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Kære alle hjemmeværnsfolk på Fyn  
- Først og fremmest godt nytår fra mig
Dernæst en stort tak for den gode modtagelse jeg har fået i  
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn.

Det var med stor glæde og forventninger, da jeg i efteråret fik at  
vide, at jeg havde fået stillingen som kommende chef for Hær- 
hjemmeværnsdistrikt Fyn fra december 2018.

Jeg kommer fra Hæren med operativt baggrund fra Jydske Dragon- 
regiment i Holstebro. Indtil min indkaldelse til hæren i 1986, var  
jeg frivillig i hjemmeværnet på Sydsjælland.

Som nystartet distriktschef har jeg allerede oplevet en del af jeres  
indsatser.

Op til jul var der god succes med støttet til Fyns Politis anti-indbrud  
kampagnen. Hjemmeværnets tilstedeværelse på rundt om på Fyn  
gjorde en forskel, og politiet har været meget tilfreds med den ydede støtte.

2. januar 2019 indtraf en katastrofal togulykke på vestbroen, hvor 8 mennesker omkom og en større 
antal mennesker blev såret. En del fynske kompagnier blev involveret, som støtte til politiet. Det skete 
hurtigt – reaktionstiden var meget kort - og det er sket med et højt fagligt niveau, som vi kan være 
stolte af. Udover jer ude i den skarpe ende, så var der høj aktivitet i baglandet med bl.a. etablering 
af distriktets operationscentret samt deltagelse i politiets LBS forum på politigården. Vi har nu også 
afsluttet indsættelsen til støtte for politiets bevogtning af det forulykkede tog og godstoget, som 
blev slæbt til Nyborg godsterræn, mens bl.a. tekniske undersøgelser stod på. Nu skal vi i gang med 
Hjemmeværndistriktets interne evaluering, herunder har vi allerede holdt møde for involverede i den 
første del af indsættelsen – ikke mindst for at håndtere eventuelle psykiske eftervirkninger.

Oven i denne tragiske ulykke har vi haft fokus på stormflod i og omkring Fyn. Også her har I 
demonstreret vilje til at stille op, når det brænder på, og hjælpe til hvor det er påkrævet. Den 
fleksibilitet I viser igen og igen er afgørende. Uagtet stormfloderne var under kontrol, er det nok et 
fænomen, som vil ske på Fyn og omkringliggende øer igen.

Rydningsassistenterne var også i gang mellem jul og nytår med opgaver, som også betød nogle meget 
lange dage.

I den alvorlige kontekst, som jeg har beskrevet ovenfor, træder det frem, at I/vi på Fyn er kendte for 
at stille op, når det gælder. Når vi stiller op for fællesskabet, så sker det hurtigt og med det nødvendige 
faglige niveau. Jeg kan ikke fremhævet det nok gange.

                                                                                                                           fortsættes.......                                                                                                                     
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I det nye år er kalenderen fyldt med bl.a. en masse nytårsparoler inklusive distriktets egen, som blev 
holdt lørdag den 5. januar 2019 i Ansgars Kirke på Sdr. Boulevard i Odense. Dejligt og solidt fremmøde, 
hvor jeg efterfølgende havde mulighed for at overrække de to legendariske vandrepokaler for årets 
bedste skytte 2018 samt bedste tilgang til kompagnierne i 2018. 

Min ambition for 2019 er ikke at lave omvæltninger, men derimod sammen med jer at justere og 
optimere rammerne for jeres virke. I er som det udførende operative led samtidig dem, som skaber 
resultaterne. Første hug bliver taget på chefmødet 21. januar 2019.

Jeg glæder mig til at møde jer derude omkring i vores alles 70 års jubilæumsår.

Ulrik Arensbach, chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn
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Jeg har kommandoen!
Den 30. november 2018 fik Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn ny chef

Oberstløjtnant Ulrich Ahrensbach modtog, i overværelse af distriktets faste stab, distriktets fane med 
ordene ”Jeg har kommandoen”.

Forud for dette havde oberst Flemming Agerskov sikret sig, at distriktschefen blev korrekt uniformeret 
med hjemmeværnsmærke og distriktsmærke på ærmerne og regionens mærke i den grønne baret.

Oberstløjtnanten havde forinden aflagt sin sorte baret med mærket fra sit stamregiment Jydske 
Dragonregiment, hvor han har været tjenstgørende i hele sin karriere. 

Oberst Agerskov, der har været fungerende distriktschef i et år, opfordrede i sin tale bl.a. den nye chef 
til, igen at gøre distriktet til Danmarks største.

Flagene var hejst, det var en festdag
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Nytårsparole og – gudstjeneste
Lørdag den 5. januar 2019 var Ansgar Kirke i Odense ramme om distriktets 
nytårsgudstjeneste og -parole.

Rammerne var hyggelige, til at ansatte og frivillige kunne mødes og hilse på i det nye år. 

Politidirektør Arne Gram, chefpolitinspektør Lars Bræmhøj, borgmester Søren Steen Andersen, de fynske 
folketingspolitikere Erling Bonnesen, Jane Heitmann og Lars Christian Lilleholt samt repræsentanter for 
distriktsråd og soldaterforeninger, alle samarbejdspartnere, var også mødt op.

Ceremonien startede med, at alle kompagnifaner blev ført ind, og placeret ud for den stolerække, hvor 
kompagniet sad. Herefter blev distriktsfanen med distriktschefen i front, ført til sin plads ved koret.
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Afslutningsvis holdt Oberstløjtnant Ulrich Arensbach 
en tale til de fremmødte, og han indledte med at 
læse HMD Dronning Margrethes hilsen til Forsvaret 
op. Efterfølgende takkede han bl.a. for de opgaver, 
der var løst i det forgangne år, og så frem til et godt 
nyt år 2019.

Hjemmeværnets Musikkorps Syd musicerede under 
hele gudstjenesten under ledelse af Per Hyttel, og 
ledsaget af Kor a’ la Carte.

Den kirkelige handling blev gennemført af feltpræst Henrik 
Nedergaard. 
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Ved receptionen i Ansgargården efter distriktets parole blev distriktets oversergent Claus Christensen 
(CC) udnævnt til seniorsergent med virkning fra 1. januar 2019.

Tillykke senior!

Ved parolen er der også tradition for, at distriktets to pokaler skifter hænder. 
(Foto: Ulla Staugaard)

Nils Anker Tønner-Oldefar fra Infanterikompagni Fyn modtog på kompagniets vegne erindringspokal en 
for STØRST TILGANG i 2017. Han modtog ligeledes vandrepokalen for STØRST TILGANG i 2018 
til samme kompagni. Distriktschefen fremhævede deres store indsats for at hverve unge mennesker på 
universitetet og byen andre skoler.

Erindringspokalen for BEDSTE SKYTTE 2017 blev tildelt Klaus Bredgaard fra Hjemmeværnskompagni 
Middelfart, og årets vandrepokal for BEDSTE SKYTTE 2018 gik til Jesper Storm Rasmussen ligeledes 
Hjemmeværnskompagni Middelfart.
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Personel
Seniorsergent Kedld Ebbe Knudsen (KEK) havde nået den alder, hvor hans kontrakt udløb.

Heldigvis vil vi da fortsat se ham - i de frivilliges rækker. 

Med starten af 2019 overgik distrikterne til ny struktur, og hermed færre ansatte. For vores distrikt 
betød det, ati vimåtte sige farvel til Flemming og Christina.

Vi ønsker dem alt godt fremover.
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Lørdag den 17. november var alle befalingsmænd 
og specialister ved distriktet inviteret til det årlige 
befalingsmandsseminar, og omkring 100 havde 
takket ja, til at blive beriget med ny motivation til 
arbejdet.

Major Morten Haubro bød velkommen og 
skitserede dagens program, hvorefter han 
kommanderede ”giv agt - alle ret”, og distriktets 
fane blev båret ind.

Herefter bød han velkommen til den kommende 
chef oberstløjtnant Ulrik Arensbach for at 
denne kunne præsenterede sig selv. 
- Det er for mig en ønskestilling at blive 
distriktschef på Fyn!  
- Jeg er ikke officielt tiltrådt, det sker den 30. 
november.  
- At jeg er her i dag, er for at give jer en kort 
introduktion, og det var mig magtpåliggende at 
have denne mulighed for at møde jer.

Han fortalte ganske kort om sig selv, og sagde bla. 
- Jeg er ud af en familie, som er hardcore 
hjemmeværnsfolk, modstandsfolk hele familien 
igennem. Jeg er egentlig familiens sorte får, 
fordi jeg meldte mig til hæren, men som 17 årig 
gennemførte jeg hjemmeværnets grundkursus, 
blev hundefører med egen mønstret hund, hvilket 
jeg var, til jeg blev indkaldt til forsvaret, og her har 
jeg så været lige siden.

Den næste taler var regionsbefalingsmand, 
chefsergent Finn Højland fra Landsdelsregion 
Vest, der fortalte om sine opgaver, og han sagde 
bla., at han ikke er chefens højre hånd, han er 
chefens forlængede arm. Når han kommer ud 
i landet, er det han siger chefens holdning og 
mening. (citat: chefsergenten har ingen mening!)

Befalingsmandsseminar 
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Efter en kort pause kom dagens hovedtaler på.

Freddy Meier, som arbejder med 
organisationsudvikling og personaleudvikling, 
konflikthåndtering m.v. kom med et foredrag, der 
hed: ”Gå gladere hjem, end du kom” 

Det er meget svært at gengive hans foredrag, 
men de to timer forsvandt som dug for solen, og 
der  blev leet meget

Budskabet har han selv brugt mange gange i sit 
liv, bl.a. da han arbejdede i en børneinstitution, 
og da han var i en kampvognsbesætning, og på 
bagsmækken klæbede store hvide bogstaver:  
”Gå gladere ud, end du kom ind”.

Nogle af hans udsagn var: 
- I livet er ”Glæde og kærlighed” alt, der skal til 
- Jeg er født glad. Jeg har aldrig fået skældud og 
har aldrig lavet en fejl! 
- Mine forældre er blevet gift fordi de kender mig! 
(det kaldes forældresammenføring!).

Han talte også en del om ”surstråler” og 
”surstråling”. (Her skal forstås de negative 
holdninger, der påvirker alle i kredsen).

Efter frokost var det CHOPU, der orienterede om 
- Certificering til beredskabsstyrken 
- Føreruddannelse  
- Uddannelsesugen 2019 
- Nye uddannelsesfaciliteter på Højstrup  
Herefter kom CH/LOG på banen og orienterede om  
- Vejen frem 
- Organisationen efter 1. januar i LOG herunder 
forsyning og administration.

Herefter var der lidt orientering om den 
elektroniske rejseafregning, der som bekendt, efter 
en prøveperiode, gælder for alle fra 15. november 
i år.

Sidste taler var oberstløjtnant Ulrik Arensbach, 
der nu fortalte om sit arbejde i Polen, og om 
hvordan han ser på udviklingen i den østlige 
region, 

- Grænsernes flytning i forhold til den kolde krig 
1949-1989 
- Den militære og civile situation 
- Den hybride udfordring

Fanen førtes ud efter en begivenhedsrig dag, og 
alle gik hjem for at holde weekend, men klart mere 
motiveret til fremtiden. 
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Da der blev ”krig” på Schou-Hansens mark! 
Af Palle Christiansen, HVK Sydfyn.

Tidligere major og distriktschef på Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn, Michael Schou-Hansen fik en god idé: - Hvorfor 

ikke genoplive de gode traditioner fra de legendariske distriktspatruljeøvelser på Langeland i 1980’erne? Han tog 

et grundigt afprøvet øvelseskoncept frem fra skuffen. Veteranerne fra dengang, var med på idéen. 

Herefter var det bare at beordre chefen for Langeland, Kim Fagerli-Schmidt, til at igangsætte alt det nødvendige, 

inklusive invitationer til momentstyrkerne fra hjemmeværnskompagnierne Sydfyn, Svendborg, Midtfyn, 

Infanterikompagni Fyn samt Politikompagni Svendborg.    

Herefter planlægge slagets gang, forsyninger, osv., hørte også med.

På fjendesiden blev samlet en styrke på 18 mand, inkl. nogle veteraner fra Hjemmeværnsdistrikt Sydfyns gamle 

distriktspatrulje fra 1980’erne, samt patruljefolk fra hjemmeværnskompagnierne 4213 Gudme og 4204 Ringe. 

Interessen for at deltage, var god.

Øvelsesstarten gik fredag den 12. oktober. Princippet var at fjendestyrken blev droppet omkring Spodsbjerg. 

Herefter skulle de bevæge sig gennem en korridor, ca. 3 km bred, og 6 km lang. Og nedkæmpe et objekt, som 

befandt sig på Michael Schouw-Hansen mark, bagved hans beboelse, nær Lindelse Mølle. Veteranerne ville 

undervejs møde markeringsstyrken, langelænderne, forstærket af folk fra Svendborg og Odense, som havde 3 

overvågningslinjer på tværs gennem korridoren.
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Michael Schou-Hansen:

- Formålet med øvelsen var, dels at holde de gamle minder i hævd, men også at give de unge 
mennesker i Langelandskompagniet en god øvelse med oplevelser og aktivitet. En feltøvelse, hvor de 
trænede overvågning, bevogtning og enhedsuddannelse. Samtidig var der en del, som manglede timer, 
for at komme op på de lovpligtige timer. 

- Det var en øvelse, som deltagerne tog godt imod, og det lykkedes faktisk de gamle patruljeveteraner 
at indtage objektet på Michaels mark. Øvelsen sluttede klokken 0600 lørdag morgen. Tak for stor 
gæstfrihed på Torpe Hjemmeværnsgård. 

Efter øvelsen tilføjede Michael Schou-Hansen:   
- Det var fantastisk at se den iver, hvormed alle deltog i øvelsen. Det er mit indtryk, at begge parter var 
glade for de fælles oplevelser, som øvelsen gav dem!

Patruljeveteran: En rigtig god øvelse!

Jesper Ellehauge var med på ”fjendeholdet”, og er i dag medlem af Hjemmeværnskompagni Sydfyns 
infanterideling. Jesper har en fortid som patruljemand i det gamle Hjemmeværnskompagni Gudme. 
 – Det var en rigtig god øvelse, og selv om vi erobrede objektet, så synes jeg, at langelænderne klarede 
det utroligt flot. Med en meget offensiv bevogtning.

At langelændernes kendeord blev kompromitteret har følgende historie, fortæller Jesper Ellehave:  
 - Vi stødte ind i overvågningen, og de råbte os an med kendeord, hvoraf de gav den ene halvdel. 
Vi svarede ikke, men forsvandt. Næste gang vi mødte fjenden, skyndte vi os at give den halvdel af 
kendeordet, som vi vidste. Så gav de os den anden halvdel!
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Operation TAXMAN 
Inge Jagd Sørensen, 10. oktober 2018

I forbindelse med transporten af NATO-styrker til øvelse Trident Juncture i Norge, krydser 
køretøjerne også Fyn. 

 Hjemmeværnet fik ved det seneste forsvarsforlig tildelt opgaven "Host Nation Support", og i det regi 
støtter vi nu med indkvartering, støtte og transport.   Den engelske styrke startede køreturen i sidste 
uge, da de krydsede den dansk/tyske grænse i Sønderjylland.

Transporten fortsætter her i uge 41, og på Fyn er der tre meldelinier, hvor hjemmeværnspersonel skal 
melde når køretøjernes krydser meldelinien.  

Onsdag morgen mødte vi Bente og Erik fra Politihjemmeværnskompagni Assens, som havde posten  
ved meldelinie CHARLI på en bro over motorvejen kort før Lavbroen i Nyborg.

I operationscentret ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn mødte jeg Per og Lars, der forsøgte at trække i 
trådene og få de meldinger frem,  der var nødvendige. Per fortæller, at godt 500 køretøjer med personel 
og materiel kører gennem Danmark for at deltage i øvelsen.

En god opgave melder de alle, og ser frem til de kommende dages opgaver.
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Ingeniørregimentet udførte arbejde på Højstrup
I uge 44 var 3. konstruktionskompagni fra Ingeniørregimentet (IGR) på øvelse på 
Højstrup, og det var de store køretøjer, der var kommet frem.

For IGR var det uddannelse, og de udførte bl.a. arbejde, som distriktet havde udtrykt ønske om.

Der bliver bygget lejr, udbedret kampstilling samt bygget containerby, og i terrænet bliver der gravet, 
bygget og ryddet op. Bl.a. blev flere af de gamle ”tyskerbukke” gravet frem og fjernet fra terrænet.

Om onsdagen var der en rundvisning (Åbent hus) på garagepladsen, hvor man kunne få et indblik i, 
hvordan kompagniet løser deres mange forskellige opgaver.
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Øvelse LINDORM 2018 
Inge Jagd Sørensen, webmaster

•  Dagen var den 3. november 2018. 
•  Stedet var Depotområde Tirstrup 
•  Vejret var flot efterårsvejr.

Alt var godt for de fremmødte fra HDFYN, der havde valgt  
at bruge dagen eller weekenden til en efterårsøvelse.

Nogle var der på grund af inspektion af kompagniet, andre  
var der for at supplere disse kompagnier, og andre igen for at  
være momentstyrke (fjende). En hel del var der også af en  
vigtig grund, nemlig for at hjælpe på forskellig måde, således  
at øvelsen kunne løbe af stablen.

Hele området er fyldt med bunkere og hangarer, og enhederne  
fra Nordfyn, Middelfart (+) og Odense-Dalum skulle alle sammen bevogte bunkere af én eller anden 
karakter, stor eller lille.

Enhederne var kommet til området fredag aften, og godt midnat var der etableret kontrol med 
adgangen til det bevogtede område. I løbet af lørdag var der små stik mod dem, og senere egentlige 
angreb.

Lørdag middag var alle i gang, så man måtte trække på reserven. Den bestod af de folk, der 
bemandede kommandostationen og/eller bevogtede denne. 

Opgaven var, at gennemsøge et bevokset område omkring et gammelt forsyningsdepot, og Johnny, som 
var blevet udpeget til at være fører, fortalte, at selv om det var både år og dag siden, nogen af dem 
han fik med på afsøgningen, havde været egentlig i felten, så er det stadig sådan, at; en gang indlært 
– aldrig glemt! De fandt da også en genstand i en bunker, hvor døren stod på klem. Den blev så taget 
med videre til nærmere undersøgelse.
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Hjemmeværnet afholdt stor øvelse med 
præsidentbesøg på vestfynsk møbelfabrik 
SOFIE SECHER KARLSEN, Fyens Stiftstidende, 03. november 2018 

Der var hjemmeværnsfolk fra både Middelfart, Assens, Svendborg og Odense til stede, da 
der lørdag var stor øvelse på områderne omkring møbelvirksomheden Carl Hansen & Søn. 

Lørdag blev mere end 50 fynske hjemmeværnsfolk testet i diverse kompetencer som afspærring og 
bevogtning, da der var øvelser på området omkring møbelvirksomheden Carl Hansen & Søn i Gelsted.

Områderne mellem de mange haller hos den vestfynske møbelvirksomhed Carl Hansen & Søn lå langt 
fra øde hen lørdag den 3. november. Dagen stod nemlig på test for de fynske hjemmeværnsfolk, som 
er særligt uddannede til at hjælpe politiet - det såkaldte politihjemmeværn. Spredt ud over området var 
der arrangeret øvelser i alt fra observation til afspærring og bevogtning.

- De blev alle sammen ringet op i morges ved syvtiden og bedt om at møde op herude. Ingen af dem 
vidste, hvad de skulle, fortæller Bjarne L. Pedersen, major i Hjemmeværnsdistrikt Fyn.

Formålet med dagen var at teste de frivilliges kompetencer, og det sørgede otte betjente fra Fyns Politi 
for. Betjentenes opgave var at stille opgaverne og briefe gruppeførere, som herefter skulle briefe deres 
hold og herefter forsøge at løse den stillede opgave efter bedste evne. 
- De bliver målt, som var de politibetjente, for i visse tilfælde bliver vi brugt i stedet for politimænd, 
siger Bjarne L. Pedersen og fortæller, at det ofte er et spørgsmål om ressourcer. 

Medlemmerne af Hjemmeværnet er frivillige og får ingen løn for deres arbejde. 
- Vi presser dem. De lærer mest, når tingene ikke fungerer som forventet. Og dumper de testen er det 
udelukkende ledelsens ansvar - ikke den enkeltes. Så er det os, der ikke har trænet dem ordentligt.

Fyns Politis opgave var at teste, hvorvidt Politihjemmeværnet var i stand til at løse de stillede opgaver 
tilfredsstillende
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Præsidentbesøg på fabrikken
Lørdagen sluttede med en stor øvelse, hvor rammerne var et præsidentbesøg på møbelfabrikken, som 
udviklede til noget, der kunne ligne terror, fortæller Bjarne L. Pedersen. 
- Vi træner uden våben. Vores opgave er at assistere politiet, tilføjer han.

Hjemmeværnet har fire politienheder på Fyn. I Assens, Odense, Svendborg og i Middelfart. I enheden i 
Middelfart er der knap 100 aktive medlemmer.

Hjemmeværnet assisterer politiet ved større begivenheder som for eksempel verdensmesterskabet i 
multisport i sommer og ved afspærringsopgaver, som når der opstår vandstandsstigninger på Fyn.

Møbelfabrikken deltog ikke selv i øvelserne, men stillede området til rådighed for Hjemmeværnet.
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92-årige Hans Erik har  
været i Hjemmeværnet i  
over 50 år: - De andre kal- 
der mig "ham den gamle" 
 
SOFIE SECHER KARLSEN, Fyens Stiftstidende,  
3. november 2018 

Selv om Hans Erik Flemming Bæk efterhånden  
er 92 år, er han stadig aktiv i Hjemmeværnet  
på Fyn.

Gelsted: Lørdag den 3. november afholdt Hjemmeværnsdistrikt Fyn stor øvelse på møbelvirksomheden 
Carl Hansen & Søns områder i Gelsted. Til at bevogte indgangen stod 92-årige Hans Erik Flemming 
Bæk, som så mange gange før. 
- Det der med at rende ude i pløjemarken, det gør jeg ikke længere, siger Hans Erik Flemming Bæk, 
som har været i Hjemmeværnet siden 1963.

Trafikregulering derimod, det er stadig en opgave, som Hans Erik Flemming Bæk gerne påtager sig. 
Derfor var han også med, da Hjemmeværnet assisterede Fyns Politi under VM i multisport i sommer og 
ved årets udgave af HCA-maraton i Odense. 
- De andre kalder mig altid Erik eller "ham den gamle", fortæller han.

Hans Erik Flemming Bæk har i mange år været gruppefører hos Hjemmeværnet, og til hverdag bor han 
i Seden nær Odense. 
- Der er sket meget, siden jeg meldte mig i 63. Særligt i løbet af de seneste år. Der var ikke noget, der 
hed radio dengang.

    
    Danmarks mest fantastiske frivillige 
          Hjemmeværn Ærø, 9. november2018

     I går aftes var Søren Degn Laxy, vores  
     rekrutteringsspecialist, indstillet som en  
     af de over 200 nominerede frivillige i  
     konkurrencen om Danmarks mest fantastiske 
     frivillig.

      
 
Søren formåede at blive en del af top 10 blandt alle nominerede. Desværre tog han ikke præmien og 1.  
pladsen med hjem i går. 
Ikke desto mindre er vi utrolig fascinerede og imponerede over Søren, selvom det ikke  
for os er nogen overraskelse at Søren er fantastisk!

Vi siger TILLYKKE med nomineringen.
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Certificering 2019
Formålet med certificeringsøvelsen er,  
at certificere soldatens kompetencer  
og uddannelsesniveau i forhold til at  
indgå i Hjemmeværnets beredskabsstyrke.

Emner der certificeres:  
• Indretning og gennemførsel af bevogtning  
• Føringsvirksomhed og befaling ifm. bevogtning  
• Gennemførsel af overvågningspatruljer 
• Førstehjælp på kamppladsen  
• Almindelig hjælp til politiet  
• Skydning  
• Felttjeneste og småstyrkers kamp

Alle kursister har for øvelsen gennemført:  
• Lovpligtig uddannelse (LPU) 1-4  
• Enhedsuddannelse  
• Forsvarets førstehjælpsuddannelse eller Forsvarets  
vedligeholdende førstehjælpsuddannelse   
• Skydning K7, Gevær M/95 familien                                                     STHVK Fyn

Den sidste lørdag i oktober gennemførte distriktet  
”Certificeringsøvelse Hjemmeværnets beredskabs- 
styrke” på Højstrup.  
 
I dagens certificering var der 25 deltagere fra stabskompagniets bevogtnings-, kommando- og 
logistikdeling sammen med folk fra kompagnierne Nordfyn, Odense-Havn, Sydvestfyn, 
Politikompagni Svendborg og flotille 242.

              

                                                                                      HVK Sydvestfyn                                                                                                
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HVK Svendborgs certificering til beredskabsstyrken 
Af Palle Christiansen, Hjemmeværnskompagni Sydfyn

Når: Lørdag den 3. og søndag den 4. november 2018.  
Hvor: Flyvestation Tirstrup, Djursland. 
Hvad: Hjemmeværnskompagni Svendborgs enkeltmandscertificering til bevogtningsstyrken 
Hvorledes: Primær fokus på militær bevogtning. Der blev opereret på en militær facilitet, 
hvor også civile havde adgang. Den faglige taktiske ramme va

r den ”afsiddede gruppe”, som skulle koordinere på delingsniveau. Enkeltmand skulle vise, at han/hun 
var kvalificeret til at indgå i bevogtningsstyrken. HVK Svendborg deltog med et KSN, som støttede sin 
deling, blandt andet ved brug af Sitaware. 

En veldisciplineret køretøjskolonne, bestående af 2 FIK’er, 2 busletter og en lastbil, løftede 26 
medlemmer fra Hjemmeværnskompagni Svendborg fra Sølund til Flyvestation Tirstrup. En deling med 3 
veloplagte grupper og kommandostation, gjorde sig klar til en døgnøvelse blandt hangarer, bunkers, og 
mandshøjt gyvelkrat.

Delingsfører Kristian Drechsler fra Hjemmeværnskompagni Svendborg, gav sine grupper en grundig 
ordreudgivelse, og så begav de sig ud i novembermørket. Med opgaver i bevogtning, overvågning og 
bevogtningsmæssigt tilsyn. Hovedobjekt omkring en indhegnet bunker, og i forbindelse hermed blev der 
oprettet adgangskontrol.

Fungerende kompagnichef, Jørn Tangager og hans stabsfolk oprettede kommandostation,  
med signalforbindelser, blandt andre via Sitaware. Taktisk leder var Bo Lauridsen. På kommando- 
stationen var også Kim Sonne, og Sitaware-folkene Cecilie Thodberg og Torben Justesen. Det varede i 
kke længe, inden meldingerne begyndte at strømme ind.
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Grim ”bombe” 
Bo Lauridsen fortæller at grupperne, under rensning/afsøgning af objekt, fandt en ”bombelignende” 
genstand. Distriktet sendte en EOD-mand ud for at undersøge genstanden. Den rent øvelsesmæssige 
”bombe” viste sig at være en ”grim” en af slagsen. Hvis den var gået af, havde det været en alvorlig 
sag. Den var nemlig forbundet med en ”trykplade” som straks kunne ”detonere”.

Bo Lauridsen opfordrede alle KSN-folk til at kigge med over skuldrene på Sitaware-folkene, for at 
erhverve sig lidt viden om, hvordan det fungerede. God støtte fik KSN også af instruktør i Sitaware, Jan 
Bruun. 
En speciel ting ved Sitaware er, at systemet kun taler engelsk. Et eksempel efter hændelsen med 
kanonslaget: Hvad er det nu ”såret” hedder på engelsk? Den nægtede at godkende ”wounded” og 
”injured”, men med lidt omskrivning fik de dog sendt meldingen til distriktet.

Gastronomisk forkælelse 
Der må sendes nogle venlige tanker til Bo, som havde sørget for - af egen lomme - at servere en sund 
gryderet med kylling og kål. Således fik kommandostationsfolkene øget deres kampkraft betydeligt. 
Ligeledes tak til Kim, for hans gavmilde supplement af brød, pålæg med mere.

Afsøgning i mørket 
Der var virkeligt mørkt på Djursland. Men Hjemmeværnskompagni Svendborgs grupper måtte derud, 
for at lede efter folk, som måske havde onde hensigter. 3. gruppe havde en kampdommer med ud i 
terrænet, og han syntes, at de klarede sig udmærket, trods de udfordringer, som mørket bød dem. De 
stødte dog ikke på nogen modstandere derude.

Velforberedt kompagni 
Ole Andersen fra Stabskompagni FYN, deltog sammen med nogle af sine folk, for at støtte 
Hjemmeværnskompagni Svendborg forsyningsmæssigt.  
Ole Andersen: - Svendborgkompagniet var særdeles velforberedte, og havde på forhånd gennemtænkt 
forbrug af batterier, med videre. Det gjorde jo arbejdet let for os. Ole havde desuden den opgave at 
være Kommandant i hovedkvarteret (KIH) på faciliteten.
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Fredelig nat og formiddag 
Lørdag nats aktiviteter blev præget af meldinger om vagtskifter, og et par enkelte hændelse med 
personer, som lyste med en lygte ned mod objektet ved bunkeren. Altså intet, som kunne ophidse vores 
bevogtnings- og overvågningsfolk.

Velbevogtet adgangskontrol 
Heller ikke søndag formiddag, skete der andet end fundet af nogle blå minestrimler og et par knæklys. 
Alle havde ventet et angreb ved daggry, men intet skete, før over middag, søndag. 
Jeg besøgte adgangskontrolposten ved en bunker i skoven. Delingen fra Hjemmeværnskompagni 
Svendborg, ledet af Kristian Dreschler, var alle klar til indsats. Ved adgangskontrolposten (AKP) var 
opstillet hegn, adgangssluse, en sandsækkestilling til vagternes dækning og en maskingeværstilling på 
taget af

Gruppefører Finn Christian Langkjær, så positivt på det:  
- Så fik vi da lov til at afprøve vores rutiner i bevogtningen. Det var vel ordene i en ”nøddeskal” om 
aktiviteten. 
En civil pige på jagt, var meget utilfreds med, at vores objektbevogtning optog areal i hendes 
jagtterræn. Hun fik en snak med Kristian.

Ved middagstid detonerede et kanonslag bag en nærliggende hangar. Stedet kunne ikke observeres 
fra AKP’en men der lød råb om hjælp, og vore folk rykkede ud og udførte førstehjælp. Det var en 
øvelsesmæssig hændelse, ikke en reel.

Exit på øvelsen 
Så sluttede døgnøvelsen, og alle samledes til evaluering. Major Morten Haubro takkede alle for en god 
indsats. Det gjorde næstkommanderende Jørn Tangager fra Hjemmeværnskompagni Svendborg også. 
Alle var enige om, at det var en rigtig god øvelse.
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En lærerig weekend i 
momentstyrkens tegn!  
Af: KP Melissa Tygesen, HVK Midtfyn 

Som en ganske fortrinlig erstatning for en 
aflyst cetificeringsøvelse, tog godt og vel 
15 m/k fra Danmarks ældste kompagni 
af sted til Djursland i weekenden den 2.-
4. november. Her havde vi fået til opgave 
at agere momenter over for flere fynske 
øvelsestagende kompagnier. 

Med en god blanding af unge og ældre soldater 
blev denne weekend lærerig og mindeværdig for 
flere af os.

Fredag aften stod på forskydning til Tirstrup, 
oprettelse af ”BSO” samt uddelegering af 
weekendens første momentopgave. Opgaverne 
bestod bl.a. af kørende patrulje uden for hegnet, 
hvor tre af os p tidsrummet 00.00-00.30 skulle 
forsøge at vække opsigt fra patruljekompagni 
Odense, der afsiddet skulle rykke ind på 
flyvestationen.

Trods NVG (Night Vision Goggles) og en masse 
køren frem og tilbage, så vi dem aldrig. Senere 
hen på øvelsen fik vi dog en melding om, at 
patruljen havde set os på ruten, så dermed var 
opgaven udført til UG. 

Lørdagen gik også med små momentindspil hist og 
her. Dog skulle en vigtig ”miniøvelse” gennemføres 
for flere af kompagniets deltagere, så disse kunne 
indgå i Hjemmeværnets beredskabsstyrke. CC 
havde som distriktets repræsentant, oprettet en 
afsøgning af objekt samt AKP-tjeneste for dem, 
der manglede. .

Alle der opfyldte kravene (bestået FØHJ, K7-
skydning & 6000-serien) bestod øvelsen, og kunne 
dermed få et fint mærke til uniformen.

I løbet af weekenden var der mange flere opgaver 
fordelt på os alle sammen. Løbende havde vi fået 
tildelt tre objekter, alfa, bravo og charlie, hvortil 
vi skulle observere og være til stede både lyd- og 
lysmæssigt. Kulminationen på de massevis af 
indspil gennem de tre dage, skulle blive forløst i 
ét stort angreb søndag morgen. Ved 0530-$den 
blev INF-delingen kørt ud til B-delingen, der natten 
en over havde haft et BSO med bål og grillpølser 
(selvfølgelig), stødende op til en go-kart bane. 
INF’erne (moment) blev placeret taktiske steder 
i nærheden af BSO’et, hvor en soldats vigtigste 
opgave nu kom op til overfladen: At vente!

Godt én time senere skete det så. Angrebet. 
INFHVK Fyn (øvelsestagere) havde lagt sig i stilling 
og begyndte nu at bekæmpe B-delingens BSO. 
Derudover havde vores egne INF’ere (moment) 
også placeret sig rundt om BSO’et, hvor de her 
kunne komme øvelsestager i forkøbet. Efter godt 
og vel en halv times ildkamp, var vores deling 
nedkæmpet, og med flere heroiske ”dødsscener” 
fra os af, fik vi alle noget lærerigt og sjovt med 
hjem i rygsækken.
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     Blå blink langs motorvejen 
:  
     Storstilet politiaktion på  
     hele Fyn 
     BJARKE VESTESEN, Fyens Stiftstidende,  
     13. december 2018 

     Fyns Politi er ugen igennem massivt til stede  
     ved en storstilet aktion efter indbrudstyve.  
 
Særlig indsats mod ekstraordinært mange indbrud fra Fyns Politi, hvor trafikanter ugen igennem er 
blevet stoppet ved til- og frakørsler på de fynske motorveje.

Fyns Politi er massivt til stede ved en storstilet aktion på hele Fyn, og med særligt fokus på 
motorvejenes til- og frakørsler.

Aktionen er så massiv og tydelig, at det har fået mange borgere til at undre sig, og nu løfter Fyns Politi 
sløret og fortæller, at aktionen er en indsats mod de mange indbrud, som de seneste uger har plaget 
hele Fyn.

- Vi vil ikke gå i detaljer om, hvad vores indsats helt præcist går ud på. Som jeg tidligere har sagt vil vi 
ikke give tyvene viden om, hvad vi laver, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen.

Visse steder får politiet også hjælp fra Hjemmeværnet, som standser trafikanterne.

Politiet affyrede skud:  
Maskerede mænd stak af i stjålet Audi
CAMILLA AHLMANN-JENSEN, Fyens Stiftstidende, 31. december 2018 

Fyns Politi jagtede mandag middag to maskerede mænd, der slog en mand ned og stak af 
med en Audi. Bilen og én gerningsmand er nu fundet. 

Det lykkedes mandag formiddag to maskerede gerningsmænd at slippe af sted med en Audi fra 
Holmehavegyden mellem Tommerup og Verninge. De slog en mand ned, og politiet affyrede tre skud 
i et forsøg på at stoppe dem. Den stjålne bil er fundet på en mark i Odense SV, og foreløbig er én 
gerningsmand anholdt, fortæller Fyns Politi.

En mand blev slået ned, og to personer var tæt på at blive påkørt, da det mandag ved 11-tiden 
lykkedes to gerningsmænd at stikke af med en bil fra en adresse på Holmehavegyden mellem 
Tommerup og Verninge.

Folk fra Politihjemmeværnskompagni Odense assisterede politiet med afspærring.
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Politikompagni Odense assisterer Fyns Politi
2. juledag rekvirerede Fyns Politi vores assistance i forbindelse med uheldet og den 
væltede lastbil på Fynske Motorvej. 

Hurtigt fik vi sendt fire mand til afkørsel 46, som efter en briefing af indsatsleder politi, kunne overtage 
opgaven og derved frigive betjentene til andet politiarbejde.  
For når Fyn har brug for hjælp, stiller vi op.

Politikompagni Odense støttede Fyns Politi med en række opgaver i forbindelse med den tragiske ulykke 
på Storebæltssbroen.
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Så er damerne" igen på Fyn 
Inge Jagd Sørensen,  23. november 2018

Her til aften vendte Grete og Ulla hjem til Højstrup efter et ophold i Fredericia. 
Den lange og den korte er således klar til at indsætte "Hvis Fyn får brug for hjælp".

Alle PMV'er, som vores to, skal løbende skrottes, efterhånden som man indfører Piranja i det danske 
forsvar.

Hvor længe vi får lov at beholde Grete og Ulla, vides ikke, men som Johnny siger; Vi tager et år ad 
gangen, og glæder os over, at de to damer nu igen er hos os.
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Stor indsats på Fyn 
Inge Jagd Sørensen, webmaster, 3. januar 2019

Når vi ser tilbage på et begivenhedsrigt døgn, kan vi være stolte over det, vi sammen har 
udført.

Ikke mindre end 118 hjemmeværnssoldater var i gang med de opgaver, som stormflod og det ulykkelige 
uheld på Storebæltsbroen stillede os.

Major Morten Haubro, næstkommanderende ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn takker alle for en flot 
indsats. Vi levede atter op til vores motto; Når Fyn har brug for hjælp.

Distriktet blev kontaktet tidlig tirsdag morgen, og operationscenter blev oprettet.

I løbet af dagen var mange folk indsat på havnene i Nyborg, Fåborg og Svendborg i forbindelse 
med højvande og stormflod samt i Nyborg, hvor der hurtigt blev oprettet kommandostation tæt på 
uheldsstedet på Vestbroen.

Over middag blev flere opgaver afsluttet, da Beredskabet fik styr på vandmasserne, og I Nyborg gjorde 
man klar til afspærring omkring godstog og lyntog på baneterrænet.  
Personel fra flere kompagnier var på Fåborg havn, hvor de arbejdede med fyldning af sandsække, 
opsætning af flydespærringer og afspærring af området.

Siø-dæmningen blev oversvømmet ved éttiden, og et køretøj holdt klar ved Ambulance Syd. Ligeledes 
holdt der et køretøj ved Helnæs-dæmningen for at hjælpe, hvis der blev behov her. 
Vandstanden i Bagenkop og Rudkøbing Havn nåede ca. 1,70 m.

Odense og det nordlige af Fyn, som var udsat tidligt på dagen, slap heldigvis billigt denne gang. I den 
forbindelse havde vi to mand på Odense brandstation, men de kom aldrig i aktion., 

Den nationale Operations Stab (NOST) og det lokale beredskab (LBS) blev oprettet, Forsvaret var indsat 
med helikoptere og MHV 242 var med til observation og sikkerhed ved Broen.

Klokken 15.40 var alle trukket tilbage bortset fra folk på Fåborg havn. 

De ca. 25 mand i Nyborg, der skulle fortsætte, når de to tog blev trukket ind på det aflukkede terræn i 
Nyborg, har en længere vagt foran sig.
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Vi skylder Hjemmeværnet tak og respekt
Renë Haahr, Politiasistent og byrådsmedlem i Svendborg Kommune,  
Fyens Stiftstidende, 9. januar 2019 - Debat Fyns Amtsavis. Læserbrev.

2. januar 2019 er en dag vi ikke glemmer. Den største togulykke i Danmark i lang  
tid fandt sted på Storebælt tæt ved Nyborg. 
Jeg var på arbejde ved politiet og kort efter anmeldelsen løb ind, stod det klart, at der var brug for 
mange hænder til at løfte opgaven. Min leder og jeg meldte os klar ved vagtcentralen, og vi blev hurtigt 
sendt i opgave. Som chauffør for min leder, kunne jeg følge redningsarbejdet på tætteste hold.

Ulykken var absolut ikke nogen ønskeopgave. Når mennesker kommer galt af sted eller dør, bliver 
mange berørt. Men midt i det store kaos og chokket over tragediens omfang, var det positivt at opleve 
den velvilje, der overalt var for at hjælpe. Alle løftede i flok, og at se den professionalisme var et smukt 
lys i katastrofens mørke.

Mange forskellige korps var indsat, men jeg bemærkede særligt Hjemmeværnets folk.  
Der gik ikke længe før de første meldte sig klar. Frivillige, der smed, hvad de havde i hænderne for at 
kunne hjælpe. Uden det mindste brok løste de opgaver i susende vind og bidende kulde og gjorde det 
så længe, der var behov.

Jeg har tit hørt folk tale nedsættende om Hjemmeværnet, gjort grin med dem, kaldt dem 
weekendkrigere og det, der er værre. Jeg ville ønske, at de, der ikke mener, Hjemmeværnet er 
berettiget, kunne se de mange opgaver, de løste til UG med kryds og slange kun for tak og lidt brød. De 
hjalp overalt og gjorde, at det øvrige beredskab kunne fokusere på deres fagopgaver. Vi skylder vores 
Hjemmeværn den største tak og respekt.
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Nytårsparole ved HVK Sydfyn 
Ove Weng, historiker HVK Sydfyn, 12. januar 2019

Efter at næstkommanderende havde afleveret  
kompagniet til kompagnichefen, holdt denne sin  
årlige paroletale, hvor årets gang blev gennemgået.  

Vi kom langt omkring - årets indsatser blev natur- 
ligvis nævnt, rådsorganisation,   Q-”helveded”,  
specialistgrader  og meget mere. 
Fra chefens første paroletale for snart nogle år siden, blev der om ”kompagnihuset”-  som der stadig 
bygges på og vedligeholdes nævnt, at i  løbet af året har der været positiv tilgang af medlemmer, og at 
der endnu er et par ledige værelser/lejligheder med plads til flere nye medlemmer af kompagniet!

Chefen sluttede med:  Godt nytår og pas på jer selv og fællesskabet.

Derefter blev der uddelt årstegn, 20 års til Chr. Skovgaard og 10 åres tegn til Morten Karmisholt. For 
begge to gælder det særlige, at de holder fast ved HVK Sydfyn på trods af fuldtidstjeneste ved Hær/
Flyvevåben. Også Thomas Jensen holder fast i kompagniet og modtog sit 10 års tegn. Chistina Foli, 
Brian Petersen og Ove Weng må vente med 25 og 50 års medaljerne  til 4. maj.

Som noget nyt kunne chefen derefter uddele de nye specialistdistinktioner til de funktioner, der ikke 
længere kræver føreruddannelse. Alderskritteriet for disse grader er også ophævet.

Med Kompagniets motto VILJE - STYRKE - SAMMENHOLD siges herved tak til kompagni- 
chefen og kompagniledelsen for et stort og godt arbejde og ledelse af kompagniet.

 
Flere andre kompagnier på Fyn afholdt paroler i de første dage af januar, hvor de havde indbudt  
kompagniets personel og deres samarbejdspartnere samt uddelte udnævnelser og ancienitetstegn.  
Herunder ses Politidirektøren ved PO Odense og Beredskabschefen ved PO Assens.
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Årets stabsdyr
Staben ved HDFYN overrækker hvert år årets ”Ære og anerkendelsesdiplom” samt ”Årets Stabsdyr” til 
en frivillig i HDFYN STAB, der i det forgangne år har ydet særligt engagement, givet sig ekstraordinært 
bemærket og/eller har ydet en fremragende indsats for at udvikle staben, og fremme kendskabet til 
denne på en positiv og oplysende måde.

Stabsdyr 2018 blev tildelt Lizbeth Christensen.

Hunterforce - øvelse EISENWOLF
Umiddelbart inden redaktionens afslutning af dette nblad, kom der  
en hilsen fra den styrke, der var HUNTER FORCE under NACHT- 
ORIENTIERUNGSÜBUNG EISENWOLF 2019 I Heide (D).
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Se mere om uddannelsesuge 12 på hjv.dk under 
aktivitetsmodulet 
Tilmelding via hjv.dk - senest 16. februar
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Lovpligtige uddannelser 2019
LPU 1 (intro)  
Del 1: 06 APR, del 2: 13 APR og del 3: 27 APR  Gennemføres på Højstrup 
Del 1: 02 NOV, del 2: 16 NOV og del 3: 30 NOV  Gennemføres på Højstrup

LPU 2 (grunduddannelse)  
05-14 APR,      Gennemføres i Søgård 
02-11 JUL      Gennemføres i Søgård 
11-20 OKT      Gennemføres i Søgård

LPU 3 (bevogtning) + LPU 4 (bevogtningsøvelse)  
16-24 MAR (uge 12)     Gennemføres på Højstrup

LPU 3 (bevogtning) + LPU 4 (bevogtningsøvelse) 
11-20 JUL      Gennemføres i Søgård

Tilmelding via hjv.dk

Kontakt: Seniorsergent Robert Blohm
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Ændring i uddannelser m.v. 
Hjemmeværnsskolen

Informationssøjlen 
Hjemmeværnsskolen har besluttet at revidere alle  
kurser i informationssøjlen i 2019, så de bliver 
tidssvarende i deres indhold og fokus; kursisterne  
vil dermed få kompetencer og færdigheder, der  
matcher den tid og de medier vi bruger til informa- 
tionsdeling i dag. Konkret betyder det, at Hjemme- 
værnsskolen ikke udbyder kurser i informationssøjlen 
i 2019, men i stedet har valgt at have fokus på at  
opdatere kurserne.  
De nye kurser vil afspejle et efterspurgt behov,  
således de nye kurser endnu bedre understøtter  
Hjemmeværnets behov for rekruttering og fastholdelse.  
De nye kurser vil blive udbudt i 2020.  
Kurserne i informationssøjlen er:  
• Sikkerhedspolitisk grundkursus  
• Udstillingshjælper  
• Redaktør  
• Rekrutteringsspecialist  
• Historiker  
• Informationsofficer  
 
Administrationsspecialist (ADMSPEC 1) 
Fra 01 JAN 2019 er der ikke længere et krav om gennemført Gruppeførerkursus, modul 1 
(ledelsesdelen) forud for optagelse på ADMSPEC. Ledelsesuddannelse udgår dels på baggrund af en 
kommende justering afderafdelingsstrukturen i kommandodelingen – men også fordi der i forbindelse 
med ADMSPEC funktionen ikke er et direkte ledelsesansvar.  
Logistikspecialist 1 (LOGSPEC)  
Fra 01 JAN 2019 er det ikke længere et krav at kommende kursister skal have gennemført 
Gruppeførerkursus, modul 1 (ledelsesdelen). Uddannelse i ledelse er i stedet placeret på tilstededelen 
ved LOGSPEC 1 – hvilket betyder at kursuslængden forøges med ca. én dag. Årsagen til ændringen 
er, at omfang og indhold, samt det forhold at sammenkører ledelsesuddannelse med kommende 
gruppefører og LOGSPEC, ikke er optimal.  
Gruppeføreruddannelsen 
Fra 01 JAN 2019 er det ikke et krav at der bliver gennemført sikkerhedsbefalingsmandsuddannelse som 
en del af den samlede gruppeføreruddannelse. Det betyder at der fremadrettet kan optages kursister 
uden denne forudsætning. Ændringen er gennemført fordi funktionen som sikkerhedsbefalingsmand 
forventes at udgå af det reglementariske grundlag for skydning med kamptroppernes våben. Der vil i 
forbindelse med hvert gruppeførerkursus, modul 3 blive gennemført et skydeleder 1 kursus, der reelt 
sammen med makkersikkerhed, afløser behovet for sikkerhedsbefalingsmandsfunktionen. 
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Ny iklædningsprocedure ved 
årsskiftet  
Hjemmeværnskommandoen, 14. december 2018

Hjemmeværnskommandoen og Forsvarets Forsyning, Depot 
og Distribution har på baggrund af blandt andet erfaringer og 
tilbagemeldinger fra brugerne valgt at stoppe den nuværende 
centrale iklædning fra Munderingssektionen i Hjørring. Fremover vil 
iklædning blive gennemført direkte fra de udleverende depoter.

Ændringen er gældende fra den 1. januar 2019, hvor alle 
iklædninger gennemføres via et af de udleverende depoter, der er 
fordelt over hele landet. 

De iklædninger, der allerede er bestilt ved Munderingssektionen i 
Hjørring, vil blive pakket og afsendt herfra som hidtil.

Alle iklædninger gennemføres fremover efter følgende 
retningslinjer:

-Iklædningsskemaet sendes fra myndigheden/distriktet til 
underafdelingen (logistikspecialisten) 
-Logistikspecialisten og den frivillige, der skal iklædes, aftaler tid 
og sted med udleverende depot.  
-Den frivillige, eventuelt sammen med sin logistikspecialist, 
møder som aftalt på udleverende depot og medbringer udfyldt 
iklædningsskema.  
-Udrustning og mundering afprøves og udleveres. Kvittering 
underskrives, og der modtages en kopi. 
-Udlevering af eventuelle mangler ved iklædningen aftales 
indbyrdes mellem den frivillige og det udleverende depot.

Webshoppen på hjv.dk vil ikke blive ændret og kan fortsat 
anvendes til køb og ombytning af mundering. Ombytning af 
mundering kan ligeledes foretages på de udleverende depoter.

De frivillige, som skal omklædes fra tidligere uniformssystem M/84, 
M/01 og M/04 til uniformssystem M/11, vil fortsat og på baggrund 
af måltagningsskema blive omklædt fra Munderingssektionen i 
Hjørring.

De procesbeskrivelser, der er tilgængelige på hjv.dk, vil 
snarest efter nytår blive tilrettet de nye processer.
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Distriktets åbningstider
Mandag:  0800-1530  
Tirsdag:  0800-1530 
Onsdag   0800-2000 
Torsdag:  0800-1530     *) 
Fredag   0800-1500

*) Torsdag er der lukket for omstilling på telefonerne. OPU er fortsat at træffe på 
deres direkte nummer.

Der vil fortsat være mulighed for at lave individuelle aftaler med den enkelte 
sagsbehandler uden for normal arbejdstid. 

Lukkeperioder 
Hele uge 7  Minimum bemanding på HDFYN. Ikke aftenåbent 
15 APR – 22 APR Minimum bemanding på HDFYN. Ikke aftenåbent 
01 MAJ    lukket 
30-31 MAJ  Kristi Himmelfartsferie 
Hele JUL måned  Ikke aftenåbent på sekretariatet.

Udleverende depot Fyn på Svennekærgård har 
nedenstående åbningstider: 
 
   MAN 08.00 - 15.30  
   TIR Lukket 
   ONS 08.00 - 15.30 
   TOR 08.00 - 15.30  
   FRE 08.00 - 15.30
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Jobopslag

Chef for Infanterihjemmeværnskompagni Fyn 

Motiveres du af at arbejde med frivillige, hvor du vil få ansvaret for det eneste 
infanterikompagni på Fyn? Og har du lyst og mod på at være ansvarlig for 
uddannelse, morale, materiel og kompagniets frivillige personel? Så skal du 
søge stillingen som chef for Infanteri Hjemmeværnskompagni Fyn. 

Om os:   
Infanterihjemmeværnskompagni Fyn består af godt 125 aktive medlemmer og 
har haft en god tilgang gennem de seneste år. Vi er et meget aktivt kompagni, 
som stiller store krav til medlemmerne på alle niveauer. Vi har egne faciliteter 
til uddannelse, møder mv., beliggende på Højstrup i Odense, hvor distriktets 
øvelsesterræn også er placeret. Vi er underlagt Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
som udstikker rammer og mål for vores aktiviteter, uddannelse og økonomi. 

Om stillingen:  
Du bliver chef for en kompagniledelse bestående af frivillige officerer og 
befalingsmænd med mange års erfaring. Du får ansvaret for kompagniets 
udvikling, indsættelser, uddannelse og aktiviteter, men ikke budget og 
økonomi. 

Kompagniet gennemfører deres tjeneste i fritiden, så du skal kunne afse 
den nødvendige tid om aftenen og i weekender. Der vil også være perioder, 
hvor din tjeneste forrettes på enkelt hverdage. Som kompagnichef indgår du 
naturligvis i distriktets chefkreds, hvor sparring og vidensdeling gennemføres i 
en fri og åben dialog.  
Som chef for infanterikompagniet vil du få oplevelser og ledelsesmæssige 
udfordringer ud over det sædvanlige i forhold til mange civile foreninger. Du 
vil få en lederuddannelse- og erfaring, som er på højde med mange civile 
uddannelser. 

Du vil sammen med distriktschefen, på årsbasis, forhandle et individuelt 
rådighedsvederlag. Herudover vil dine udgifter i forbindelse med kørsel, kost 
og logi dækkes, når du er i tjeneste. 
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Om dig:  
Du skal være optaget som frivilligt medlem af Hjemmeværnet eller kunne 
optages som frivilligt medlem. 

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har en baggrund fra en enhed under 
Forsvarsministeriets område, gerne med en officers eller reserveofficers 
baggrund. Du har gerne erfaring med at arbejde indenfor rammerne for en 
frivillig organisation, hvor motivation er essentielt og afgørende. Du har gerne 
viden og erfaring med infanteritaktik, samt opklaringskapaciteter i Forsvaret 
og/eller Hjemmeværnet. 

Du vil modtage den nødvendige uddannelse løbende under dit chefvirke, hvor 
den ledelsesmæssige og faglige uddannelse vil blive gennemført ved distriktet 
på Fyn eller ved Hjemmeværnsskolen i Nymindegab. 

Kontakt: Ønsker du nærmere beskrivelse af stillingen, eller har du 
spørgsmål hertil, så kan de rettes til chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, 
oberstløjtnant Ulrich Moltke Hvid Arensbach på telefon 7213 2701. 

Har stillingen din interesse så send din ansøgning til hdfyn@hjv.dk mrk.: CH/
HVK FYN. Vi ser frem til at høre fra dig. 
  
Ansøgningen skal være distriktet i hænde senest 28. februar 2019.



Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
Vibelundvej 70, 5200 Odense V

NÅR FYN HAR BRUG FOR HJÆLP 
www.vistillerop.dk


