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For de fleste, ligger 
sommerferien nu bag 
os.  
Hængekøjen er taget 
ned og badetøjet lagt 
bagerst i skuffen. Det 
er igen blevet tid til at 
svede i støvlerne! 

 
Men som I er bekendt med, 
så holder Hjemmeværnet 
aldrig fri. Dette har også 
været tilfældet denne 
sommer, og ikke alle kunne 
være sammen med familien 
fra feriens begyndelse.

Her vil jeg især fremhæve 
distriktetes gruppekon-
kurrence, som løb af 
stabelen d. 7. AUG.  
Et hyggeligt og vel 
gennemført arrangement. 
Konkurrencen stillede 
differentierede krav til de 
dystende grupper, hvor 
der var behov for en bred 
vifte af militære erfaringer. 
I alt 16 grupper kæmpede 
om trofæet, heraf var der 
dog kun seks grupper fra 
HDFYN! Og det blev holdet 
fra Hærens Officersskole, 
der løb med sejren.

Endvidere vil jeg her komme med en opfordring til alle KMP, 
om at stille en gruppe til konkurrencen i 2019. Det er en 
fantastisk mulighed for at arbejde sammen som enhed og 
få prøvet mange af sine militære færdigheder af. Herudover 
giver det mulighed for socialt samvær med soldater fra hele 
distriktet, samt de enheder der kommer fra andre nationer, 
Desuden har jeg ”lovet” holdet fra Hærens Officersskole, at 
de ikke vinder næste år - her skal jeg bruge jeres indsats 
som garant! 

Igennem hele ugen efter gruppekonkurrencen, blev der 
overalt på Fyn gennemført VM i multisport. Kulminerende 
med triatlon d. 14 AUG. Alle opgaver blev løst meget til-
fredsstillende og Politiet satte stor pris på indsatsen. Den 
sidste etape krævede hele 95 personer indsat, for at afvikle 
løbet i god ro og orden. Hertil skal man se opgaven løst, 
i lyset af, at man blokerede vejene for alle campister på 
Nordfyn.

Til trods for lidt bekymring, vedrørende om vi kunne 
løse ovenstående opgave, så kom vi i mål med bravour. 
Selvfølgelig med en grundstamme af POHJ, men også fordi 
der var nogle fra de ”grønne” KMP, der meldte sig.  
Så lad os nu se fremad og støt op om hinandens opgaver - 
sammen står vi stærkere.

Med håbet om at I har nydt sommeren, er det nu tid til at 
se frem mod de kommende opgaver og udfordringer. Nogle 
vil kalde dem en jagt på Qér, opnåelse af uddannelsesmål 
og operativ certificering. Men overlad den bekymring til 
jeres KC og distriktet. Brug den opsparede energi på at 
deltage i diverse arrangementer og øvelsesaktiviteter. Få 
nogle gode oplevelser og ikke mindst, husk at smile og 
have det sjovt.

De bedste hilsener 
Morten Haubro, CH/OPU

Så er vi i gang!
Af Morten Haubro, CHOPU
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Så er der en ny chef 
på vej...

I slutningen af august fik 
vi en meddelelse fra oberst 
Flemming Agerskov.

Redaktionen glæder sig til, 
i næste nummer, at kunne 
fortælle lidt mere om vores 
nye chef.  
Foreløbig ønsker vi han 
velkommen til HDFYN.

Personelnyt

Tillykke med de 25 år. 
Af Ulla Schmalfeldt 

I går, den 27. september, 
kunne CHOPU Morten 
Haubro fejre, at han havde 
været ansat i Forsvaret i 
25 år. 

Oberst Flemming Agerskov 
overrakte medalje og 
diplom til jubilaren. 

 
Vi ønsker tillykke.

Kære alle.

Så er det ganske vist, vi har fået en ny 
distriktschef til HDFYN, der bliver OL Ulrich 
Moltke Arensbach. Ulrich sidder p.t. i 
Stetin, men har en bolig i Odense.

Af hensyn til hjemflytning og igangværen-
de opgaver, så vil Ulrich formelt tiltræde 
1. december 2018, dog således at han 
- i muligt omfang - vil begynde sin 
introduktion til HDFYN indtil da.
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Det samme gjorde de, da 2017 ringede ud og blev til 
2018, for i cirka fem uger lå over 600 hjemmeværnsfolk 
nat efter nat i kulde og frost ved to broer på henholdsvis 
Grøftebjergvej og Koelbjergvej hen over motorvejen oven 
på endnu et dramatisk stenkast den 20. december 2017. 
- Det er mig bekendt første gang, vi i Danmark har 
haft et så stort myndighedssamarbejde med så mange 
hjemmeværnsfolk, siger chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj, 
Fyns Politi.

Stenkastene var ikke sket fra de to broer, 
hjemmeværnsfolkene passede på med observationer og 
meldinger, men fra Spedsbjergvej og Langesøvej. På det 
to broer var der allerede iværksat videoovervågning, men 
det viste sig ikke at være muligt fra Grøftebjergvej og 
Koelbjergvej. Derfor tilbød Hjemmeværnsdistrikt Fyn at 
træde til med frivillige - og dem var der masser af, selv om 
det var jul og nytår.

- I min verden gik det langt nemmere og langt hurtigere, 
end jeg havde frygtet. På to timer havde vi rekrutteret 
over 300 til opgaven, og det er dét, som kendetegner 
hjemmeværnet. Hvis der er noget, de brænder for og 
bliver motiveret af, stiller de op, uanset om det er juleaften 
eller ej. Stort cadeau til alle dem, der stillede op, siger 
Flemming Agerskov, oberst i Landsdelsregion Vest.

600 hjemmeværnsfolk lå  
på lur efter stenkaster     AF: BJARKE VESTESEN, Fyens Stiftstidende, 30. juni 2018

I mere end en måned 
hen over jul og nytår 
lå hundredvis af hjem-
meværnsfolk i skjul 
ved to broer hen over 
Den Fynske Motorvej 
i jagten på den eller 
de personer, som 
flere gange har kastet 
tunge sten ned på 
motorvejen.

 
Mens de fleste var i gang 
med anden, flæskestegen 
og rødkålen juleaften, 
lå hjemmeværnsfolk 
hemmeligt på lur efter den 
eller de personer, som i 
måneder har skabt frygt 
efter at have kastet tunge 
sten ned på Den Fynske 
Motorvej.  
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600 hjemmeværnsfolk lå  
på lur efter stenkaster     AF: BJARKE VESTESEN, Fyens Stiftstidende, 30. juni 2018

Det kunne være med en civil anholdelse, indtil politiet kan 
overtage. 

Episoden den 20. december 2017 skete fra præcis samme 
bro, hvor en 33-årig tysk kvinde i august 2016 blev dræbt 
på stedet efter at være blevet ramt af en cirka 40 kilo tung 
sten. Kvindens 36-årige mand blev invalideret for altid, 
mens parrets søn slap med småknubs.

I skjul i mudderet 
Fuldstændig lavpraktisk skulle hjemmeværnsfolkene ligge i 
skjul, så de ikke blev opdaget, mens de observerede, hvem 
der kørte til og fra broerne. 
- Vi måtte gøre det lidt bekvemt for folkene, for det var 
koldt, det regnede, og for at de ikke skulle forsvinde helt 
i mudderet, kørte vi flis ud på de steder, de skulle ligge, 
siger Flemming Agerskov.

Mandskabet byttede vagt hver halve, hele eller hver anden 
time, så de hele tiden var friske til at observere. 
- Det er ikke nogen svær opgave for en soldat at løse den, 
men den er svær, når det er koldt og regnfuldt, og de 
stadig skal holde sig skarpe, siger han.

Under den cirka fem uger lange indsats skete der dog ikke 
noget dramatisk, og den eller de mulige gerningsmænd 
dukkede ikke op, men alligevel er også Fyns Politi meget 
tilfredse med hjemmeværnsfolkenes indsats. 
- Trods den flotte indsats fik vi dog ikke det afgørende 
gennembrud, siger Lars Bræmhøj, som forleden takkede 
de mange hjemmeværnsfolk for deres indsats ved et lille 
arrangement på politigården i Odense.

Aftalen mellem 
Hjemmeværns-
distriktet og Fyns 
Politi kom i stand 
efter stenkastet den 
20. december 2017 
på Langesøvej ved et 
møde om noget helt 
andet mellem de to 
myndigheder. 

 
Det blev et tilbud om 
hjælp fra hjemmeværnet 
til politiet i en sag, som 
både dengang og stadig 
i dag har enormt fokus 
også hos borgere, som 
hver dag kører under de 
motorvejsbroer, hvorfra der 
er blevet kastet sten.

Måtte kun observere 
Hjemmeværnsfolkene måtte 
efter aftale kun observere 
og melde, hvis de så noget 
mistænkeligt. De måtte 
ikke gribe ind bortset fra 
den indgriben, alle borgere 
har mulighed for, når vi ser 
en kriminel handling i færd 
med at blive begået. 
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Sort panter 2018 
Af Ulla Irming Kirkeby, HVK Nybor

Da vi nåede til Romsøvej i Nyborg, kørte vi lige ind i et 
meget alvorligt uheld, der var sprunget en vejside bombe, 
hvor mange køretøjer og civile personer var involveret.
Vores kolonne gjorde straks holdt, og alle gik i gang med 
at yde førstehjælp på stedet, indtil Falck og Redning nåede 
frem. 

Der kom brandbiler, og ambulancer for fuld udrykning, de 
tog straks over, og vores folk ydede fortsat alt den hjælp 
de overhovedet kunne. Dette var virkelig en fantastisk 
oplevelse, og Hjemmeværnskompagnier der deltog, fik 
meget ros af den indsatsleder der var på stedet, vores folk 
havde bare ydet den bedste førstehjælp.

Efter ca. to time på Romsøvej, gik turen atter videre af den 
planlagte march rute.  
Næste stop var parkeringspladsen bag Rådhuset i Nyborg, 
der var nemlig kommet en meddelelse fra Fyns Politi om 
at Nyborgs Borgmester Kenneth Muhs skulle evakueres 
sammen med to byrådsmedlemmer. Borgmesteren og de to 
byrådsmedlemmer blev evakueret i en PMV.

Efter alle disse forhindringer, lykkes det os endelig 
sidst på eftermiddagen at nå Aunslev Skole, som var 
øvelsesområde. Inden vi kunne køre ind på selve øvel-
sesområdet, havde vi patruljer til at afsøge området for 
mulige fjender. Endelig efter fem timer march, kunne vi 
komme i gang med at få etableret diverse stillinger, og få 
folk på plads.

Torsdag aften 
(31. maj) startede 
øvelsen Sort Panter 
2018 for BM i 
Hjemmeværnskom-
pagni Nyborg, hvor 
der var ordreudgivelse 
og den sidste 
afpudsning inden 
årets øvelsen gik i 
gang fredag morgen 
kl. 0700.

Da alle havde fået morgen-
mad - køretøjer var pak-
ket og mandskabet var 
læsset, var der afgang fra 
Slipshavn.

Vi kørte i en meget lang 
kolonne, hvor vi havde PO 
Assens i front, med horn og 
blå blink. PO Assens gjorde 
virkelig et fantastisk godt 
og professionelt stykke 
arbejde.  
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Sort panter 2018 
Af Ulla Irming Kirkeby, HVK Nybor

Da klokken var 16.00 denne meget varme lørdag, blev 
øvelsen sat på standby nogle timer, så alle kunne få noget 
at spise. 

Men inden spisningen blev der kommanderet antrædning 
på tre geledder, vores øvelsesleder Henrik Wiberg havde 
lige et par ord, han ville sige. Derefter blev Kompagnichef 
Tommy Bargisen kaldt frem til overrækkelse af en 
Chefkæde, og ny Estandart til kompagniet. En meget 
glad og smilende chef modtog begge dele. Ligeledes fik 
NK Jesper Torbensen overrakt NK kæden, som også blev 
modtaget med et stort smil.

Efter alle havde spist og fået sig et lille hvil, gik øvelsen i 
gang igen for fuld hammer.

Lørdag nat og søndag morgen bød på flere angreb store 
som små.

Da det hele var vel overstået, gik alle mand i gang med en 
enorm oprydning.

Stor tak til alle som deltog fra HVK NYB – HVK OEB – HVK 
SVB – HVK NFY – PO ASSENS - STHVK FYN – VHK SYD – 
HVF 241 og HVF 242.

Håber vi ses igen til Sort Panter 13 – 16 juni 
2019

Lørdag nat og søndag 
morgen bød på flere angreb 
store som små. 

Lørdag morgen stødte der 
flere af vores hjemme-
værnskammerater til.

Lørdag bød på mange 
spændende ting, bl.a taktisk 
indsættelse på Romsø, hvor 
vi fik en fantastisk hjælp fra 
Marinehjemmeværnet fra 
Nyborg og Kerteminde.
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En oplevelse for 
Patruljedeling Fyn

Øvelsen bød på INSERTION med Helikopter onsdag aften 
efterfulgt af en INFIL til fods med fjendtlig tilstedeværelse, 
bestående af Motoriseret Overvågning (MOTOV) og andre 

Derefter gemte patruljen sig, ind til mørket faldt på, og 
startede observation på fjendtlig kommandostation i nogle 
timer. 

I mellemtiden var en anden patrulje på opgave for at finde 
jord-til-luft missiler, men da de desværre ikke blev fundet, 
og derfor stadig udgjorde en trussel, blev det planlagte 
pick-up point ændret, og patruljen måtte EXFIL tilbage til 
deres Drop point, hvor de blev picket up kl. 1200 torsdag 
middag.

30. maj var halvdelen 
af delingen af sted for 
at støtte Eskadrille 
660 i forbindelse med 
øvelse.
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- Vi havde 160 feltrationer til rådighed, og af dem brugte vi 
130 på de 2 dage.  
- Der var fremstillet plakater om feltrationer og en lille 
folder om kompagniet.

Budskabet, om at feltrationer er sunde og spiselige, 
bragede igennem hos de mange, som godt ”kunne huske” 
de gammeldags dåser med gule ærter og gartnergryde - 
leverpostej fra Faaborg m.v.  
- Som et lille ”sideshow” slørede vi de børn, som gerne ville 
have det,  
- og vi havde dækket vores telt med et sløringsnet.

Vi havde nogle rigtig gode dage, hvor vi fik talt med 
mange, der var nysgerrige på, hvad vi kunne fortælle, og 
Kulinarisk Sydfyn var meget glade for vores deltagelse.

HVK Svendborg var med på 
Kulinarisk Sydfyn Af John Andersen

I weekenden den 23-
24. juni deltog HVK 
Svendborg med 8 m/k 
ved Kulinarisk Sydfyn 
i Svendborg.

 
Det var den nye kontak-
tofficer Cecilie T. Andersen, 
sammen med kompagnichef 
John Andersen, der 
koordinerede indsatsen.  
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Hverveaktiviteter 

Hjemmeværnet i Svendborg stillede atter op til 
Totalforsvarsarrangmentet på Svendborg havn 
den 2. juni.

2. juni var HVK Sydvestfyn og Politikompagni 
Svendborg bl.a. i Fåborg, for at fortælle om 
Hjemmeværnet, opgaver mv.
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Fejring af Valdemarsdag 

Valdemarsdag blev 
igen i år fejret rundt 
omkring på Fyn, og 
flere steder var de 
lokale hjemme- 
værnskompagnier 
med til at arrangere, 
eller de deltog med 
deres faner.

Billederne er fra 
arrangementet i Assens.
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Ildkamp og bevogtning   
Af: AMANDA FLYVBJERG LARSEN , AMFLA@JFMEDIER.DK 7. juli 2018

 
Skudsalver, mænd 
og kvinder i 
militæruniformer 
og M/95’ere 
havde indtaget det 
midtfynske landskab 
lørdag, da det årlige 
internationale 
sommertræf for 
hjemmeværnsfolk 
fra tre land 
sluttede af med 
gruppekonkurrencen.

 
Espe: På en lige linje rykker 
soldatergruppen frem 
over det grønne terræn 
på en mark i Espe, som 
de næsten camouflerer 
sig med. Der er fjender i 
området.

 
Skridt for skridt i næsten total stilhed afsøger de terrænet. 
Med et bliver tavsheden brudt. En skudsalve breder sig. 
Inden den er slut, har en ny salve af skud taget over.

Fjenden befinder sig lige fremme og har lige kastet sig ud 
i en ildkamp med de grønklædte mænd. Men heldigvis for 
fjenden, der overgav sig efter ganske få minutters kamp, 
er der kun tale om løst krudt.

I virkeligheden er de nemlig alle en del af de 250 soldater 
fra Danmark, Tyskland og Sverige, der har indtaget Midtfyn 
siden fredag til det årlige internationale sommertræf - en 
militærkonkurrence for mindre enheder. 

Og afsøgningsøvelsen, soldaterne lige har været igennem, 
er en del af de otte forskellige opgaver, de skal gennemføre 
som en del af gruppekonkurrencen lørdag. Dagen startede 
klokken syv lørdag morgen, hvor soldaterne i grupper på 
seks til ni begyndte at tilbagelægge 15 kilometer med 
forskellige udfordringer undervejs. 
- Formålet med at lave konkurrencer er at motivere dem. 
Det giver dem motivation til at træne mere for at blive 
bedre, så de kan vinde. Og det giver bedre soldater, siger 
løjtnant Finn Nielsen fra Hjemmeværnskompagni Midtfyn.
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Målet 15 meter væk er dog heldigvis bare skydeskiver. En 
af de sjovere øvelser i lørdagens gruppekonkurrence ifølge 
soldaterne. 
- Skydningen var da den primære tiltrækningskraft i 
starten. Men nu er det lige så meget sammenholdet, siger 
Jimmy Madsen, menig i Hjemmeværnskompagni Midtfyn.

Men det er ikke M/95’erne med skarpt krudt eller 
præmierne - medaljer og vandrepokaler - til de tre bedste 
hold, der er højdepunktet for soldaterne ifølge løjtnant Finn 
Nielsen. 
- Højdepunktet er hele dagen. Det er ikke så meget det at 
vinde, men den succesoplevelse, der er ved at gennemføre 
opgaverne og løse dem bedst muligt. Det er højdepunktet, 
siger han.

Og det er noget, soldaterne stemmer sig enig med, inden 
de begiver sig ud af grusvejen mod næste opgave.

 
Sammenhold og 
succesoplevelse. 
Faren er drevet forbi, 
fjenden er sikret og 
opgaven er bestået. 
Marken er ikke længere en 
krigszone. Men pludselig 
bliver fuglenes kvidder 
overdøvet af en fjern 
skudsalve, der kaster 
genlyd af sig.

Det kommer fra en grusgrav 
tæt på. Fire mænd i 
grøn militæruniform står 
med hver deres gevær 
- M/95’ere. De stiller sig 
klar, sigter mod målet, der 
befinder sig 15 meter væk, 
og trykker på aftrækkeren. 

Kuglernes overdøvende 
smæld, der minder om 
1000 knaldperler, der 
rammer jorden på én gang 
og lugten af krudt, der får 
en til at tro, klokken er slået 
00 på årets sidste dag, gør 
det klart, at der ikke er tale 
om løst krudt.

Tyske, danske og svenske 
soldater kæmpede lørdag 
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Fredag gennemførtes konkurrencen for buddy-
makker teams, og resultatet blev:

1. Buck & Ebert (9./USLw) (D) 
2. Kalle & Henrik (Suderkompaniet Gotland lag 2) (S) 
3. Timm & Helm (ZAW Neubrandenburg) (D)

I lørdagens gruppekonkurrence blev Top-3 
placeringerne:

1. Hærens Officersskole (DK) 
2. 2./PZGRENBTL411 (D) 
3. Hjemmeværnskompagni Midtfyn (DK)

Et KÆMPE tillykke til vinderne - samt anden og tredje 
pladserne.

Fra Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn deltog fire grupper i 
gruppekonkurrencen; HVK Odense-Havn, INFHVK Fyn, HVK 
Middelfart og HVK Midtfyn.

Resultat af 
Gruppekonkurrence/
sommertræf 2018

 
Der er blevet svedt, 
løbet, grinet, grædt og 
kastet op til den helt store 
guldmedalje. 

Men det store spørgsmål 
er, hvem endte øverst på 
sejrsskamlen?

Resultat af Gruppe-
konkurrence/Sommertræf 

Vinderholdet fra HVK Midtfyn
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Nyt motionslokale på 
Højstrup
Den 18. juli fortalte 
STV Michael W. 
Pedersen, i et opslag 
på Facebook, at det 
nye motionsrum 
i bygning 39 var 
færdigmalet.

Motionsrummet er til brug 
for medlemmer af Odense 
Garnisons Idrætsforening 
(OGI) sammen med 
medlemmer af HDFYN. 

Udover de viste redskaber, 
kommer der flere efter 
sommerferien.
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Duatlon – fredag 6. juli og søndag 8. juli - Odense 
Her var adskillige hjemmeværnsfolk ude, for at støtte 
politiet med at sikre trafik, afspærringer m.v.

Cross Triatlon - 10. juli - Svendborg 
Hjemmeværnets var indsat ved Cross Triatlon 
arrangementet ved Svendborg havn.

Aquation - 12. juli - Middelfart 
Politihjemmeværnskompagni Middelfart skriver: Fyns 
Politi havde kaldt kompagniet ud til trafikregulering ved 
marinaen. Vores soldater var på plads ved den 5 km lange 
løberute, som deltagerne gennemførte efter en svømmetur 
på 1 km i marinaen.

Aquabike og Lang Distance Triatlon - 14. juli – 
Odense og Otterup 
VM startede kl. 07.00 med svømning, inden deltagerne 
skulle ud at cykle, for til sidst at slutte af med en løbetur i 
Odense by.

Hjemmeværnet havde fået 11 poster på cykelruten, samt 
to kørende patruljer. Til at servicere disse havde vi 4 
kørende forplejningsvogne hele dagen. 
Rytterne kom ud på turen, alle poster kom i gang. Nogen 
poster fik fra starten nok at se til, andre havde mindre 
trafik. Noget tyder på, at trafikanterne i Odense og omegn 
havde læst og hørt om de mange spærrede veje lørdag. 
Som så mange gange før opstår der pludselige opgaver, 
bl.a. ønskede Fyns Politi at Hjemmeværnet skulle støtte 
med to kørende patruljer i Odense midtby.

VM i Triatlon 2018 på Fyn  
Af Inge Jagd Sørensen, redaktør

Mere end 100 
hjemmeværnsfolk  
støttede Fyns Politi i 
forbindelse med VM 
på Fyn med start den 
6. juli og den store 
afslutning den 14. juli.
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VM i Triatlon 2018 på Fyn  
Af Inge Jagd Sørensen, redaktør

Oplevelsen af at deltage i VM i Triatlon 
Af Mie og Jack Vermø

15. juli - Godmorgen HDFYN. 
Så blev der sat punktum for et kæmpe VM her på Fyn, hvor 
vi var med tirsdag og lørdag. Det har været en kæmpe 
oplevelse, noget så stort i Danmark, og så lige på Fyn.

Tirsdag var en rolig vagt i Svendborg, men i går var 
det krydset ved Odins Bro - Næsbyvej - Otterupvej 
- Rismarksvej, og der var rimelig gang i det, da Fyn 
vågnede.

Vi vil gerne herfra sige tak til arrangørerne bag denne store 
opgave, og et stor kado til chefen fra Assens, for det flotte 
arbejde med at få det sat på plads, og en stor tak til Kaj, 
der med rolig Ledelse styrede os,

Så skal der også lyde en stor tak til Fyns Politi, for 
det gode samarbejde, og til ambulanceredderne, der 
havde Park Ferme ved os på post 1.. (Både, reddere, og 
motorcykelbetjente fik kaffe og et par sandwich ved os).

Håber jeg fik alle med, men ellers ved I alle, hvor godt I 
gjorde det. 
Vi ses derude igen. Go’ søndag her fra Team Vermø, POHVK 
Svendborg.

Hjemmeværnet havde 
endda mulighed for at 
hjælpe med regulering i 
Odense midtby, på poster 
der fra starten ikke var 
tildelt Hjemmeværnet. 
-En fornøjelse at 
arbejde sammen med 
Hjemmeværnet, udtaler 
Fyns Politi.

Kl . 12.30 fik den sidste 
rytter lov til at køre ud 
på cykelruten. Herefter 
blev vores poster løbende 
nedlægges, og posterne 
kunne pakke sammen og 
returnere til distriktet. 
De sidste der ankom, var 
de to kørende patruljer, 
som blev afløst kl. 16.00. 
Hjemmeværnet skulle støtte 
med to kørende patruljer i 
Odense. 

Meldingerne fra Fyns 
Politi ved afslutningen 
af hjemmeværnets 
indsats; STOR ros, alt 
klappede, alle opgaver 
blev løst uden tøven. 

En kæmpe stor tak 
skal lyde fra major 
Bjarne Pedersen 
og kaptajn Preben 
Thomsen til alle der 
deltog. Sammen kan 
vi løse opgaverne.
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Mange fra politidelingen ved Hjemmeværnkompagni 
Langeland har været med fra starten, og 
næstekommanderende ved delingen, Kurt Petersen, har 
ledet arbejdet i 27 år. 
- Det giver en vis rutine, konstaterer Kurt Petersen tørt.

Ti dage inden det går løs, mødte politidelingen på 
Hjemmeværnsgården i Torpe for at få de sidste 
detaljer på plads. Der bliver en række ændringer af 
trafikmønsteret ved festivalen i 2018. Den væsentligste 
er, at hovedindgangen flyttes fra Rue Mark til Kragholm. 
Det betyder i praksis, at festivalgæsterne skal køre syd om 
byen til parkeringspladserne ved Kragholm. 
- Det skulle jo alt i alt betyde, at vi få trafikken uden om 
byen og ned ad Kragholm, og dermed mindre trafik langs 
havnen. Vi har lagt nogle planer, men vi har diskuteret, 
hvad vi gør, hvis tingene ikke skulle glide som forventet, 
fortæller Kurt Petersen.

Hjemmeværnet på Lange-
landsfestival MARTIN RAMSGAARD , MARAM@JFMEDIER.DK. 

Hjemmeværnet på 
Langeland forsikrer, 
at de har styr på 
trafikken, når 
festivalgæster i næste 
uge strømmer til 
Langelandsfestival. 

Det er et rutineret hold 
fra politidelingen fra 
Hjemmeværnskompagni 
Langeland, der får trafikken 
til at glide bedst muligt, når 
30.000 festivalgæster skal 
til og fra Rudkøbing i næste 
uge.
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- Den udfordring vi får i år, er jo den ubekendte faktor; 
at hovedindgange er flyttet til Kragholm. Vi kan da godt 
være lidt nervøse for nogle ting, men vi må jo se, om det 
forløber som forventet. Ellers er vi klar til at ændre vores 
plan, siger Kurt Petersen.

En årligt tilbagevendende udfordring for 
hjemmeværnsfolkene, er de sommerhusgæster, som ikke 
skal til festival, men som skal ind i centrum af Rudkøbing 
for at hente nøglen til det sommerhus, de har lejet. Men 
den slags er i småtingsafdelingen for det rutinerede hold.

De langelandske politihjemmeværnsfolk bliver "aflønnet" 
med tre måltider om dagen og en festivalbillet til dem selv 
og en ledsager. Men Kurt Petersen minder dog om, at de 
ikke er ansat af festivalen. 
- Vi skal huske, det er jo ikke festivalen, vi arbejder for, det 
er Politiet, slutter Kurt Petersen.

Op mod 30  
langelandske 
politihjemmeværns- 
folk er på arbejde 
hver dag i 
festivalperioden

Ud over at få folk 
ordenligt ind og ud af 
parkeringsområdet, når 
de kommer og forlader 
festivalen, skal de guide de 
mange tusinde gæster, der 
skal ind til Rudkøbing enten 
til fods eller i bil.

- Vi har styr på trafikken 
Publiceret 15. juli 2018. Foto: Kenneth Skipper
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DHL stafet  
                  - Odense 2018
Distriktet deltog tirs-
dag den 14. august 
i DHL stafetten med 
udgangspunt på 
Engen ved Skovsøen.

Vi lader billederne tale 
for sig selv.

Fra HDFYN stillede 11 hold op til start. Nogen løb stafet 
andre gik en rask travetur i den lune sommeraften.

Ved tilbagekomst efter mål, havde stabskompagniets 
forplejningsgruppe sørget for at der kunne blive ”tanket 
op”.
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DHL stafet  
                  - Odense 2018

UNA VALIDI SUMUS 
(sammen er vi stærk)

Niels Krogsbjerg Beck 
skriver:  
”I går deltog soldater 
fre HVK Odense-Dalum, 
Hjemmeværns-eskadrille 
240 Odense og Stabs-
kompagni Fyn med en 
informationsstand i 
forbildelse med dette års 
DHL-stafetløb i Odense”-

Som et led i det  
naturlige samar- 
bejde på kryds af  
værnsgrene i Hjem- 
meværnet informe- 
rede vi i fællesskab  
om Hjemmeværnet  
på Fyn.

Jeg kan fortælle, at  
vi havde en god dag,  
selv om vi ikke direkte fik hvervet nogen nye, havde vi en 
snak med fire interesserede. De fik informationsmateriale 
med sig samt telefonnumre på de respektive chefet, som 
forhåbentlig inden længe vil modtage et opkald fra disse 
mennesker.

En bonusmeddelelse var, at vi også kunne bidrage med 
rådgivning til nye medlemmer om deres muligheder 
i Hjemmeværnet, og hvilke uddannelser/funktioner 
Hjemmeværnet kunne tillbyde.

En tak skal gå til støtteelementet fra STHVK 
FYN for hjælp med transport af gods til og fra 
løbet.
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Herefter tog de 16 skydehold, samt vennerne fra 
Landelskommando Schleswig-Holstein, ud på banerne og 
fik en god dag. De 18 baner stod klar til at modtage dem, 
og snart efter bragede skuddene ud over Borris hede.

Skydebaner med oplevelser 
Det blev endnu en gang bekræftet, at det var nogle 
kreative baner, som Erik Koll og hans hjælper-team havde 
udformet. Traditionen tro.

En ung pige, der var skytte på Infanterikompagni FYN’s 
hold, fastslog: - Jeg har lige været inde og aftjent min 
værnepligt, og de skydninger jeg oplevede der, var bare 
almindelige baneskydninger. Men ved skyttestævnet her 
i Borris er banerne noget særligt. De er både kreative og 
spændende at opleve!

- På bane 1 skulle skytterne skyde fra en gyngende 
platform, hængt op i kæder. Kommentar fra skytte: - Det 
er jo bare lige som at skyde fra et køretøj i bevægelse.  
- På bane 15 skulle der skydes på en distance hvor 
skiverne stod 600 meter ude på heden.  
- På bane 16 skulle indtages bøvlede skydestillinger, for at 
kunne stikke geværet gennem noget, der lignede en skrå 
brevsprække.  

-  På en nabobane skulle skytterne kæmpe sig vej ud i 
terrænet for at evakuere en såret kammerat (sandsæk), 
mens man skulle skyde på opdukkende banditskiver. 
- Pulsbanen på bane 18 var vist det sted, hvor skytterne 
blev ret forpustede. De skulle gennem 5 stationer. 

Undervejs skulle de forcere forhindringer, gå på line, og 
kravle op på et ”tag”. Samtidig med at de skulle forsvare 
sig. Naturligvis skarpt overvåget af SIKBM.

Skyttestævne i Borris 2018  
- en fuldtræffer!Af Palle Christiansen, HVK Sydfyn

Brokkehovederne 
og pessimisterne 
havde det svært, 
for der var intet at 
være utilfreds med. 
Næsten alt gik efter 
skydeleder Erik Koll’s 
planer. Vejret var 
godt, skydningerne 
var gode, og alle 
deltagerne smilede 
hele vejen hjem til 
Fyn!

Lørdag den 18. august blev 
Hærhjemmeværnsdistrikt 
FYN’s skyttestævne ”skudt” 
i gang. 

Til paraden var der 105 
skytter og 100 hjælpere 
trådt an. KC/Sydfyn 
Per Christiansen,  bød 
velkommen til årets 
skyttestævne. Han sagde 
blandt andet: - Få nu en 
god snak sammen med 
hjemmeværnskammerater 
fra andre enheder, og sørg 
for at udveksle oplevelser 
og erfaringer. Han sluttede 
med at sige: - Lad den 
bedste skytte, og det 
bedste hold vinde!
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De vandt! 
 
Holdskydning: 
1:  Årets pokal blev (igen) HVK 
     Svendborg-1 -13.822p 
2: HVK Odense Havn -12.138p  
3: Stabskompagni FYN -11.465p

GV-skydning: 
1: Finn Chr. Langkjær, HVK  
    Svendborg -3054p 
2: Carsten Sølvtofte, HVK  
    Odense Havn -2987p 
3: John Kaare Hansen,  
    INFKMP FYN -2880p

LSV-skytter: 
1: Stian Ravn, HVK Sydfyn -3262p 
2: Nikolaj Sander,  
    HVK Svendborg -2927p 
3: Martin Nørregaard Nielsen  
    HVK Svendborg -2871p

LSV-skytter, hold: 
1: HVK Svendborg -635p 
2: INFKMP FYN -550p 
3: HVK Nyborg -545p

Der skal lyde en stor tak til alle 
skytter, og naturligvis hjælperne, 
som sørgede for at det hele funge-
rede.
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En epoke ved HDFYN er 
slut!  Af Johnny Larsen, tidligere daglig leder af PMV-hold 1 og 2.  

Den 21. august blev 
vores 2 sneberedskabs-
PMVèr hentet af forsva-
ret, da man nu har 
besluttet, at nedlægge 
Ambulanceberedskabet 
på Fyn.

I snart 7 år har disse 
været en fast del af vores 
sneberedskab på Fyn, 
som Fyns Politi kunne 
indsætte i de områder, hvor 
man kunne gøre meste 
gavn i tilfælde af store 
snemængder.

I starten fik vi bilerne 
i udlån fra Haderslev 
kaserne, hver gang man 
skulle bruge dem. Dette var 
ikke altid en oplevelse af de 
gode, da vi brugte mange 
frivillige timer på at få dem 
op at køre, da de kom lige 
fra deres lager, og var i 
dårlig forfatning, men det 
ændrede sig da vi fik dem 
i fast udlån, og selv skulle 
vedligeholde dem.

I de første år var det FALCK, som vi skulle arbejde sammen 
med, senere BIOS og sluttelig Ambulance SYD. I alle 
tilfælde har dette samarbejde været meget tilfredsstillende 
set fra vores side af, og meget lærerigt, da ikke 2 reddere 
har samme ide om, hvad vi kunne støtte med, men det fik 
de lært, også hvordan bilerne var pakket, når vi kom.

Ofte har turen gået til områderne omkring Bogense, 
Årup, Svendborg - men måske mest Langeland, hvor vi 
har støttet ambulancerne i deres arbejde, som kunne 
være forskellige opgaver. Her kan nævnes; transport 
af syge, kørsel med sundhedspersonale, fritrækning af 
redningskøretøjer samt at hjælpe til med bårer osv. Nu 
var det ikke sådan, at vi kørte 24/7, når vi var der ude 
på stationerne, ofte var vi bare til stede, uden at komme 
ud at køre, men så gik tiden med ganske almindelig 
vedligeholdelse, start- og beredskabseftersyn, samt 
lidt kørsel i sne og på glatte veje, for at lære bilernes 
begrænsninger.

PMV beredskabet startede med 8 frivillige, og 6 faste fra 
Regionen og HDFYN, som kørte 24 timers vagter. Efter 2 
år overgik det til de frivillige, hvor styrken kom op på 20 
mand, som kørte denne opgave 24/7 fra 1. oktober til 
1. april, hvor man inden for 1. time skulle kunne forlade 
HAWK, uanset hvilken tid på døgnet det måtte være, og det 
er kun smuttet én gang på 4 år, grundet nyt nøglesystem i 
vores garager.
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Nu var det jo ikke bare at ligge og kører rundt i 
nogen smarte biler for store drenge, der var en 
masse vedligeholdelse også. Der skulle gennemføres 
1-4 hver måned, som tager en hel lørdag, start- og 
beredskabseftersyn, ligeledes skulle de rengøres indvendig, 
hvis der skulle patienter med, så alt skulle tørres af, 
tæpper vaskes, bilerne skulle males osv.

Alt dette blev gjort og udført af de frivillige, som har 
lagt mange timer i dette ved siden af deres andet 
hjemmeværnsarbejde i enhederne, Vi har været i den 
heldige situation, at have mekanikere, håndværkere og el- 
folk på holdet, så vi kunne i sagen natur klare meget selv.

Hvad så nu? Ja det må guderne vide!  
Fyn er igen efterladt - som et sort hul - da vi ikke har 
noget regiment at støtte os til, som mange andre steder i 
landet.

 
Fra Forsvarets side 
har man bebudet, 
at man selv ville 
overtage snebered- 
skabet i landet, da  
det ”fremadrettet  
ikke var formåls-
tjenligt at uddanne 
frivilligt personale  
på forsvarets 
køretøjer ”.



26 DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

Bedste individuelle skytter: Lars Søgaard HVK Nyborg, 
Klaus Bredgaard HVK Middelfart, Lars Kofoed HVK Nordfyn.

Bedste kvindelige skytter: Anette Marianne Mortensen 
HVK Kerteminde, Ulla Christensen HVK Middelfart og Helle 
Hansen HVK Kerteminde 

Aldersgruppen under 59: Klaus Bredgaard HVK 
Middelfart, Lars Kofoed HVK Nordfyn og Finn Madsen 
STHVK FYN

Aldersgruppen 60-69:Lars Søgaard, HVK Nyborg, Arne 
Larsen HVF 241 og Allan Christiansen STHVK Fyn

Aldersgruppe n over 70: Anders Nielsen HVK 
Kerteminde, Henning Nielsen STHVK Fyn, Hans Christensen 
STHVK Fyn

Bedste hold: HVK Nyborg med Lars Søgaard, Viggo 
Frandsen og Niels Jacob Schouboe efterfulgt af STHVK Fyn 
og HVK Kerteminde.

Veteranskydning 2018 på 
Rødskebølle Af Jens Mortensen, chef HVK Kerteminde

Den årlige veteran-
skydning fandt lørdag 
den 25. august sted 
på Rødskebølle 
skydebane ved Svend-
borg.

35 skytter (50+) stillede op 
til skydning 

Chefen for HVK Kerteminde, 
Jens Mortensen udtaler; - 
det var en god og hyggelig 
dag i det sydfynske. 
Skydekonkurrencen blev, 
på trods af lidt tekniske 
problemer, afviklet i en 
rigtig god atmosfære.
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Af Jack Nielsen, INFHVK FYN

I den forløbne periode har RYDASS Hold-5 FYN haft vagten 
i næsten halvdelen af tiden (10 uger i alt), og vi har 
været på adskillige indsættelser i både Sønder-, Midt- og 
Nordjylland.

Mandag morgen overdrager vi så vagten til Hold-6 Syd- og 
Sønderjylland, og så har vi 5 ugers vagtfri, inden vi igen 
går på normalberedskab, som kun dækker Fyn.

Men … hvis jyderne næste sommer igen får brug for vores 
hjælp, så er Hold-5 Fyn klar.

RYDASS - ”når Fyn og 
Jylland har brug for hjælp”
Siden starten af uge 
23 har sommerbered-
skabet (som slutter i 
uge 44) for rydnings- 
assistenterne 
(RYDASS), i Lands-
delsregion Vest været 
delt på skift mellem 
de 5 distrikter, såle-
des at ét hold på 
skift havde vagten 
for hele regionens 
ansvarsområde.
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Der var udgivet en befaling for øvelsen, og situationen var 
således; Der var forhøjet beredskab på grund af vejret. 
Der er forøget vandstand i åerne i det sønderjyske, og 
flere steder er vandet gået over deres breder og har 
oversvømmet større områder. HD Syd- og Sønderjylland 
har bedt om assistance til evt. evakuering af beboer i del af 
det sønderjyske område. 

Befalingen blev læst op, herunder hvor stærkt de måtte 
køre og hvor tæt samt samlepunkter, og kort samt 
signalordre blev udleveret. På disse kort var der 10 
trafikkontrolpunkter (TCP punkter), hvor der skulle meldes 
til kolonneføreren, så han hele tiden vidste, hvor på ruten 
dråben var. 

Der var lagt en fin og køn rute af den gamle hovedvej 
A1, og på Jyllandssiden kørte vi ad Fynsvej til Kolding, 
ind gennem byen, og videre ad den gamle hovedvej 10 til 
Søgård.

Logistikdelingen  
skulle øve, at køre 
i kolonne, så derfor 
havde Erik Rasmussen 
lavet denne øvelse til 
LOGDEL i samarbejde 
med Claus Lyngsø og 
Claus Larsen.  
 
 
I øvelsen indgik også 
signalpersonel, og 35 havde 
tilmeldt sig denne øvelse.

Personellet mødte kl. 
0800 til en kop kaffe og 
et rundstykke, og så blev 
bilerne stillet op i tre dråber.

Med stabskompagniets  
LOGDEL på øvelse Steen Riber Schultz, historiker
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Med stabskompagniets  
LOGDEL på øvelse Steen Riber Schultz, historiker

Vi var ikke i den røde indkvarterings bygning, men vi kom 
ind og så stueetagen i hovedbygningen med de fine gamle 
stuer. 

Lidt i tre blev der givet befaling for hjemkørsel til 
dråbelederne, og Kl. 1508 kørte den sidste dråbe hjemad. 
Denne gang gik ruten ad motorvejen hele vejen hjem til 
HDFYN, med 6 TCP punkter, hvorfra der skulle meldes. 
Det gik fint hjemad, men det er lidt svært at få kort og 
landskabet til at følges ad, da en hel del af strækningerne 
er ens. Vi var hjemme som den sidste dråbe kl. 1718.

En god øvelse, hvor flere ting skal gå op i en højre enhed, 
for at det lykkes, det er jo nemmere når alle vil yde med et 
godt humør. 

Kvart over 12 ankom vi 
som den sidste dråbe til 
Søgårdlejren, hvor der blev 
uddelt en madpakke til 
hver i et af værkstederne, 
og nu vi var her, fik vi en 
rundvisning i værkstederne.

 Det var herfra 4 bataljon 
af 6 regiment tog ud for at 
møde tyskerne den 9. APR 
1940 på deres cykler, og 
med deres bedste våben - 
et rekylgevær. 
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I Odense startede traditionen tro ved mindestenen i 
Ansgar Anlæg.

Distriktets fane blev ført frem til tonerne af "Fast i Nød" 
spillet af Hjemmeværnets Brassband Syd efterfulgt af 
hjemmevæns- og soldaterforeningsfaner.

Rigtig mange veteraner, pårørende og andre, der ville være 
med til at mindes den indsats soldater gennem mange år 
har ydet uden for Danmarks Grænser.

Efter dette arrangement blev der marcheret til Odense 
Rådhus, hvor paraden skulle modtages af Odenses 
borgmester Peter Rabech Juul, ved en sammenkomst i 
rådhussalen.

Fåborg - Midtfyn Kommunes arrangement ved CAMP 
POL på Polymeren i Årslev. 
Efter flaghejsning under ledelse af kaptajn Ole Hansson 
spillede Hjemmeværnets Brass Band Syd "Der er ingenting 
der maner". Der var herefter taler af løjtnant Bjørn 
Ramming og borgmester Hans Stavnsager.

Af Helene Bonde Rasmussen, HVK Langeland 
Soldaternes internationale flagdag på Langelandsfortet..

Af Maria Refsing Mortensen, HVK Kerteminde 
Hjemmeværnskompagni Kerteminde var med til flagdagen i 
Kerteminde. Vi gik march fra havnen og op til rådhuset. Ud 
over de mange veteraner, havde vi også selskab af Odense 
Tamburkorps

5. september - Flagdagen 
for Danmarks udsendte 
Flagdagen for 
Danmarks udsendte 
- 5. september - 
blev højtideligholdt 
flere steder på Fyn
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Af Ole Weng, HVK Sydfyn 
På smukkeste vis blev dagen fejret på Assistens Kirkegård i 
Svendborg, ved skulpturen "Fønixreden" og vore udsendte 
mindet!  
På arrangørernes vegne var der velkomst ved 
Henning Rose, Sv. Marineforening, hvor fællessange 
og kransenedlæggelse fulgtes af en mindetale af 
byrådsmedlem Pia Dam. 

I år kunne vi nyde en fanfare fra Garderhusarregimentets 
to Husarer, der var i Svendborg i.f.m. HM Dronningens 
besøg. En meget stemningsfyldt aften hvor HVK Sydfyn 
repræsenterede Hjemmeværnet.

 
Dejligt med anerkendelse

Af musiker Merete Hartvig Pedersen, Brassband Syd

På vej hjem efter dagens første job som musiker i HJV BrassBand Syd 
ved Camp Pol i Årslev, havde jeg en oplevelse jeg gerne vil dele med Jer.

Iført min MTS, var jeg inde på en Benzinstation og skulle til at betale, 
da en mand kommer hen til mig og siger; -glædelig udsendtes dag, for 
det er da i dag ik’. Jeg var så overrasket, men fik fremstammet et -jo, 
hvorefter han siger -god arbejdslyst. Jeg siger -mange tak, velvidende 
at mit bidrag i det samlede Hjemmeværn er en lille brik.

Så derfor vil jeg gerne viderebringe hans hilsen og opmærksomhed til 
Jer vi fejre i dag, til Jer som har mistet det dyrebareste i havde - livet, 
og min største respekt for Jer og Jeres familie.

GLÆDELIG UDSENDTES DAG, GOD ARBEJDSLYST OG MANGE TAK FOR 
JERES INDSATS.
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Herefter gik hun hele vejen 
langs det store afspærrede 
område, og hilste på de 
mange, der var mødt op for 
at hylde hende.

Det var et flot syn, 
da kareten, trukket 
af fire hvide heste fra 
Gardehusarregimentets 
hesteeskadron ankom til 
Dannebrog. Dronningen 
blev kørt rundt af til de ting, 
som man havde ønsket 
at vise hende; Rådhuset, 
Demensbyen, Stella Maris, 
Scangrip, Forsorgsmuseet 
og Skovparken.

I dag var det den 6. 
september. Dagen 
hvor Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe 
skulle ankomme 
til Svendborg 
med kongeskibet 
Dannebrog.

Hele byen var pyntet, og 
ventede kun på, at vise 
Dronningen deres dejlige 
by.

Præcis klokken 10 lagde 
skibet til kaj, og mindre 
end fem minutter forinden, 
havde de sidste skyer flyttet 
sig og givet plads til en stor 

Omkring Maritim Center 
på havnepladsen stod den 
halve by, heriblandt mange 
børnehaver og ældrecentre. 
Slesvigske musikkorps 
spillede flot musik i 
ventetiden. 

Tæt ved den røde løber 
ventede borgmester, 
byrådsmedlemmer, biskop 
m.fl.,  og også vores oberst, 
Flemming Agerskov ventede 
på dronningen sammen 
med politidirektør Arne 
Gram.

Da Dronning Margrethe var 
kommet i land, hilste hun 
først på disse VIP’s, herefter 
på fanekommandoet med 
den kongelige fane fra 
Landsdelsregion Vest, 
æreskommando fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt 
Fyn samt en meget stor 
faneborg.

Fynske hjemmeværnsfolk 
med ved dronningebesøg
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Førstehjælp  
Af Jesper Lander, CH/POHVK Svendborg

Lige da Dannebrog lagde til kaj i 
Svendborg, var der 3 hjemmeværnsfolk 
fra Ærø, der hjalp en ældre dame, der var 
faldet på havneterrænet.  De hjalp indtil 
ambulancen kom, og de var rolige og 
fattede og klarede det super godt. 
Godt arbejde!

Dronningen har inviteret 
gæster til reception på 
skibet i aften, og hun 
fortsætter sit besøg på; 
Skolerne i Oure, Gamle 
Mursten og Galleri DGV, 
inden hun igen forlader 
Svendborg kl. 12.25.

Udover tilstedeværelse af 
Det Fynske Hjemmeværn 
på kajen, var mange 
politihjemmeværnsfolk 
med til at sikre besøgene 
og karetturen igennem 
Svendborg.

Næste dag, var flere folk 
med igen til at sikre dagens 
rundtur.
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På Stige Ø var HVK Odense-Havn støttet af HVK Odense-
Dalum med, for at vise flaget. De viste FIK’en frem, 
og de havde feltrationer med, som folk kunne bese, 
samt en AMBU dukke, så man kunne forklare, at alle 
hjemmeværnsfolk er uddannet i førstehjælp.

 
Ved Klintebjerg havde HVK Nordfyn stillet et par køretøjer 
op, det ene med mobil KSN, og de lavede en lille opvisning 
på havnen i search af bil og person. Det fik mange 
besøgende til at stoppe op, og se hvad der foregik.

Fjordens Dag

Søndag den 9. 
september var 
Fjordens Dag 2018. 
Langs hele Odense 
Fjord var der 
arrangementer af 
forskellig slags, 
og flere steder var 
Hjemmeværnet 
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Den 26. september havde HISU i samarbejde 
med HDFYN arrangeret en ekskursion for de 
lokale kompagnihistorikere fra Fyn. Det var en 
indspirationstur til Tirpitz udstillingerne. 

Som billederne viser, var der mere end "en 
gammel bunker" at se.  
Her vises hvordan bunkerne så ud, der var et 
flot ravmuseum, og en spændende udstilling 
om livet ved Vestkysten.

En alsidig og spændende tur i det vestjyske.

Historisk udvalg ved 
HDFYN (HISU)

Historisk udvalg havde besøg af 99 medlem-
mer af Paarup Byforening og lokalarkiv den 
28. august. Foreningen havde ønsket at høre 
om Højstrup øvelsesplads, og efter et lille 
foredrag gik de fleste op til kampstillingerne, 
hvorfra de kunne se det meste af terrænet, og 
de resterende gik ned til det gamle depot- og 
værkstedsområde. Det var en aften, der var 
givet godt ud, og der kom mange spørgsmål 
(og svar) på bordet.

Den 24. august fik HISU besøg af tolv 
medlemmer af sjællandske HISU’er. De havde 
været i sønderjylland, og kom ind til os på 
vejen hjem. De fik forevist anlægget inden 
for hegnet, og vi fik lejlighed til at udveksle 
erfaringer, og drøfte fælles udfordringer.

Historikere fra Fyn 
besøgte Tirpiz

Møde med kollegaer 
fra Sjælland

Historieformidling.
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Det var Infanterikompagniet der varetog alt det praktiske 
arbejde. Vi fik lavet en plan for udførelse og bemanding af 
standen, og fik vi udarbejdet forskelligt infomateriale. Det 
var meget vigtigt, at vi fik sat de rigtige folk på til at stå på 
standen og tale med de studerende.

På selve studiestartsmessen var der utroligt stor 
opmærksomhed og nysgerrighed omkring vores stand, 
og det at blive soldat i Hjemmeværnet. Vi fik talt med 
rigtigt mange studerende, som udviste stor interesse og 
spørgelyst.

Det hele har mundet ud i, at vi har en liste med 20-25 
interesserede, som vi nu tager kontakt til, og inviterer 
til et infomøde og en samtale ude i vores lokaler på 
Højstrup. Forhåbentlig resulterer dette i, at der er nogle 
af de studerende, som vælger at søge om optagelse i 
Hjemmeværnet.

Hjemmeværnet indtog 
årets studiestartsmesse  
Af Jess Wedel Nielsen, delingsfører for 2. deling ved INFHVK FYN
 
Infanterikompagni 
Fyn opstillede en 
stand på den årlige 
studiestartsmesse, 
som besøgte 
University College 
Lillebælt og Syddansk 
Universitet i Odense 
d. 24. - 26. og 28. 
september. 

 

Denne stand blev til i 
et samarbejde mellem 
Infanterikompagniet og 
HDFYN. 
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Oberst Agerskov modtog kl. 1000 styrken, og han gav dem 
et par gode ord med på vejen.

I lokalerne kunne man se en samling af udrustning og 
kommandostationen, som i øvrigt styrede alle aktiviteter, 
viste bla. SITAWARE.

Der var jævnlige patruljer i området foran lufthavnen, 
der var kamp fra stilling med ild og bevægelse, brugen af 
droner blev demonstreret, og Hjemmeværnets særlig støtte 
og rekognoscering (SSR) havde en lille stand, hvor de 
omtalte deres opgaver.

Samtidig var der et samarbejde med Modstandsmuseet, 
der lukkede døren op, og her var også en gammel jeep 
med tre ”engelske” soldater.

Der kom omkring 125 gæster forbi kompagnilokalerne, og 
måske nogen, der kun var ude i terrænet.  
Hvis det ikke lige med det samme giver nye medlemmer, 
så har vi i hvert fald vist noget af det, vi arbejder med i 
dagligdagen. 

Den 30. september blev en 
god dag i Beldringe 
Hjemmeværnskom- 
pagni Nordfyn havde 
sendt invitationer ud 
til ”åbent Hus” i deres 
hus, som ligger tæt på 
lufthavnen i Beldringe 
(Odense - H.C. 
Andersen Airport). 

Huset på Lufthavnvej 
husede efter krigen 
bl.a. nogle flygtninge, 
og blandt deres 
efterladenskaber 
kan ses nogle 
ridsede navne i 
murstenene, og i 
kompagnilokalet kan 
man se et gammelt 
skjold, som de ikke 
fik med sig hjem. Det 
danner baggrund 
for kompagniets 
ærmemærke i dag.
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Hjemmeværnets Musikkorps Syd 
- 17. august -  Blomsterfestivalen i Odense 
- 28. august - Herregårdskoncert i Søgårdlejren 
-  8. september - Slotskoncert ved Langesø Slot 
- 29. september - Lille Torv i Svendborg

Musikkorpsenes virke 
Af Inge Jagd Sørensen, redaktør

Medlemmer af de to 
orkestre fra Fyn har 
haft en travl sommer.

Begge orkestre har haft  
adskillige koncerter rundt 
omkring, mest på Fyn, og 
mange tilhørere har haft 
et par gode timer sammen 
med de dygtige musikere.



39DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

Musikkorpsenes virke 
Af Inge Jagd Sørensen, redaktør

Hjemmeværnets Brassband Syd  
 
- 19. august - Bostedet Louisenlund 
-   5. september - Soldatens dag i Årslev, og samme aften  
    var de traditionen tro i Ansgar Anlæg.  
- 23. september var de til Rav festival i Vejers

Seks piger fra Brassband Syd drog 
på Sommerkursus 
Af Kirsten Østergaard Larsen 

Brass Band Syd er lige hjemvendt efter en uges ophold 
i Nymindegab - sommermusikkursus. Vi har haft nogle 
dejlige dage, som I kan se i billederne. Vil I gerne se flere 
billeder eller bare "følge os", så er vores officielle FB side: 
Hjemmeværnets Brass Band Syd.

Orkestret fik i i august 
ny dirigent. Den nye 
dirigent er Morten Høite 
Hansen.
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Der var flere som syntes at udsigten ud over Båring Vig 
var køn, og man skulle vel også lige ned og se på vandet. 
Ingrid ville også mærke, om vandet var varmt nok, men 
det blev kun til en soppetur. 

Der var flere som syntes at udsigten ud over Båring Vig 
var køn, og man skulle vel også lige ned og se på vandet. 
Ingrid ville også mærke, om vandet var varmt nok, men 
det blev kun til en soppetur.

Forplejningsgruppen skulle øves, så de kørte bilen og 
grillen, som bestyres af Kaj og Nils Jørgen, i stilling.

Når de nu står og laver god mad, er der jo også nogle, som 
skal være figuranter, hertil har seniorforeningen velvilligt 
stillet sig til rådighed.

Formanden takkede forplejningsgruppen for deres øvelse, 
og fortalte, at efterårsturen går til Samsø, og at de ville 
høre nærmere lige efter sommerferien.

Seniorforeningen 
havde forlagt deres 
sommerarrangement 
til Tvillingegården på 
Båring Mark. 

 
Deltagerne i dagens udflugt 
mødtes på terrassen foran 
Husmandsstedet til kaffe og 
kage og lidt social samvær, 
en man kan jo ikke sidde 
der hele dagen, så der blev 
lavet en krolf-turnering.

Alle medlemmer af 
HDFYN, der er 50+, 
kan blive medlem 
af ”Foreningen af 
seniormedlemmer ved 
Hærhjemmeværns- 
distrikt Fyn”.

Indmeldelse foregår 
hos kassereren,  
Ingrid Jensen, 
p.i.jensen55@mail.
com

Udflugt med HDFYN 
seniorforening Af Steen Riber Schultz
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På den måde kan hundeføreren blive en vigtig rådgiver for 
fx gruppeførerne i forhold til afsøgning og bevogtning, siger 
kaptajn Bjarne Jeppesen fra Fagcenter Hundetjeneste.”

Når Hjemmeværnet skal udføre en bevogtningsopgave, 
skal området først afsøges. Derefter oprettes patruljer 
og overvågningsposter med henblik på at hindre 
uvedkommende adgang til objektet.

Anvendelse af hunde på bevogtningsopgaver er en stor 
fordel, fordi hundene opdager enhver uregelmæssighed 
længe før de menneskelige sanser, øre, øjne og lugtesans. 
En hund på en bevogtningsopgave kan spare på gruppens 
ressourcer samt give gruppeføreren længere reaktionstid.

I den forgangne weekend gennemførte Fagcenter 
Hundetjeneste et pilotprojekt med 21 hunde og 
hundeførere. Pilotprojektet er forløber for den nye 
uddannelse, som starter den 1. januar 2019. Der blev 
trænet indrykning på objekt, herunder discipliner som 
afsøgning af bevogtningsområde og indtrængning, 
afsøgning af bygning, standsning af person, krydspatrulje, 
observationstade, patruljeteknik, adgangskontrol mm.

"Vi træner blandt andet, hvordan hundeføreren kan bruge 
sin viden i forhold til den delingsfører eller gruppefører, der 
er på. Hundeføreren ved jo hvilke hensyn, der skal tages 
for at opnå den optimale opgaveløsning med hund. Fx 
vindens betydning i forhold til hundens fært, fortæller Ole 
R. Larsen, koordinerende hundeinstruktør."

Hundetjenesten bliver 
mere operativ HJK, 10-09-2018

Hundetjenesten 
arbejder på at skærpe 
hundeuddannelsen 
til en mere bevogt-
ningsmæssig, operativ 
fremtid med fokus 
på hundeførerens 
rådgivende funktion.

 
Den nye uddannelse for 
hundeførere skal give en 
større taktisk forståelse, 
og dermed bliver de et 
endnu større aktiv i operativ 
tjeneste. 

”Vi har oprettet et 
særligt hundefører-
bevogtningskursus, hvor 
hundeførerne i højere 
grad får forståelse 
for gruppeførerens 
og delingsførerens 
opgaveløsning ved 
anvendelsen af hunden. 

Fakta

Hjemmeværnets hunde bliver ofte 
anvendt på skarpe opgaver som 
fx på Esbjerg Havn og på landets 
flyvestationer i forbindelse med 
bevogtning.

Bliv hundefører i Hjemmeværnet

Er du "bidt af en glad hund", så kan 
du blive hundefører i Hjemmeværnets 
Hundetjeneste
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Indtil nu har grænsekontrolopgaven været løst af 
132 kontraktansatte soldater fra Hjemmeværnet, 
samt yderligere personel til løsning af administrative 
og ledelsesmæssige opgaver i forbindelse med 
grænsekontrolopgaven. 

Justeringen betyder, at ca. 100 kontraktansatte fra 
Hjemmeværnet ikke skal fortsætte med at løse opgaven 
og derfor skal afskediges. Fremadrettet vil opgaven blive 
løst af ca. 100 fastansatte soldater fra Forsvaret og ca. 40 
kontraktansatte soldater fra Hjemmeværnet. 

De kontraktansatte fra Hjemmeværnet vil blive fordelt 
med 18 ved den dansk/tyske grænse og 10 ved Rødby/
Gedser-færgehavne. Hjemmeværnet fastholder endvidere 
9 kontraktansatte, der varetager ledelsesopgaven samt den 
administrative opgave ved grænserne. 

Fordelingen af de kontraktansatte fra Hjemmeværnet 
sikrer kontinuitet i opgaven, samt at den erfaring med 
grænsekontrolopgaven Hjemmeværnet har opbygget 
fastholdes og kan videreføres til soldaterne fra Forsvaret. 

Begge grænsekontrolopgaver, herunder fordelingstal, kan 
justeres over tid, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt. 

Justeringen vil træde i kraft fra den 1. april 2019 ved den 
dansk/tyske grænse i Sønderjylland og 1. februar 2020 ved 
Rødby/Gedser-færgehavne. 

Til alle Jer, der har deltaget fra HDFYN, skal 
der lyde en stor tak for Jeres indsats.

Operation GEFION 
    - grænseopgaven
Det er besluttet, 
at Forsvarets 
bistand til politiets 
grænsekontrol skal 
justeres. 

 
Baggrunden herfor er det 
seneste forsvarsforlig, hvor 
det fremgår, at Forsvarets 
evne til at støtte politiet 
skal styrkes. Indtil nu har 
grænsekontrolopgaven 
været løst af 132 kon-
traktansatte soldater fra 
Hjemmeværnet, samt 
yderligere personel til 
løsning af administrative 
og ledelsesmæssige 
opgaver i forbindelse med 
grænsekontrol-opgaven. 

Det er besluttet, at 
Forsvarets bistand til 
politiets grænsekontrol 
skal justeres. Baggrunden 
herfor er det seneste 
forsvarsforlig, hvor det 
fremgår, at Forsvarets evne 
til at støtte politiet skal 
styrkes. 
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Det er nu meddelt, at 
årets efterårsøvelse 
er ændret. 

Den finder sted som 
planlagt i weekenden  
2. - 4. november, og 
den deles i to øvelser.

Den ”grønne øvelse”, bl.a. 
med opgaver indenfor Host 
Nation Support, vil foregå 
indenfor hegnet på den 
militære flyveplads Tirstrup 
på Mols - og politienhederne 
vil få en spændende øvelse 
på Fyn.

Efterårsøvelse  
   - LINDORM 2018

Nedenstående artikel kunne læses i avisen den 19. 
september. 

Hjemmeværnsøvelse droppet på Langeland: Flyttet 
til Jylland 
AF: MARTIN RAMSGAARD , MARAM@JFMEDIER.DK 
Publiceret 19. september 2018 

Langeland: En stort anlagt hjemmeværnsøvelse for alle 
de fynske og langelandske hjemmeværnsfolk i starten af 
november kommer alligevel ikke til at foregå på Langeland.

Men øvelsen er nu flyttet til det militære øvelsesområde 
ved Tirstrup på Djursland, medens politihjemmeværnet 
skal være på øvelsesterrænet i Højstrup ved Odense.

Årsagen er, at Hjemmeværndistrikt Fyn gerne ville lave 
en ”krigslignende øvelse”, og det bliver for bøvlet i åbent 
terræn.

- Vi kan jo ikke spærre hele Sydlangeland af, så vi 
har været nødt til at flytte øvelsen bag hegn, fortæller 
øvelsesleder John Bünger fra Hjemmeværnsdistriktet.

I sommer var planen ellers, at op mod 400 hjemme-
værnsfolk og 80 køretøjer skulle husere primært på 
Sydlangeland, men også på Nordlangeland og i Rudkøbing. 
(maram)
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Føreruddannelsen indeholder både doktrinundervisning, 
løsning af stregopgaver samt gennemgang af en 
handlebane, hvor fokus vil være på valg af løsning under 
en afsiddet fremrykning. Løsningerne under handlebanen 
vil tages som samtale, for at drøfte muligheder og 
begrænsninger. 

Formålet er at få indblik og forståelse for doktrinen på 
gruppeniveau, samt blive orienteret om doktrinen på 
delingsniveau. Herudover vil der være fokus på egen 
reaktion ved et møde med fjenden, under en fremrykning. 

Grov tidsplan:  
0900 – 1200 Teori og stregopgaver  
1300 – 1600 Handlebane og tilbagemelding 

Der vil være kaffe og kage på dagen, og HDFYN giver 
morgenmad og frokost. 

Tilmelding via HJV.DK

Føreruddannelse ved 
HDFYN (Nyhedsbrev uge 38)

HDFYN gennemfører 
føreruddannelse 
lørdag d. 27. oktober, 
for alle der har 
interesse. 
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Politikompagni Odense 
har været ude til 
mange forskellige 
opgaver i løbet af 
sommerens løb.  
 
Her er billeder fra 
”Grøn koncert”,  
”Det fynske dyrskue” 
og koncerten med 
”Guns and roses”.



NÅR FYN HAR BRUG FOR HJÆLP 
www.vistillerop.dk

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
Vibelundvej 70, 5200 Odense V 

Tlf. 6443 2240 
hdfyn@hjv.dk


