortjent det!
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Tilbageblik på et chefvirke  
Inge Jagd Sørensen, redaktør

03/2017

 
En billedreportage fraperioden 1.1.12 – 30.11.17 
Farvel til en meget synlig chef. Vi ønsker dig en god tid i ”Eventyrets 
land”.

HD FYN
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Kaptajn ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Preben Petersen, er død i en alder af 59 år. 

Preben blev i 1987 ansat som hjemmeværnskonsulent ved daværende Hjemmeværnsregion IV, der 
senere blev ændret til Totalforsvarsregion Fyn- Syd og Sønderjylland, hvor han blev informationschef.

I hele Danmark indenfor Hjemmeværnet var Preben kendt, som én der satte gang i nye ideer 
og initiativer, for at Hjemmeværnet kunne bevare sin høje status, som en af de største frivillige 
organisationer	i	Danmark.	Preben	stoppede	inden	regionen	flyttede	sit	hovedkvarter	til	Skive.
Informationstjeneste var dog en af hans mærkesager, hvorfor han senere startede som kaptajn ved 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, hvor han arbejdede med en masse projekter inden for kommunikation.

Prebens	mangeårige	virke	som	hjemmeværnskonsulent	på	FYN	udmærkede	sig	ved	et	enormt	
engagement og drive. Dette mærkede alle. Preben var ude, hvor det enkelte medlem fra hjemmeværnet 
på Fyn var. Han deltog, han støttede, han bragte nye ideer og spredte glæde og begejstring. 

Det er Prebens fortjeneste, at Hjemmeværnet på Fyn i dag står som en troværdig samarbejdspartner, 
der samtidig nyder stor anseelse i det civile samfund.

Der er næppe en militærperson få Fyn, der ikke har mødt Prebens virke i forsvarsmæssig regi. Han var 
en ildsjæl der kæmpede for sin sag - lille eller stor. For de der arbejdede sammen med ham, var han en 
kollega, man altid kunne regne med, og som vil blive savnet.

Æret være hans minde.

En stor ildsjæl i Hjemmeværnet er 
ikke iblandt os mere.         oberstløjtnant Kent Mikkelsen

03/2017
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Chefskifte ved Politihjemmeværns-
kompagni Svendborg

 
Af	Michael	Bielefeldt,	rekrutteringsofficer	HVK	Svendborg

Den 9. august 2017 blev endnu en milepæl sat i Politikompagni Svendborg. 
Efter mange års tro tjeneste, overgav Steen Olesen kommandoen til sin efterfølger, Jesper Lander.

Dagen blev markeret med den traditionelle ceremoni, hvor chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt 
Fyn, Kent Mikkelsen overdrog kommandoen til den ny kompagnichef, som samtidig blev udnævnt 
premierløjtnant.

Afgående	chef,	Steen	Olesen,	vil	stadig	være	at	finde	i	kompagniet	som	uddannelsesstøtteofficer.

Kompagniet siger tak for de mange gode år med Steen ved roret. Steen formede kompagniet og 
samlede kræfterne efter delingen af Politikompagni Sydfyn, således at Politikompagni Svendborg stadig 
kunne løse opgaver for Fyns Politi i lokalområdet.

Vi siger velkommen til den ny kompagnichef og ser frem til mange års godt samarbejde

03/2017
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Kommende pensionister

Kaptajn Jan Pank -31. november 2017 
1984 Fynske Livregiment  
1987 Hjemmeværnet i Viborg  
1990 Hjemmeværnsdistrikt 41 Middelfart  
1992 Hjemmeværnsregion IV  
1996 Hjemmeværnsskolen i 
1997 Hjemmeværnsregion IV  
2000 Hjemmeværnsregion III  
2001 Lokalforsvarsregion Syd  
2005 Hjemmeværnsdistrikt Vejle 
2006 Totalforsvarsregion Syd 
2008 Hjemmeværnsdistrikt Sydvestjylland 
2010 Totalforsvarsregion Syd 
2012 Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland  
2013 Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 

Major Ole Nielsen - 31. december 2017 
1975 Gardehusarregimentet 
1976 Sjællandske Livregiment  
1982	Hærens	Officersskole	 
1983 Fynske livregiment i 1983  
1990 Hjemmeværnsdistrikt 41  
1997 Hjemmeværnsregion IV  
1999 Totalforsvarsregion Syd,  
2006Hjemmeværnsskolen Nymindegab  
2007 KFOR 16  
2007 Hjemmeværnsskolen Slipshavn  
2011 Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 

 
Her	ved	slutningen	af	2017	forlader	to	officerer	fra	OPU	deres	kontorer,	for	at	gå	på	den	befalede	
pension.

 
Vi har været utrolig glade for vores tjeneste i Hjemmeværnet og siger hermed tak til alle 
de, vi har samarbejdet med igennem årene. /Jan og Ole

03/2017

 
 
Jubilæum

Den 1. juli var der atter 40 års jubilæum blandt påersonellet på distriktet.  
Denne gang var det seniorsergent Keld Ebbe Knudsen.

Vi ønsker tillykke med dagen.
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25 års militærstævne på Midtfyn    

Af	kaptajn	Ninna	Villadsen,	Ledende	informationsofficer 
 
Ringe Fri- og efterskole dannede rammen om endnu et stort militærstævne på Fyn, da 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn gennemførte Gruppekonkurrence på Midtfyn. Op mod 250 soldater fra 
Danmark, Norge, Sverige og Tyskland deltog i de udfordrende strabadser den 30. juni og 1. juli.

Fredag skulle cirka 80 soldater konkurrere i såkaldte buddy-teams, hvor de to og to skulle arbejde 
med otte forskellige discipliner og undervejs blandt andet udvise færdigheder indenfor grundlæggende 
militære discipliner, samarbejde og skydning. Det foregik omkring Nordskov Gods og området Espe-
Sallinge.  
Lørdag skulle grupper på seks-ni mand marchere 15 kilometer, og endnu engang blev de udfordret på 
deres militære evner og viden - dog var udfordringerne større og mere komplekse end om fredagen.  
Deltagerne	kom	blandt	andet	til	at	konkurrere	i	discipliner	som	førstehjælp,	geværskydning,	vejfinding,	
afsøgning, patruljetjeneste, adgangskontrol og brobygning.

Også for VIP´s 
Hjemmeværnets hyppigste arbejdsgiver i hverdagen er politiet, og  
politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen, chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj  
samt tidligere chef for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler  
(der, som én af sine sidste aktiviteter inden pensionen) deltog i øvelses-  
og uddannelsesaktiviteterne, sammen med de frivillige hjemmeværns- 
soldater lørdag formiddag. 

Under den kolde krig 
I	løbet	af	1980’erne	fik	Hjemmeværnskompagni	Midtfyn,	som	dengang	 
hed Hjemmeværnskompagni 4204 Ringe, forbindelse til og med det  
tyske Forbundsværn og dermed også dets reservister. 
Her lærte kompagniet militærkonkurrencer af forskelligt tilsnit og på  
forskellige niveauer at kende. Den positive synergieffekt var, at når der  
var konkurrencer, trænede deltagerne i de militære færdigheder - og  
ikke	blot	vedligeholdt	discipliner	som	våbenkendskab,	panser-	og	fly- 
kending, skydning, taktiske vurderinger m.m., men blev også bedre. 
Da muren faldt i 1989 og kommunismen i Østeuropa brød sammen i 1991 havde NATO - og således 
heller ikke Forbundsværnet - nogen umiddelbar ”modstander”. Der bredte sig en lettere stemning af ”til 
hvilken nytte er vi egentlig soldater”.

Det frivillige Ringe-kompagni vurderede, at nu var ’pay-back-time’ kommet, for alt det Forbundsværnet 
og dets reservister havde givet kompagniet i de sidste godt ti år: De jævnlige venskabstræf, der blev 
afholdt	i	Danmark,	skulle	erstattes	af	militærkonkurrencer	og	gerne	med	så	skarp	en	militær	profil	og	så	
bred  deltagelse som muligt. 

03/2017
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25 års militærstævne på Midtfyn    

Af	kaptajn	Ninna	Villadsen,	Ledende	informationsofficer 
 
Den internationale militærkonkurrence SOMMERTRAEF blev af Ringe-kompagniet afholdt første gang 
i 1992 med tysk deltagelse. Men ønsket var så bred international deltagelse som muligt - for at man 
bedre kunne forstå hinanden og hinandens handlemåder. Sverige kom hurtigt med, derpå Norge, en 
enkelt fremmedlegionær var med et par år, og også polske hold har deltaget.

Nu også Hærhjemmeværnsdistrikt Fyns gruppekonkurrence 
Efter at distrikterne Nordvestfyn og Sydfyn var lagt sammen til Hjemmeværnsdistrikt Fyn fra 1. januar 
2011, lå det ligesom i luften, at der skulle nytænkning til ”på alle hylder” - både af uddannelsesmæssige 
og af økonomiske årsager. De militære krav til Hjemmeværnet blev øget, grænsen mellem en soldat fra 
stående styrke og Hjemmeværnet blev udviskede mere og mere.

Og når Hjemmeværnskompagni Midtfyn nu havde organisation og know-how til at afholde store 
militærstævner med deltagelse af omkring 100 aktive deltagere og hertil alle hjælperne - øjnede 
distriktet muligheden for at løfte niveauet på det militære håndværk gennem konkurrencer. Idéen til 
gruppekonkurrence spirede omkring 2012 og slog rod i 2013.  
I 2014 blev den første egentlige gruppekonkurrence afholdt med syv fynske hjemmeværnshold og 10 
udenlandske hold. Så nu er konkurrencen sat på skinner og skal så blot passes og plejes. 4

Vinderne blev gruppen fra Midtfyn med Flemming Christiansen som fører, 2. pladsen gik til 
Odense-Havn med Lasse Lindtorp som fører, og trediepladsen gik til en tysk enhed. Stort tillykke.

Sommertræf i 2018 finder sted 5. til 8. juli. Se mere på www.sommertraef.dk.

03/2017
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”Hvordan går det”? spurgte min kompagnichef mig over Facebook Messenger, efter jeg endelig havde 
fået købt mig en tablet i K-Mart i Grayling. Mit svar var tvært og markeret af, at der ikke havde været 
ret meget for os at lave, end at tilvænne os de højere temperaturer og den markante luftfugtighed, som 
Michigans indlandsklima byder på. ”Sådan er det med de store øvelser. Jo større øvelsen, des mindre er 
der for den enkelte enhed”.

Og jo, jeg måtte æde min infanterist-stolthed og erkende, at vores deling måske var klar til at sprede 
død og ødelæggelse ud over hele det enorme øvelsesområde, men i den langt større optik var vi en brik 
i et spil, og vi kunne ikke være konstant i spil. 

Men sig dét til tre delinger af infanterister, som har kogt i hinandens testosteron i over en uge. Vi 
følte vi var der for at gå på, men at vi i stedet blev holdt i kort snor. Vi var frådende baby-ædende 
pitbullterriere og klar til at gå amok i børnehaven, men vi blev anvendt som udstillingshunde. 

I månederne op til øvelsen var vi blevet forført med løfter om skarp ammunition, indsættelse med 
helikopter,	live	flystøtte	og	lettiske	morterer.	Vores	forventninger	til	øvelsen	blev	kun	overgået	af	vores	
fantasi, og vores blåøjede idealisme blokerede hvad der var den egentlige hensigt med øvelsen: at lære 
at omgås og samarbejde med andre enheder i NATO-regi.

Der skulle have været en forventningsafstemning, mindre salgstale og mere realisme. Men, mens det 
faglige indhold var langt fra hvad vi havde håbet på og forventet, var sammenholdet i delingerne og 
oplevelsen af at være i aktion som et fuldt enkadreret kompagni det, der skabte de bedste minder. Det 
og mødet med soldater fra resten af NATO-landene.

Da	det	Dansk-Lettiske	Kompagni	(Danish-Latvian	COY)	ankom	til	Camp	Grayling	bestod	det	af	to	
konkurrerende danske delinger og en lettisk deling med dertilhørende luftstøtte og morter-element. Da 
vi tog hjem vil jeg mene at vi var blevet til et kompagni. 

Northern Strike 2017 - Skynd Jer Og Vent  
Af Sergent Nils Anker Tønner-Oldefar, Infanterikompagni Fyn

03/2017
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Northern Strike 2017 - Skynd Jer Og Vent  
Af Sergent Nils Anker Tønner-Oldefar, Infanterikompagni Fyn

 
For danskernes vedkomne havde vi haft fem weekender i løbet af det første halvår, til at lære hinanden 
at kende, mens vi kun havde en enkelt weekend, med et typisk højt hjemmeværnsaktivitetsniveau, 
til	at	lære	et	par	af	letterne	at	kende.	Dette	fik	vi	dog	rig	mulighed	for	at	rette	op	på,	da	vi	ankom	til	
Camp	Grayling.	For	i	USA,	som	i	Danmark,	er	der	et	akronym	som	flittigt	bliver	brugt:	SJOV	(Skynd	
Jer Og Vent) eller på Engelsk Hurry Up and Wait. Vores første oplevelse med dette, kom dagen 
efter vi blev introduceret for den amerikanske M4A1 (i bund og grund en M96) og have modtaget 
yderligere instruktion i skydestillinger fra nogle ganske fremragende instruktører. Vi skulle tilbringe 
dagen på skydebanen og blev kørt dertil efter morgenmaden, men grundet mangler i amerikanernes 
planlægning (noget et kompagni af Marineinfanterister havde mærket dagen før, da de gik uden 
vand i seks timer i over 30 grader) tilbragte vi adskillige timer på vores bagdele, mens vi ventede på 
instruktørerne og skydeledere. Tiden blev forsøgt udnyttet på bedre facon end blot at vente, med en 
introduktion til amerikanske Medium Light Terrain Vehicle (meget lig vores MAN) og en rundvisning i en 
sanitetsindrettet HMMWV 

Måden de tre uger var skruet sammen på var i grove træk således. Tre dages felttur, en dags 
restituering og vedligeholdelse af uniform og så tre dage i felten igen.  Restitueringsdagene var vores 
”fritid”, hvor vi genopbyggede kampkraft, købte bag bath (da det var blevet vurderet oppefra at to 
udleverede var nok til os til hele øvelsen) samt andre fornødenheder og til sociale arrangementer.

At der ville være problemer med tidsstyringen, var noget vi havde oplevet allerede inden vi tog afsted. 
Flere af weekenderne havde tidsplaner, der var så pressede, at det var umuligt at overholde dem.

Da vi kom til Camp Grayling havde vi lagt de oplevelser bag os og indstillet vores holdning til positiv, 
men vores moral kom alligevel til at lide nogle alvorlige knæk hen ad vejen. 

En generalmajors besøg bliver foreviget af både National Guard og Hjemmeværn. Foto: N.A.T. Oldefar

03/2017
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Vi	befinder	os	i	vores	udbyggede	kampstillinger.	Tredje	deling	har	haft	føling	med	den	grumme	fjende	
i den indledende kampstilling, og efter at have lidt tab har de frigjort tilbage bag egne linjer. Mørket 
er faldet på, og foran os har skoven forvandlet området til en blæksort afgrund. En forsyningshjælper 
kommer op i stillingen, med en natkikkert til gruppens fører og beklager, at der ikke er til os andre. 
Senere	finder	vi	ud	af,	at	der	lå	nok	til	hele	kompagniet	på	lageret,	men	at	forsyningsbefalingsmanden	
simpelthen besluttede ikke at udlevere dem. Vi ligger blinde i mørket, og da vi får ordren til at 
frigøre fra vores stillinger, kan vi kun skyde igen, når vi ser mundingsilden fra fjendens gevær eller 
det svage grønne lys på deres ansigter fra de påmonterede NVG’er. Vi har fået gedigne prygl af 
markeringsstyrken, og ikke kun fordi det var meningen. Vi blev efterladt i mørket, uden mulighed for at 
kæmpe tilbage, fordi det ville være besværligt at udstyre os korrekt. Vi er knækkede og føler, at vores 
kompagni er blevet svigtet, og at al vores træning op til øvelsen, har været spildt.

”Det	her	er	ikke	en	ferie”!	fik	vi	indskærpet	af	majoren,	men	det	er	det	for	vores	liv	udenfor	Hjemme-
værnet, vi har ofret vores ferie, tid sammen med vores venner og familie, og lige nu føles det som om, 
det var det forkerte at gøre.

Tilbage i Skive udveksler vi telefonnumre og tilføjer hinanden på Facebook. Northern Strike er overstået, 
og det er vi som sådan glade for. Vi bliver aftrådt uden nogen form for ceremoni eller ”tak for jeres 
indsats”, materiel skifter hænder, og vi er fri.

Selvom	der	var	flere	elementer,	som	gjorde	øvelsen	frustrerende,	selvom	det	til	tider	føltes,	som	om	vi	
havde	taget	tre	uger	af	vores	liv	og	smidt	ud,	så	fungerede	det,	fordi	vi	fik	det	til	at	fungere,	fordi	vores	
sammenhold var stærkere end de uendelige kontraordrer og overskredne tidsplaner.  
Personligt vil jeg være mere tilbageholden med at tage af sted på en så lang øvelse igen, 
men hvis det er sammen med 2. deling, er det et plaster på såret.

Northern Strike 2017 (fortsat)

03/2017
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DHL stafet i Odense  
Major, Ole Nielsen, OPU01

 
Hjemmeværnet på Fyn deltog igen i år ved DHL stafetten den 15. august i Odense med en blanding af 
frivillige og faste. Det blev en hyggelig aften hvor alle repræsenterede hjemmeværnet på bedste vis.  
HDFYN	deltog	med	11	hold	=	50	deltagere.	5	hold	gik	og	5	hold	løb. 
Efter gåturen eller løbet var der grillede pølser leveret af forplejningssektionen fra Stabskompagni Fyn. 
Håber at vi ses igen til næste år. Samme tid – samme sted.
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Ny dirigent fra 1. august 2017 er Per 
Silfverberg Hyttel. 

Per er koncertmester ved Slesvigske Musikkorps i 
Haderslev, hvor han spiller trompet og kornet. For 
Per er det en ære at overtage dirigentstokken efter 
Peter Holling, som han har kendt i mange år og med 
stor respekt for Peters arbejde både som musiker 
og dirigent. Per fortæller, at han føler at være en 
kreativ nyskabende militær musiker med en bred 
musikerfaring, som han agter at folde ud ved sit 
fremtidige arbejde. 

Hjemmeværnets Musikkorps Syd

Herregårdskoncert i Søgård, søndag den 
27. august 
Det var femtende gang koncerten bliver afholdt 
i Søgårdlejren, og det var et hjerteligt gensyn 
med et veloplagt publikum i de naturskønne 
omgivelser.

Slotskoncert på Langesø Slot, lørdag den 
9. september  
Slotskoncerten på Langesø Slot er et fynsk 
traditionsarrangement, som startede op i 
2008, men på grund af manglende økonomi 
måtte	ligge	i	mølpose	i	flere	år,	indtil	Fynske	
Frimureres Fond i 2012 trådte til som sponsor, 
og de havde også sikret koncerten i 2017. 
Konferencier var borgmester Morten Andersen, 
Nordfyns Kommune.
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Denne dag blev fejret overalt i Danmark, og på  
Fyn var der parader flere steder. 
 
Således blev Flagdagen for veteraner i international tjeneste marke- 
ret på Koldkrigsmuseum Langeland og	ved	flagallé	i	Humble  
og Tryggelev. (Michael Schou-Hansen)

Også i Odense var en stor del veteraner m.v. samlet for at mindes de, der siden 1945 har gjort 
tjeneste for Danmark i udlandet. Alle mødte op ved stenen, der er anbragt i Ansgar Anlæg, hvor der 
blev holdt taler, og oberstløjtnant Kent Mikkelsen nedlagde en krans.  
Med Hjemmeværnets Brassband Syd i spidsen marcherede styrken gennem Odense til Flakhaven, hvor 
Odense Rådhus lagde lokaler til en samling af de fremmødte veteraner og deres pårørende. 

Oberstløjtnant	Kent	Mikkelsen	fremhævede	i	sin	tale	flagdagen	som	en	hæder	til	de	mere	end	70.000	
udsendte danskere gennem tiden og særligt de 84 soldater, som siden 1948 har mistet livet i kamp, 
foruden de 20 som døde på grund af sygdom og ulykker.  
- Den danske indsats er gået fra fredsbevarende til fredsskabende, og indsatsen i Afghanistan kostede 
flest	sårede	og	dræbte.	Flagdagen	hædrer	alle,	som	er	og	har	været	udsendt	efter	beslutning	fra	
Folketinget og som har været med til at gøre en forskel. 
- Danskernes vigtigste våben i den internationale indsats været sund fornuft og tålmodighed kombineret 
med evnen til at træffe de nødvendige beslutninger. Men ingen udsendte uden bagland. Hjemme lever 
de pårørende med usikkerheden og tager det daglige slæb, den hjemlige indsats er afgørende.

I Assens var Hjemmeværnet med på Koghusmolen, i den højtidelighed som Marineforeningen 
gennemførte, og i Faaborg-Midtfyn var der fra morgenstunden et arrangement ved det nye 
veterancenter ”Polymeren”.

Soldatens dag – 5. september
Foto: Ninna Villadsen
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Skyttestævne Borris 2017 
Palle Christiansen, HVK Sydfyn

 
Skyttestævnet i Borris skal ikke mangle, så 
atter	i	år	drog	en	stor	flok	entusiaster	af	sted	i	
god tid, for at planlægge og gennemføre denne 
”gamle” skydning - på ikke mindre end 18 baner.

Skyttestævnelederen, Erik Koll, styrede slagets 
gang - om altid med det store overblik. Koll har 
jo også ledet skyttestævnerne lige fra tiden på 
Nordenbro skydebane på Langeland. Erik har 
arbejdet mange nætter for at få det hele klart. 
Han er en strategisk énmandshær. Stævnet er en 
livsstil for ham! 
Men han kunne naturligvis ikke få det hele til at 
køre, uden sine 103 hjælpere. De kom fra hele 
Fyn.

KSN-teltet var bemandet af to folk fra HVK 
Sydfyn; Helle Schou-Hansen, som konstant 
ajourførte, hvor alle skydeholdene var henne og 
Winnie Lassen hjalp til. 

Sydfyns forsyningsgruppe var også i ilden. 
Christina Foli ledede forsyningsslagets gang, og 
som hjælper fra kompagniet, havde hun Camilla 
Foli og 2-3 hjælpere fra andre kompagnier. 
KUF-vognen skabte glæde, når de kom ud med 
madpakker, chokolade og kaffe. Ros, ros til jer 
alle.

Kompagnichef, Per Christiansen, bød velkommen 
ved morgenparaden lørdag, og han var konstant 
på farten, for at holde øje med tingene.

Som	reporter	for	HVK	SFY,	med	fl.,	så	mødte	jeg	
højt humør på alle 18 baner. Alle arbejdede seriøst 
og professionelt med deres opgaver. En fornøjelse.
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Skyttestævne Borris 2017 
Palle Christiansen, HVK Sydfyn

 
Skydehold 2017 
HVK Svendborg (1) - 13.422p (Den store pokal) 
HVK Sydfyn (2) - 11919p 
HVK Odense-Havn (2) - 11490p

Gevær. (78 skytter) 
Finn Christian Langkjær, HVK Svendborg (1) - 2814p 
Johan Unruh, USLw - 2546p 
Magnus H.N. Månsson, HVK Odense-Havn (2) - 2514p       

Let Støttevåben. (7 skytter) 
Stian Ravn, HVK Sydfyn (1), - 3178p 
Christian Westergaard, HVK Kerteminde - 3178p 
Anja Hornbæk Andersen, HVK Svendborg (2) - 2165p

Bedste nærkampsskytte på bane 5, 6 og 10. (77 skytter) 
Finn Christian Langkjær, HVK Svendborg (1) - 533p 
Thorstein Winther, HVK Odense-Havn (1) - 505p 
Daniel Hornbæk Andersen, HVK Svendborg (1) - 505p

Let Støttevåben, hold. 10 hold 
HVK Odense-Havn (2) - 317p 
HVK Svendborg (1) - 306p 
HVK Langeland, - 291p

Tysk gevær, G36. (10 skytter) 
HVK Svendborg (1) - 532p 
Landsdelskommando Slesvig-Holsten - 408p 
HVK Odense-Havn (1) - 398p

 
       Vinderne: HVK Svendborg                                              2.plads: HVK Odense-Havn (2)
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Taktisk træner 1-2. september

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn gennemførte en 
Taktisk træner på FLS Korsør forud for feltøvelsen.  
Herunder blev KSN for uddannelsesområderne  
(USAM) og operationscenter oprettet. 

Distriktsøvelse 15-17. september

Det så imponerende ud, da den lange række  
på 50 militære køretøjer samledes på parke- 
ringspladsen før betalingsanlægget ved Store- 
bæltsbroen, og de ca. 250 soldater blev budt  
velkommen til Sjælland af distriktschef,  
oberstløjtnant Kent Mikkelsen. 

Distriktets operationscenter samt kommandostatio- 
ner for uddannelsesområderne blev etableret på  
Flådestation Korsør.

Formålet	med	øvelsen	var	bl.a.	at	certificere	kom- 
pagnierne; Sydfyn, Langeland, Sydvestfyn og 
Ørbæk, der stod for tur. Disse kompagnier blev 
suppleret af nabokompagnierne fra de oprettede 
uddannelsesområder nord, øst og midt/vest. 
Uddannelsesområde nord var dog indkvarteret uden 
for hegnet, da de skulle være ”fjendemoment”.

Ved øvelsens start fredag aften, havde en 
sjællandsk hjemmeværnsenhed overtaget vagten på 
Flådestation Korsør, og da de fynske soldater kom 
frem, blev der gennemført kommandooverdragelse. 
Sjællænderne forskød til et område ved Næstved, 
og de fynske soldater overtog posterne. Det, at 
en anden enhed overtager opgaven, giver bl.a. 
mulighed for at kontrollere, om det planlagte holder.

I løbet af natten til lørdag og lørdag indtil midt på 
eftermiddagen skete der hændelser på og omkring 
flådestationen,	som	man	skulle	forholde	sig	til.

Distriktsøvelsen var forlagt til Flådestation Korsør
Palle Christiansen, HVK Sydfyn og inge Jagd Sørensen, redaktør
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Distriktsøvelsen var forlagt til Flådestation Korsør
Palle Christiansen, HVK Sydfyn og inge Jagd Sørensen, redaktør

 
I løbet af natten til lørdag og lørdag indtil midt på 
eftermiddagen skete der hændelser på og omkring 
flådestationen,	som	man	skulle	forholde	sig	til.

Lørdag eftermiddag forskød styrken så til Kalbyris 
ved Næstved, og efter en ”time out” skulle 
fynboerne rekognoscere mod et objekt som 
sjællænderne havde besat. Angrebet fandt så sted 
i de tidlige timer søndag morgen.

Politiuddannet personel fra politikompagnierne 
i Middelfart, Assens, Svendborg og Fredericia 
samt fra politidelingerne på Langeland og Ærø, 
suppeleret af eskadrille 240 Odense havde 
specielle	trafikreguleringsopgaver	under	øvelsen.	
(Se senere indlæg) 

Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, 
oberstløjtnant Kent Mikkelsen udtaler; 
-	Tak	for	en	god	øvelse,	hvor	vi	fik	lejlighed	til	at	få	
øvet vores grundlæggende militære færdigheder, 
men også samarbejdet med Søværnet samt øvrige 
værnsgrene indenfor Hjemmeværnet.  
- Jeg er meget tilfreds med øvelsens 
gennemførelse, hvor alle ydede en super motiveret 
indsats.  
- Ved at øve på et ”skarpt” objekt som Flådestation 
Korsør, har vi fået en del læringspunkter, som vi 
skal have indeholdt i vores uddannelse.  
- Jeg vil slutte af med en tak for et 
fantastisk internt samarbejde i distriktet, 
uddannelsessamarbejder, stab, markeringsstyrke, 
politihjemmeværn samarbejdede alle på bedste vis 
for at nå de fælles mål, og det var uanset om man 
er frivillig, personel af reserven eller ansat - Well 
done!
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Af Preben Krejbjerg Thomsen, chef for 
Politikompagni Assens

Trafikreguleringsopgaver for politienheder:  
•Forbindelsesofficer	(FO)	ved	A/S	Storebælt 
•Opmarchområde	ved	Q8	Korsør 
•At	sikre	transport	gennem	Korsør	til	Flådestation 
•At	sikre	transport	fra	flådestationen	til	Kalbyris 
•At	sikre	transport	fra	Kalbyris	frem	til	Storebælt 
 
Fredag 15. september. Etablering af FO ved A/S 
Storebælt i forbindelse med forskydning af ca. 50 
militære	køretøjer	fra	HDFYN. 
Ved	Q8	rastepladsen	blev	der	etableret	opmarch	
område for alle køretøjer, inden de skulle forskyde  
til Flådestation Korsør. Forskydningen blev 
gennemført uden de store problemer.

Lørdag 16. september. Forskydning fra 
flådestation	Korsør	til	Kalbyris	(Næstved) 
Forskydningen skulle gennemføres som en kolonne 
bestående af ca. 40 køretøjer. 27 PO’er placeret 
på ruten. Forskydningen blev gennemført uden 
problemer.

Søndag 17. september. Forskydning fra Kalbyris 
til A/S Storebælt. 
De 40 køretøjer skulle alle forskyde til A/S Store- 
bælt, hvor vi etablerede en FO ved betalings-
anlægget. Alle køretøjer kom igennem betalings-
anlægget og returnerede til deres kompagnilokaler.

Der skal lyde en stor tak til alle som deltog i  
øvelsen fra Svendborg, Middelfart, Fredericia, 
Langeland, Ærø – og mine egne fra Assens.  
Tak for jeres deltagelse og gode humør.
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Hjemmeværnet på Fyn stillede igen op til studiestartsmesserne i Odense for at hverve nye medlemmer 
til Hjemmeværnet.

Den 13. september var det på Syddansk Universitet, 18. september på University College Lillebælt på 
Niels Bohrs Alle og den 21. september var det på Erhvervsakademiet Lillebælt i Seebladsgade i Odense. 

Det var i år Infanterikompagni Fyn, der stillede personel på de enkelte stande. 

Hjemmeværnet	fik	rigtig	mange	kontakter,	som	der	så	skal	arbejdes	videre	med,	før	de	bliver	omsat	til	
nye medlemmer i det fynske Hjemmeværn.

Studiestartmesser  
 Af major Ole Nielsen, OPU01
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Generalen stoppede på Fyn i dag 
Af Inge Jagd Sørensen, redaktør

 
Generalmajor Jens Garly har de seneste dage været rundt ved Hjemmeværnets myndigheder i Jylland. I 
dag (20. september) stoppede han så på Fyn, for at besøge Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn på Højstrup

Sidst på eftermiddagen kom han til distriktet, hvor han blev modtaget af distriktschefen, oberstløjtnant 
Kent Mikkelsen.

Første del af besøget var en orientering om distriktet, om de operative opgaver, og de udfordringer der 
ligger i fremtiden. Med til mødet, udover fastansatte militære og civile medarbejdere fra kontorer og 
depot, var også repræsentanter for frivillige chefer for de forskellige kompagnityper.

Efter denne orientering kørte en FIK frem, og JG blev kørt en rundtur i området, både indenfor og 
udenfor hegnet. Indenfor så han de faciliteter der var til rådighed for de herboende kompagnier 
og	for	alle	øvrige	fynske	hjemmeværnsenheder,	og	udenfor	fik	han	et	indblik	i	terrænets	
beskaffenhed,	blev	præsenteret	for	kampstillingerne	og	fik	set	Svennekærgård	med	kompagnilokaler,	
undervisningsfaciliteter og depot. 
Sluttelig	standsede	bilen	ved	Murerhuset,	hvor	chefen	for	Odense-Havn	og	hans	stab	fik	lejlighed	til	at	
vise et kompagnitilholdssted.

Efter lidt mad, serveret af stabskompagniets forplejningsgruppe, satte chaufføren kursen mod Sjælland, 
og et par dage, hvor generalen har mødt fast og frivilligt personel ved Landsdelsregion Vest og 
distrikterne.

03/2017



23DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

 

Veteranskydningen for 2017 er vel overstået den 26. august, trods lidt 
geværproblemer.

På	HVK	Kertemindes	vegne	takker	vi	for	det	rigtig	fine	fremmøde,	dejligt	at	se	så	mange	veteraner....Vi	
skylder også vores sponsorer en rigtig stor tak, for deres opbakning. Ikke mindst den anonyme borger 
fra Nyborg, som er glad for alt det Hjemmeværnet gør.

Veteranskydningen er for alle ”farver” af fynske hjemmeværnssoldater. Der blev dystet i tre kategorier: 
Under 60, 60-70 og over 70 år. 
Resultater: 
1 Arne Larsen HVF 241 - 334 point 
2 Henrik Sørensen    HVK LLD - 327 p 
3	 Claus	Hansen	 HVK	NYB	 -	327	p 
1/KV Jette Madsen STHVK - 250 p

Dagens statistik: 
37 deltagere 
16 seniorer: 9/70> 11/60-69 15/60>  
2 kvinder

Vi håber at se jer igen sidste lørdag i august til næste år, til endnu en sjov skydning.

Veteranskydning på Rødskebølle 
Af Karina Sørensen, HVK Kerteminde
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Øvelse AURORA på Gotland 
Af kaptajn Ole Oest, chef for Hjemmeværnskompagni Midtfyn

 
Det svenske forsvar har i september afholdt øvelsen Aurora 17, den største øvelse i mange år. Der 
deltog omkring 20.000 soldater fra Sverige og knap 2000 fra de baltiske lande samt Norge, Frankrig, 
Finland, USA og Danmark. 

Blandt de danske deltagere var der inviteret en gruppe og et par observatører fra 
Hjemmeværnskompagni Midtfyn, til at være sammen med et kompagni på det sydlige Gotland. 

Opgaven var at støtte med de opgaver, som det 321. bevogtningskompagni skulle løse. Opgaverne var 
bevogtning af et meget stort ’skarpt’ objekt, der var mere end 2500 meter i omkreds. Desuden tilgik der 
opgaver undervejs med afsøgning af installationer for mistænkelige genstande og personer, sikring af 
havne	og	modtagelse	af	flygtninge,	hvoraf	nogle	var	i	civil	båd,	og	andre	var	under	angreb	af	statsligt	
skib fra andre lande, når de var undervejs ind i havnen.

Øvelsen var for det lokale kompagni også den årlige mønstring, hvor man bliver indkaldt i et antal 
dage,	alt	efter	funktion.	Kompagniledelsen	var	i	gang	en	hel	uge	og	de	menige	i	fire	dage.	De	danske	
deltagere blev fordelt i de to delinger, som er i kompagniet, så begge delinger var komplette.

Vi ankom søndag aften 17. september til Visby, og undervejs til øvelsesområdet var vi forbi et depot 
og	fik	udleveret	våben.	For	nogle	var	det	et	kært	gensyn	med	Gevær	M/75,	og	for	andre	betød	det	
omskoling. 

Mandag formiddag var der indskrivning og registrering af de mønstrede svenske Hjemmeværnskamme-
rater, og for danskerne var der omskoling til noget svensk materiel. 

Da dette var overstået, forskød de to delinger og et føringselement til det store objekt; her skulle vi 
blive indtil torsdag middag, hvor der var endex og oprydning. Den ene deling blev transporteret i det 
svenske Hjemmeværns FIK og den anden i Bandvagen BV 206. Overnatning forgik i de velkendte runde 
      svenske gruppetelte, hvor stolpen i midten 
      er en lille skorsten, så der er mulighed for 
      at varme teltet op med en lille brændeovn 
	 	 	 	 	 	 og	tørre	tøj,	hvilket	var	nødvendigt	flere	 
      gange i løbet af øvelsen.
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Så snart man ankom til objektet, blev der etableret bevogtning, som blev opretholdt under hele 
øvelsen. Undervejs blev der udsendt det nødvendige personel til at løse de øvrige opgaver, som skulle 
løses. Objektet blev undervejs angrebet af en styrke fra et regiment fra Dalarne og senere af nogle 
specialstyrker.	Fra	begge	enheder	var	der	en	virkelig	god	tilbagemelding	på	hele	øvelsen,	hvor	vi	fik	en	
del gode råd med hjem.

En af de ting vi stiftede bekendtskab med, var hygiejnekontrol. Der var et kontrolteam fra deres 
bataljonsstab, som udelukkende så på hygiejne for både køkkenet, som tilberedte maden til os hele 
ugen, og de muligheder der var på objektet for udlevering af maden. Der var desuden kontrol af 
sanitære- og badeforhold. Det svenske forsvar ønsker ikke at deres personel skal miste kampkraft på 
grund af maveonde eller andet, der skyldes manglende hygiejne. 

Der er rigtig mange opgaver, som svenskerne løser lige som vi gør, men der er også noget, der gøres 
anderledes, hvilket selvfølgelig gav muligheder for at udveksle erfaringer om de forskellige metoder. 
Disse erfaringsudvekslinger er jo nok det vigtigste ved besøg ved andre enheder og i andre lande; der 
er altid noget, som man kan tage med hjem. 

Én af de ting, som var meget tydelig, var at motivationen til at passe et skarpt objekt var stor, faktisk 
var	det	et	sted	med	en	sikkerhed,	der	krævede,	at	alle	afleverede	mobiltelefoner	og	kameraer	inden	
man kom dertil. Det er noget andet end at stå ved et ”opdigtet” objekt.

Torsdag var der lige tid for de danske deltagere til at komme forbi en skydebane og prøve M/75 med 
skarpt, det vakte stor glæde, specielt for dem der ikke kendte våbnet på forhånd.

De svenske hjemmeværnssoldater er forpligtiget til at møde  
til en sådan øvelse jævnfør deres kontrakt, man kan kun i  
helst specielle situationer slippe et enkelt år. Der er dog en  
god kompensation for deltagerne i forhold til afregning.  
Der gives 80 procent af det reelle indtægtstab, samt en  
skattefri præmie til alle, hvor det er funktionen (antall  
dage), der afgør beløbet størrelse på præmien.  
En menig får 3500,- SVK.

Efter seks døgn var vi tilbage på Midtfyn med en  
super oplevelse i rygsækken.
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Alt andet er vand ved siden af 
Af kaptajn Preben Petersen

 
Hjemmeværn Ærø - et øhjemmeværn i fremgang

Den værnsfælles underafdeling Hjemmeværn Ærø har Hærhjemmeværnsdistrikt Fyns største 
tilgang, en høj uddannelsesaktivitet og støtter stærkt på ”fastlandet” Fyn. Men det er svært at lave 
marinehjemmeværn uden skib.

Et	besøg	hos	Hjemmeværn	Ærø	starter	med	køb	af	lækre	fiskehåndmadder	på	havnen	i	Svendborg,	
som nydes på færgen ud gennem Svendborgsund, gennem store dele af det fynske øhav til 
Ærøskøbing, hvor Kenny Søby Jørgensen og Hans Jørgen Svarer Jensen tager imod og byder på en 
vand på en af havnens cafeer. Hans Jørgens far var med til at starte Hjemmeværnet på Ærø og en af de 
seks, der købte hjemmeværnsgården Ulveholm, som enheden stadig bruger. 

Et af mine første besøg på Ærø var netop på Ulveholm, hvor der skulle skydes ud overe vandet. En 
lystsejler respekterede ikke ballonen, så der blev sendt en kort byge 20 meter foran stavnen. 10 
minutter efter var han væk, og der kunne der skydes. Afspærring på ærøsk... De ansvarlige er længst 
gået på pension !

De to værter løser begge en lang række funktioner i Hjemmeværnet og er samtidig tydeligvis kendte 
ansigter i byen, og de fortæller begejstrede om tilgang af nye, blandt andet fra øens søfartsuddannelser 
- om en høj uddannelsesaktivitet og om at have overskud til at tage til Fyn for at gennemføre 
uddannelsesaktiviteter for andre hjemmeværnsenheder, for eksempel et førstehjælpskursus med rundt 
50 deltagere.

Nogle af de nye og veluddannede forlader øen for at få yderligere civil uddannelse eller jobs, men 
efterhånden er der også nogle, der vender tilbage - også til Hjemmeværnet. 
Så humør og motivation er helt oppe. 

      Men et tema, der hele tiden kommer op i  
      nakken, er det manglende skib.  
      Det mistede Ærø, da der ikke længere var 
      uddannede folk nok til at opretholde et   
      tilstrækkeligt beredskab med fartøjet; det  
      er der nu, og så håber de to, at der  
      kommer et skib, for det er svært at drive  
      marinehjemmeværn uden.

Ærø var en del af Hertugdømm

             Arkivfoto 2011
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Og beredskab, det kan de på Ærø. Jeg har selv haft to gode oplevelser. Da Fyns Politi besluttede at 
holde katastrofeøvelse på Ærø - på værftet i Søby, som har bygget mange af Marinehjemmeværnets 
fartøjer, hvor der øvelsesmæssigt var sket en kæmpe eksplosion, brand, mange kvæstede, mennesker 
blæst i havnen og så videre, var det ærøske hjemmeværn selvfølgelig en markant del af beredskabet. 
Og da Hendes Majestæt Dronningen besøgte øen var der næsten en hjemmeværnssoldat på ethvert 
gadehjørne for at deltage i sikkerhedsapparatet. Politi, brandfolk, ambulancefolk, lægefagligt personale, 
der	flyves	ind	med	forsvarets	helikoptere	-	og	selvfølgelig	det	ærøske	Hjemmeværn.

       Øvelse Søkat 2011

Først på aftenen er der møde i enhedens lokale under rådhuset i Ærøskøbing. Chefen for Hærhjem-
meværnsdistrikt Fyn, oberstløjtnant Kent Mikkelsen, fortæller de fremmødte om sit syn på status og 
fremtid for Hjemmeværnet som helhed og det ærøske hjemmeværn i særdeleshed. - Jeg er stolt og 
imponeret over den energi og indsats, som I præsterer for at leve op til min resultatkontrakt med 
chefen, sagde han - og hæftede sig også ved, at ”Jeg er dybt imponeret over, at I får sødivisionen til at 
vokse uden skib”. 

I pausen inden det obligatoriske smørrebrød fortalte underafdelingschef Kjeld Nordlund Andersen, at 
der	ikke	længere	er	værnsspecifikke	kulturforskelle:	-	I	dag	er	vi	alle	fælles	om	at	løse	alle	opgaver	med	
respekt for de kompetencer og uddannelser, vi har. 

Efter en god dag med det ærøske hjemmeværn er det tid til at runde røgeriet på havnen, for at få lidt 
fisk	med	hjem.	Er	det	en	drøm,	der	er	gået	i	opfyldelse?	Nej,	det	grå	skib,	der	ligger	ved	kajen,	er	på	
uddannelsessejlads fra Marinehjemmeværnsskolen. Jeg håber, at jeg bliver inviteret til modtagelsen af 
jeres skib! 

Ærø var en del af Hertugdømmet Slesvig indtil 1864. Det sydfynske øhav består af cirka 55 større og 
mindre øer og holme. Ærø er den største ø i det fynske øhav uden fast forbindelse og en selvstændig 
kommune med godt 6.000 indbyggere. Småøerne har godt 600 beboere. Enheden har i dag af omkring 
50 aktive medlemmer. I mange år havde Ærø et Hjemmeværnskompagni, en Luftmeldeeskadrille og en 
Marinehjemmeværnsflotille	men	med	faldende	indbyggertal	valgte	hjemmeværnssoldaterne	at	lave	en	
værnsfælles underafdeling. Det tog et par år at få sig snakket på plads. Enheden er administrativt en 
del	af	Hærhjemmeværnsdistrikt	Fyn,	men	ledelsesfunktioner	besættes	efter	kvalifikationer	-	ikke	efter	
værnsfarve.
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Alt andet er vand ved siden af 
Af kaptajn Preben Petersen
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POHVK Assens 
Preben Krejbjerg Thomsen, chef for 
politihjemmeværnskompagni Assens 

Livgardens 1. kompagni ”Blå March” i 
Middelfart  
Politihjemmeværnskompagni Assens stod den 8. 
juli	2017	for	trafikregulering	i	forbindelse	med	
Livgardens 1. kompagni ”blå march” i Middelfart.

Kompagniet var færdig med felttræningen og 
skal fremover til at gøre tjeneste på Amalienborg. 
Derfor er der tradition for, at man afvikler 
”blå fest”, når garderne får udleveret de blå 
vagtuniformer.

Det starter på Kulturøen i Middelfart kl. 10.15, 
hvor paraden formeres. Borgmester Steen 
Dahlstrøm byder velkommen. Herefter går 
turen rundt i Middelfart, startende i Havnegade, 
Kulturøen, Gimbelsgyde, Gågaden, Hessgade, 
Stationsvej, Jernbanegade, Elmegade, Viaduktvej, 
Østergade, Algade,Torvet, Havnegade og slut ved 
Kulturøen. - Et kompagni på ca. 144 Gardere, og 
foran dem går Tamburkorpset. Flot syn.

POASN tog til Herning 
EM i Cykling i Herning blev gennemført i de første 
dage af august, og til at hjælper det stedlige 
Politihjemmeværn, trak folk fra Assens i uniformen 
og drog til Jylland, hvor de bl.a. lavede sluse ved 
Vardevej.

Der var i alt 12 konkurrencer for både mænd 
og kvinder i hhv. enkeltstart og landevejsløb i 
klasserne Junior, U23 og Elite.

Politikompagniernes indsats (udpluk)

03/2017
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Politikompagniernes indsats (udpluk)
 
POHVK Middelfart

MCC Licensløb blev traditionen tro afholdt i 
Strib.

Middelfart Cykel Club afholdte den 1. juli deres 
licensløb i området omkring Strib. 
Politikompagni Middelfart var til stede med en gruppe 
soldater til at hjælpe med afviklingen. 
Vejret var godt til opgaven, og vi havde ingen 
problemer, og løbet blev gennemført som planlagt.

DM i Speedway blev afholdt i Fjelsted, hvor 
kompagniet var på plads.

Kompagniet var med til afviklingen af DM i Speedway 
på Fjelstedbanen den 4. august. Vi stod for 
afviklingen	af	trafikken	til	og	fra	arrangementet. 
Vi var på plads i god tid og var klar til at alle 
gæsterne kom, og vi var også klar, da de skulle hjem 
igen.

Koncert på Hindsgavl Slot med ”TOTO”

Kompagniet var den 4. august til stede med en 
gruppe	til	at	afvikle	trafikken	i	forbindelse	med	de	
3300 personer som skulle til Hindsgavl og hører 
bandet TOTO. 
Vi var på plads i god tid, og der var hele dagen fuld 
kontrol over situationen, selv efter det blev mørkt. Vi 
oplevede ingen problemer, og alt gik efter planen. 
Vi takker for de ekstra folk som 
Hjemmeværnskompagni Middelfart sendte som 
hjælp.

03/2017



30 DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

 
PODEL NYBORG

Et godt – vådt og blæsende Broløb. 
Lørdag den 09.09.2017 stillede Hjemmeværns-
kompagni Nyborg op på Storebæltsbroen, for at 
hjælpe til ved dette års Broløb 2017, et Broløb der 
blev afviklet i god ro og orden.

Hjemmeværnskompagni	Nyborg	fik	hjælp	fra	PO	
Assens – PO Svendborg og fra Ærø. 
En stor tak til alle 28 m/k for en fantastisk indsats, 
trods regn - kulde og blæst.

 
Ørbæk Marked. 
PO-delingen fra HVK Nyborg var til stede på 
årets Ørbæk Marked den 7-9. juli, og sørgede for 
trafikregulering,	så	det	ikke	opstod	trafikkaos,	
under kyndig ledelse af delingsfører Viggo 
Frandsen, som holdt styr på folk og lavede 
vagtplan for posterne. Der var indsat 17 M/K fra 
fredag til søndag. 

Kæmpe stort tak til chefen for Politikompagni 
Assens for hjælpen med de 7 mand der tilgik 
 
Tak for kampen på årets Ørbæk Marked. 
/Poul (Polle) Ravnsbæk.
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     POHVK Odense har i perioden været indsat  
     i et stort antal aktiviteter lige fra ledsagelse af  
     musikkorps, cykelløb, ildregatta og afspærring af  
     ferningssted. De har bestemt ikke ligget stille. 
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POHVK SVE

Støtte til Flyvestation Karup  
Rasmus Mortensen, INFDEL/HVK Svendborg

I weekenden den 3-5. juli skulle HVK Svendborg 
yde støtte til Flyvestation Karup i forbindelse med 
uddannelse i Fly Away Security (FAS). 

Opgaven for FAS er, at man forud for at der 
kommer personel ombord på en Herkules C130-J 
(som for eksempel i Mali) skal kontrollere: 
•	 personel	(Search) 
•	 at	det	er	de	rigtige	folk 
•	 at	de	kommer	ombord	som	anvist 
•	 at	de	opfører	sig,	som	anvist.

Det var en meget hyggelig tur, hvor der var masser 
at lære, og nye ansigter at kende.

Alle var glade for at deltage, og om eftermiddagen/
aftenen	var	der	rundvisning	på	flyvestationen	
Karup,	inklusiv	en	flyvetur	i	en	Herkules	til	os	alle.	 
Vi siger stort tak til HW600 og HVKKON for at have 
os med. 

PostNord Danmark Rundt 
Den 13. september havde POHVK Svendborg 
opgaven	med	trafikregulering	ved	PostNord 
Danmark Rundt. Trods blæst og regn samt 
ændring af ruten gik det godt, og alle holdt 
humøret. Taf for støtte fra Assens, Nyborg og 
Langeland.

03/2017
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En broget flok af hjemmeværnsfolk fra alle værn stod denne weekend 
klar, da en deling fra Nordfyn skulle beskytte Ærø mod fjender.

Denne weekend (2. juli) gik ud på, at Nordfyn skulle træne lidt afsøgning, førstehjælp og ildkamp. De 
skulle beskytte Ærø mod de tropper, der var kommet for at indtage Ærø og dens omkring liggende 
farvande. 
Vi,	der	skulle	agere	fjender,	var	alt	fra	marinere,	luftfolk,	hærfolk	og	PO’er.	Jeg,	der	selv	er	PO’er,	fik	lov	
at kæmpe lidt, hvilket jeg ikke er vant til, og sikke mange kræfter det dog krævede!

Solopgang og skydning. Vi	startede	øvelsen	fredag	kl.	22:00	med	briefing	om,	hvad	der	skulle	ske	
denne weekend. Da det var sagt, stod den på tørtræning for nogle, og søvn for andre. 
Vi rykkede ud kl. 04:30 om morgenen, mod det første sted - En strand. Der var nogle 
observationsøvelser for de andre, hvor vi blandt andet skulle agere kærestepar, folk der skændtes, og 
senere	skulle	vi	beskyde	dem.	Vi	fik	selv	øvet	nogle	fremrykninger	og	fandt	hurtigt	ud	af,	hvilke	ting	der	
skulle øves mere på.

Farlig førstehjælp. Moment nummer to gik ud på, at folkene fra Nordfyn skulle afsøge en skov, hvor 
vi lå klar til at skyde, når vi så dem. Vi skød og skød, indtil ordene ”DØD DØD” blev råbt. Så skulle vi 
agere førstehjælpsofre, hvor jeg havde fået en slem tredjegradsforbrænding i næsten hele ansigtet og 
på halsen. 
Fyren, der kom hen og hjalp mig, gjorde et godt stykke arbejde. Han udøvede den rigtige førstehjælp, 
og	fik	mig	da	også	til	at	grine	så	meget,	at	jeg	glemte	jeg	var	såret.

Bagholdsangreb og bragende beskydning. Efter skoven blev vi hurtigt sendt ud i næste øvelse, 
hvor vi skulle udføre bagholdsangreb på delingen (fra Nordfyn), der var på vej tilbage til deres KSN. Vi 
blev dog opdaget og måtte trække os tilbage. 
I stedet for lagde vi os i baghold et stykke længere væk, og overraskede dem godt. 
Der	blev	skudt	en	masse	skud	af,	og	der	var	to	fiskere,	der	blev	meget	overraskede,	da	der	pludselig	
kom tredive mand voldsomt bevæbnede imod dem. De fandt da hurtigt ud af, at de ikke var truslen, da 
de begyndte at beskyde os i stedet. 
 
Gåtur i Ærøskøbing. For at Nordfyns folk vidste hvor vi (fjenden) var placeret på øen, måtte vi 
jo give dem nogle hints. Forklædt som civile borgere der bare ville snakke med dem på deres vagt 
rundering i Ærøskøbing. 
Mens vi ventede på Nordfyn folkene, var der en del ”rigtige civile”, der nåede at komme hen og snakke 
med os, og spørge ind til øvelsen. Den sødeste var en ung knægt på omkring de seks år, der stod og 
planlagde hvordan han, med en ballon ville lave et overraskelsesangreb og forskrække Nordfynfolkene, 
og	frarøve	dem	deres	våben.	Det	lykkedes	dog	ikke	helt,	da	hans	ballon	var	halvflad	og	ikke	rigtig	
sagde bang, da han sprang den.
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Fynboerne kom, de så, og de sejrede. 
Af Lea Knop, POHVK Odense



Fynboerne kom, de så, og de sejrede. 
Af Lea Knop, POHVK Odense

 
Slaget ved Søbygård. Øvelsen ved Søbygård foregik i mørket. Der blev øvet fremrykning og kamp i 
mørke. Jeg var ikke selv med til øvelsen, jeg stod bare og observerede, men fra mit synspunkt, var det 
så vildt at se på. Ballet blev åbnet med en signalpistol, der blev skudt af, og så kom der ellers skud fra 
næsten alle retninger. Det var en unfair kamp, omkring tredive mand mod ti stykker. Vi havde ikke en 
chance.	Kanonslag	overalt,	råb	og	skrig	og	lysflammer	fra	de	mange	geværer	der	beskød	hinanden.	
Nordfynfolkene vandt stort.

Flækkede bukser og flad humor. Selvom der var nogle tab på turen - jakker, cigaretter, 
fragmentationsbriller og bukser der revnede, var humøret under hele weekenden højt og stadigt 
stigende.	Trætheden	var	overvældende,	men	alle	klarede	det	flot	og	kæmpede	sig	godt	igennem.

Alt i alt var det en super fed weekend, som jeg ikke ville have været 
foruden, og jeg vil da klart anbefale denne slags øvelser noget oftere.

    

 
    Brejninge Mark

03/2017
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 Feltpokalskydekonkurrence
 
Hjemmeværnsskolen i Nymindegab i Vestjylland var i weekenden mellem september og oktober 
arrangør af en ny landsdækkende feltpokalskydekonkurrence. Skytter på otte hold fra hele 
Hjemmeværnet har meldt deres ankomst til konkurrencen, hvor der dystes i syv forskellige skydninger.

”Vi har virkelig lagt os i selen for, at deltagerne får en oplevelse og bliver udfordret på de forskellige 
skydninger, som Hjemmeværnsskolen har tilrettelagt i samarbejde med de to landsdelsregioner og 
Flyverhjemmeværnet,” forklarer myndighedsbefalingsmand Peter Flade fra Hjemmeværnsskolen.

Korpsånd 
Peter Flade er tovholder på hele konkurrencen, hvor de tre bedste hold og de tre bedste individuelle 
skytter belønnes med pokaler. Han får støtte af et hold på omkring 50 hjælpere til gennemførelsen af 
skydekonkurrencen. Han håber den vil være med til at puste nyt liv i traditionen for netop den type 
aktiviteter, der tidligere har været gennemført i Hjemmeværnet.

        Blandt hjælperne fandt man (selvfølgelig) vore 
seje         seje skydefolk.

 

Holdet fra HDFYN blev samlet nr. 3  
PÅ billedet ses holdet, som var sammensat af folk fra HVK Svendborg og HVK Odense-Havn. 
- 3 pladsindividuelt, Daniel H. Andersen, HVK Svendborg (forrest, midt for) 
- 4. plads individuelt til Jens Fynbo, HVK Svendborg 
- Gruppefører var Finn Langkjær, HVK Svendborg

03/2017
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Virksomhedshjemmeværnskompagni 
Syd hjælper Jernbanemuseet 

 
I forbindelse med at MY lokomotivet fyldte 60 år, havde Jernbanemuseet 
i Odense brug for ekstra hjælp til at passe på de gamle fine tog.

Da	der	i	starten	af	september,	skulle	afholdes	en	særudstilling	til	ære	for	MY	lokomotivet,	blev	der	
hentet ekstra jernbanematerie - i aldrende udgaver - ind på museets område. Da der ikke var plads til 
at have togene stående indendørs, var der en risiko for, at der lige kom én forbi med en spraydåse, for 
at ”customize” toget. For at denne risiko kunne blive minimeret, gik VHK Syd vagt mellem kl. 16 og 07 
hver dag i en uge. 
 
Der blev ikke mødt nogen ”kunstmalere”,  
men vi kunne dog hjælpe politiet med at  
finde	en	ung	mand	som	var	i	gang	med	at	 
lave et uautoriseret tjek af VUC/HF Fyns nye  
brandalarm.

              Grænseenheden                                   Sneberedskab/PMV

Nye ærmemærker
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Sitaware 
Af	kaptajn	John	Bünger,	OPU02/HDFYN

 
Vort nye føringssystem.

I	weekenden	6-8.	oktober	afprøvede	infanterikompagniet	og	frivilligstab	dele	af	HQ(hovedkvarters)’	
delen. Der blev ”kun” givet en kort instruktion til systemet, og det lykkedes at anvende dele af 
systemet.

Den	11.	november	bliver	der	gennemført	en	uddannelse	for	alle	stabsofficerer	og	befalingsmænd	i	
frivillig stab, alle ITBM samt de relevante personer som udpeges af KC i underafdelingerne.

Her vil vi logge på og samtidig sende 8 enheder ud i byen og dirigere via Edge. Edge er en mobil 
device	som	viser	sin	placering	i	HQ	systemet	og	samtidig	kan	både	melde	modstander,	civile	og	ikke	
mindst	egne	beslutninger	tilbage	til	HQ.	Samtidig	kan	HQ	delen	leverer	ordre	ud	til	delingen.	Alle	kan	
kommunikere via en chat – hvilket skal øves, og distriktet kan udgive ordre og følge alle de beslutninger, 
som sker i kompagniet.

Der er en journal indbygget, som vi alle skal øve os i, og ikke mindst skal alle lære helt nye måder, at 
kommunikere på. Dette bliver en stor udfordring, og denne lørdag vil kun en forsmag, vi fortsætter med 
træningsaftener i løbet vinteren.

Et	tillæg	til	alt	dette	er,	at	ITBM	vil	undervise	alle	i	brug	af	SKYPE	Business,	hvilket	vil	muliggøre,	at	vi	
fremover kan holde videokonferencer og dermed gøre aftenundervisning meget effektiv. 

Så i fremtiden vil alle se SITAWARE i brug til øvelser og træning, og på længere sigt ved indsættelser,  
- måske endda ved mindre indsættelser - hvis det giver mening.
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Depot og sekretariat
 
Ny logistikstruktur 
Claus Engelbrecht, områdedepot Fyn

I forbindelse med implementering af ny 
logistikstruktur i Hjemmeværnet, lukker 
områdedepotet den 31. december 2017. 

Forsvarets Depot – og Distribution (FDD) overtager 
opgaven med at servicere frivilligt hjemmeværnspersonel 
med udrustning og mundering, samt at levere materiel til 
enhederne. FDD etablerer filialdepot på Svennekærgård 
i de eksisterende bygninger, hvor man ved personlig 
henvendelse kan få byttet personlig udleveret mundering 
og udrustning. Filialdepotet bliver bemandet af Jan Ravn 
og Per Hubel. 
- FDD har valgt at videreføre de kendte åbningstider, og 
der er således fortsat åben om onsdag fra kl. 12.30 til 
20.00. 
 
På Svennekærgård etableres distriktets uddannelses-
materielkontor (UMAK), og udlån af materiel vil fortsat  
ske herfra. Ole Oest–Jacobsen og Ingrid Jensen varetager 
UMAK funktionen.  
- Procedurene for bestilling af materiel forbliver uændrede, 
og FSBM skal fortsat sende materielrekvisitionerne til 
hdfyn@hjv.dk. 

Sekretariatet 
Af Ulla Schmalfeldt

Vi er meget glade for at vi har 
 fået lov til at ansætte  
vores nuværende elev Kristina  
i et vikariat fra den 01 NOV 2017  
til den 30 APR 2018. 

03/2017
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Befalingsmandsseminar på 
Vissenbjerg Storkro

 
Årets Befalingsmandsseminar - den 25. november - 

0800 - 0900  Morgenmad 
0900	-	1030					 Velkomst	v/CH	HDFYN 
1000 - 1100 Ledelse af frivillige v/Rie Frilund Skårhøj  
1100 - 1115  Formiddagspause         
1115 - 1230  Motivation - F16 i kamp  v/Pilot F16  
1230 - 1300 Orientering om: 
  -SITAWARE    
  -Indsættelse af droner  
1300 - 1345 Orientering ved:   
  -LOGSEK          
  -OPUSEK   
	 	 Afslutning	v/	CH	HDFYN	  
1345 - 1400 KDO overdragelse v/CH LRGNV  
1400   - Reception i f.m. CH skifte  

Tilmelding 10. november 2017 via hjv.dk
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Rie Frilund Skårhøj, Frivilligheds- og motivationsekspert, sociolog, forfatter og foredragsholder, er 
et energibundt, som formår at fange deltagernes opmærksomhed med smil og entusiasme. Hun taler 
med stor erfaring om det at fremme motivation på godt og ondt. Som anerkendt foredragsholder og 
konsulent inden for den frivillige verden, har hun bidraget med redskaber og motivation til tusindvis af 
frivillige og ansatte

F16 jagerpiloten Peter fra Skrydstrup har været ude i stort set alle verdens brændpunkter. Han 
vil fortælle om, hvad der motiverer ham til at gå ud i en mission, som han ved, kan ende brat, og han 
stiller spørgsmåle; ”Hvad motiverer dig, til at gøre det du gør”!
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Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
Vibelundvej 70, 5200 Odense V

NÅR FYN HAR BRUG FOR HJÆLP 
www.blivmedlemnu.dk

Kig ind i 2018
Nytårsparole: Lørdag den 13. januar 

Uddannelsesuge - uge 12: 14-25. marts

SÆT KRYDS I KALENDEREN


