
   
Hærhjemmeværnsdistrikt  
                                  Fyn

Distriktsnyt 2021-1



2 DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

  
 

 Udgivet af Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
 TLF: 64 43 22 40 – Mail: hdfyn@hjv.dk 
 Redaktion: Informationssektionen 
 Redaktør: Inge Jagd Sørensen

 Bladet udgives kun elektronisk og oplægges bl.a. på distriktets hjemmeside på hjv.dk. 
 Indlæg til bladet sendes til: hdfyn-webmaster@hjv.dk.   

INDHOLD Distriktsnyt 2021-1 
 
 3 Chefens nytårshilsen 
04 40 år i Forsvarets tjeneste 
05 25 års jubilæum 
06 Hjemmeværnets fortjensttegn 
07 Afsked med en tidligere chef 
08 Mindeord 
09 Farvelhilsen fra CHLOG 
10 Ny chef ved HVK Odense-Dalum 
12 Chefskifte ved HVK Odense Havn 
14 Skiftedag ved HVK Sydvestfyn 
15 Nyt navn til gammels kompagni 
16 Omrokering 
17 Aldersgrænse for befalingsmænd 
18 Besøg af Forsvarsministeren 
	 Officershold	Damholt 
19 Tænk at lev et helt liv sammen med Hjemmeværnet 
20 Medaljeoverrækkelse den 29. august 
21 Landsskytte 
22 FynDaagse 
23 5. september på Fyn 
26 Skærpet opmærksomhed 
27 HVK Odense-Dalum er i fuld gang 
28 HVK Kerteminde brugte terrænet på Højstrup 
29 Synlighed 
 Eksercits 
30 Hold rent - sprit af! 
31 Rydningsassistentene holder sig i gang 
32 BRAVE LION 2020 
33 Hjemmeværnets grunduddannelse 
34 Herkules indsat 
35 Øvelse BACK TO BACIS 
36 HVK Nordfyn holdt øvelse på Højstrup 
37 MOTOV aktiviteter 
38 Øvelse LANGELAND 
39 Fysisk uddannelse og træning 
40 Området ligner sig selv igen 
 Brass Band deltog i vagten 
41 Frem og tilbage 
 Mønstring Hund 
42 PNÆV er genopfundet 
43 Fjernundervisning via FELS 
 Oversigt over HGU

2                                3



3DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

  
 

 Udgivet af Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
 TLF: 64 43 22 40 – Mail: hdfyn@hjv.dk 
 Redaktion: Informationssektionen 
 Redaktør: Inge Jagd Sørensen

 Bladet udgives kun elektronisk og oplægges bl.a. på distriktets hjemmeside på hjv.dk. 
 Indlæg til bladet sendes til: hdfyn-webmaster@hjv.dk.   

Kære alle soldater og førere ved 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn

I og jeres nærmeste ønskes et godt 2021.

Jeg vil gerne takke hver enkelt soldat og fører for den 
indsats, som I hver især har leveret i 2020. 
2020 blev ikke som forventet, men I udviste 
fleksibilitet,	initiativ,	tålmodighed	og	gå-på-mod	-	
vigtige egenskaber i en tid med omvæltninger.

2021 vil givet vis også blive præget af COVID-19, 
og andre forandringer i Danmark og verden omkring 
os - så omstillingsparathed bliver igen i år en faktor, 
som vi kommer til at forholde os til. Blandt andet 
har vi i skrivende stund ingen sociale aktiviteter, 
hverken nytårsparoler, fællesspisning eller lignende 
- men så er det godt at aktiviteter, som relaterer 
sig til opretholdelse af vore operative beredskaber, 
myndighedsbistand	eller	certificeringer	fortsat	kan	
finde	sted.
Omstillingsparathed kræver, at motivationen er 
i højsædet. Det er derfor vitalt, at vi sammen 
i hærhjemmeværnet på Fyn fortsat arbejde for at 
skabe de bedst mulige vilkår og rammer for 
frivilligheden. 
 

 
Hærhjemmeværnet på Fyn vil ufortrødent fortsætte virket med, at kunne løse de operative opgaver - 
uanset om det er i fred - krise - eller krig. 
Og det går rigtig godt med aktiviteter og forberedelserne ude ved enhederne. Nogen er længere 
fremme end andre - vigtigst er det, at alle bevæger sig fremad. Det kræver uddannelse og træning på 
alle niveauer - fra enkeltmand til stabe og kompagnierne. Og så er undervisning og møder via SKYPE 
mm. blevet en anden måde at uddanne sig på - brug muligheden aktivt. Endelig vil jeg nævne de 
mange	fynske	uddannelsesaktiviteter	i	uge	12	på	Højstrup	m.fl.	 
Aktivitetstilbud er der masser af - Grib dem.

En	af	de	største	udfordringer	ved	Hærhjemmeværnet	på	Fyn	er	gruppeføreren	-	og	vi	skal	have	flere	
uddannet. Gruppeføreren skal have bedst mulige vilkår, da de er omdrejningspunktet for de erfarne og 
de nye soldater. Gruppeføreren er således vital for kvaliteten af vores operative indsats og byggestenen 
i vores fremtidige Hjemmeværn. Bak op og støt gruppeføreren.

Afslutningsvis vil jeg sige tak til jeres familier, fordi de også bakker op om vores fælles sag, hvor I og de 
gør en forskel for Fyn og Danmark. 
Pas godt på hinanden og overhold myndighedernes COVID-19 bestemmelser, så vi alle kan hjælpe til 
med at reducere smittespredningen. 

Hærhjemmeværnet på Fyn - Vi stiller op, når det gælder.

Ulrich

2                                3



4 DISTRIKTSNYT  [ 02/2014 ]

40 år i forsvarets tjeneste 
Inge Jagd Sørensen 

1. oktober havde major Carsten Roskjær tjent forsvaret i 40 år.

Major Roskjær Carsten blev medlem af Hjemmeværnet i 1978, og var medlem, til han blev indkaldt til 
Nørrejyske Artilleriregiment i Skive i 1980.

Han	har	bestridt	de	fleste	officersfunktioner	ved	artilleriet,	og	som	afdelingsnæstkommanderende	var	
han	bl.a.	ansvarlig	for	flytningen	af	den	sidste	artillerienhed	i	Skive	til	Varde,	da	Prinsens	Livregiment	
overtog	kasernen.	Det	blev	til	tjeneste	ved	Hærens	Artilleriskole,	senere	Ildstøtteskolen,	ad	flere	
omgange.	Han	var	bl.a.	chef	for	artilleriets	reserveofficersskole,	og	senere,	som	sagsbehandler	og	
NK	ved	artilleriskolens	taktiksektion,	skrev	han	bl.a.	flere	reglementer	og	deltog	i	inspektioner	af	
ildstøtteenheder.

Det blev til mange rejser bl.a. som medlem af NATO arbejdsgrupper, kurser ved den amerikanske 
artilleriskole på Fort Sill, Oklahoma, og han var efterfølgende ansvarlig for implementeringen af MLRS 
(raketkastersystemet) i Danmark og andre materielanskaffelser.

Det	er	blevet	til	flere	udsendelser:	I	Kosovo	(KFOR)	var	Carsten	Chief	Fire	Support	Cell,	og	ansvarlig	for	
KFOR anvendelse af artilleri. I Afghanistan (ISAF) var han, som chef for det danske element, ansvarlig 
for	logistik	til	alle	danske	soldater	i	landet.	I	Sydsudan	(UNMISS)	var	han	udsendt	som	CIMIC-officer	
(Civilt/militært samarbejde) for FN.

Han har været udstationeret med Danish Advisory and Training Staff (DATS) i Riga, Letland, hvor 
opgaven var at træne de estiske, lettiske og litauiske styrker i stabsprocedurer fra Land Force- til 
bataljonsniveau. Carsten modtog bl.a. den litauiske fortjenstmedalje for sin indsats.

Carsten	var	chef	for	logistiksektionen	ved	Hærhjemmeværnsdistrikt	Midt-	og	Vestjylland	i	fire	år,	og	
herunder fungerede han i en periode som chef for Stabskompagni HDMVJ, inden han i februar i år tog 
springet til Fyn, hvor bl.a. ønsket om at være tættere på sine børn og barnebarn vejede tungt.

Carsten skal udsendes til Ukraine ultimo 2021, hvor han skal deltage i uddannelsen af ukrainske 
enheder, inden han kommer hjem og fortsætter sit arbejde ved til distriktet.
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25 års jubilæum

Major Morten Haubro Petersen kunne den 30. juni fejre 25 års jubilæum i Forsvaret.
Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn overrakte Forsvarschefen hilsen.

Tillykke.

Ny korporal ved HDFYN

Den 11. december udnævnte distriktschefen en ny korporal ved distriktet. Dennis kunne skifte titlen 
som konstabel ud med korporal.

Stort tillykke til Dennis Cordua
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Hjemmeværnets fortjensttegn 
Carsten Roskjær

Ved et møde på distriktet den 8. november blev  
fungerende chef for Infrastrukturkompagni Lillebælt,  
Carsten Bendt, kaldt frem. 

Ulrik Arensbach tildelte den uforberedte chef  
’Hjemmeværnets fortjensttegn’
Vi ønsker tillykke

Virksomhedshjemmeværns- 
kompagnierne skifter navn 
Landsdelsregion Vest

De	tidligere	virksomhedshjemmeværnskompagnier	har	nu	officielt	skiftet	navn	til	
infrastrukturhjemmeværnskompagnier. Det gør, at navnet passer bedre til de opgaver, som 
kompagnierne løser.

Det	har	været	et	stykke	tid	undervejs,	men	i	oktober	blev	det	officielt	markeret,	at	de	fire	kompagnier	i	
Landsdelsregion Vest, som har specialiseret sig i opgaveløsning indenfor infrastruktur, fremover bærer 
navnet “Infrastrukturhjemmeværnskompagni”. 

Dette  skete i forbindelse med det årlige kursus i færdigheder i kritisk infrastruktur, som blev afholdt på 
Fredericia fælled.

(Tidligere lænede kompagnierne sig meget op ad de traditionelle statsvirksomheder. Man rekrutterede 
kun soldater, som arbejdede i den pågældende virksomhed, og soldaterne blev efterfølgende 
specialiserede i at støtte op som Hjemmeværn i selvsamme virksomhed. Herfor gav det hedengangne 

navn “virksomhedshjemmeværnskompagni” mening.)

På Fyn er det: 
Infrastrukturhjemmeværnskompagni Lillebælt (INFRAHVKLIB) samboende med 
Hjemmeværnskompagni Nordvestfyn i huset i Middelfart.
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Afsked med en tidligere chef
Inge Jagd Sørensen

Den 8. juli blev oberstløjtnant Sven Andersen (tidligere chef for HDFYN) 
af familien og venner fra nær og fjern, sendt på sin sidste rejse. 
Oberstløjtnanten var ved sin død tjenstgørende i Stettin i Polen.

Æret være hans minde.
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Mindeord 
Bo Lauridsen, Kommandodelingsfører/HVK SFY

Vi takker dig Jørgen Hanson for dit virke i HJEMMEVÆRNET i rigtig  
mange år.

Helt frem til det sidste åndedræt, var du deltagende i de arrangemen- 
ter som det var dig muligt at deltage i, og du var en engageret rolle- 
model	for	de	yngre:

Du stillede op, hvor og når du kunne.

Vi som har fulgtes med dig i mange år, husker dig for altid at leve op  
til	de	kvalifikationskrav	som	HJEMMEVÆRNET	stiller,	for	at	være	 
berettiget medlem.

Du	har	givet	os	mange	gode	fælles	oplevelser:

Her kan nævnes, at når vi var i Borris skydeterræn til feltskydninger af en hel weekends varighed, så 
overnattede vi på fællesstuer. 

Om morgenen sprang (Jørgen) Hanson til alles store undren ud af køjen og udførte Kaptajn Jespersen 
gulv-gymnastik.	Og	så	igen	om	aftenen.	Det	blev	et	godt	eksempel	til	efterfølgelse,	for	alle	i	samlet	flok	
på stuen 

I HJEMMEVÆRNSKOMPAGNI SVENDBORGS daglige drift havde (Jørgen)Hanson i den sidste tid kun få 
roller,	men	stabil	var	han	altid.	Vi	vidste	hvor	vi	havde	ham,	han	var	ikke	flyvsk.

Jørgen Hanson gjorde sit arbejde med omhu og dygtighed, men man skulle kende ham godt, for at 
gennemskue	de	underfundige	glimt	han	fik	i	øjet,	når	noget	morede	og	glædede	ham.

En statelig mand, var du, Jørgen Hanson.

Tak for indsatsen og kammeratskabet.

Æret være dit minde.
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Farvelhilsen fra CHLOG 
Hilsen fra Martin Holstebro

Inden rygterne begynder at løbe i organisationen, vil jeg gerne selv 
smide bomben.
Efter 7 gode år ved HDFYN, har jeg valgt at søge en anden stilling. 
Pr. 1. november tiltræder jeg min nye stilling ved Hjemmeværnsskolens 
studie- og udviklingssektion.
Fremadrettet skal jeg arbejde med udvikling og tilpasning af alle 
specialist- og funktionsuddannelser i hjemmeværnet. 
Fra 1.november og året ud, vil jeg have enkelte arbejdsdage ved HDFYN, 
måske vi ses 
Jeg har nydt min tid ved HDFYN og har altid været glad for at møde på arbejde. 
Jeg har mange gode oplevelser og medbringer mange gode minder, fra min tid ved HDFYN. 

Tak for samarbejdet.Tak for gode diskussioner.
Til de af jer, jeg ikke når at se inden jeg aftræder - god vind fremover.
Pas godt på Fyn! 
Pas godt på hinanden!

Tak for denne gang. Jeg håber og glæder mig til vi ses igen.

Med venlig hilsen
Martin Holstebro 
CHLOG
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Ny chef ved HVK Odense-Dalum 
Inge Jagd Sørensen

Chefskifte ved HVK Odense-Dalum blev den 11. oktober markeret ved en parade og 
sammenkomst på Svennekærgård.

Den 1. oktober aftrådte Johnny Larsen posten som kompagnichef, og han overdrog kompagniet til Niels 
Krogsbjerg Beck.

På grund af Corona restriktioner måtte arrangementet afholdes ad to omgange.
Kompagniets befalingsmænd og gæster var trådt an, da Major Morten Haugaard modtog fanen fra 
afgående chef, for herefter at overdrage den til tiltrædende, der modtog den med ordene ”Jeg har 
kommandoen over Hjemmeværnskompagni Odense-Dalum”.

Anden parade var for kompagniet befalingsmænd og menige, der atter trådte an og markerede 
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Ved paraden og den efterfølgende sammenkomst var tre tidligere chefer til stede. (fra V) 
AUG1971 - Kjeld Frimuth Hansen
JAN 1989 - Vagn Højstrup Hansen 
JUN 1991- Hans Aage Lasse Berner Pedersen 

Kompagniet startede blandt de første i Danmark, nemlig den 1. april 1949 som Kompagni 4134 - 
Odense IV.
Ved distriktssammenlægningen i 1962 ændredes navnet til Hjemmeværnskompagni 4334, Odense IV.
Senere ændredes navnet til Hjemmeværnskompagni Odense-Dalum.
Det skal også lige anføres, at kompagniet aldrig har været sammenlagt.

Som afslutning på paraden udleverede Kirsten Bach beviset på, at nogle af kompagniets soldater havde 
gennemført	Certificering	2021.
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Chefskifte ved HVK Odense Havn 
Inge Jagd Sørensen

Jeg har kommandoen!
Med	denne	melding	modtog	Mark	Vittrup	Søgaard	fanen,	da	han	den	25.	oktober	fik	overdraget	
kommandoen over Hjemmeværnskompagni Odense Havn.

Oberstløjtnant Ulrik Arensbach havde forinden modtaget fanen fra afgående chef Palle Haurbæk, der 
efter 12 år på posten overdrog kompagniet til sin efterfølger.

Kompagni og venner af kompagniet var mødt op, for at sige farvel til Palle og god vind til Mark.
Palle fortsætter sit hjemmeværnsvirke i den frivillige stab, hvor han skal arbejde med CIMIC (civil/
militær) opgaver.
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Distriktschefen benyttede samtidig lejligheden til at overrække ’chefens mønt’ til den afgående chef 
samt Johnny Larsen, der i sidste uge overdrog Hjemmeværnskompagni Odense-Dalum til sin efterfølger.
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Skiftedag ved Hjemmeværnskompagni Sydvestfyn
Inge Jagd Sørensen

1. november er skiftedag ved Hjemmeværnskompagni Sydvestfyn.

Kompagnichef	Ole	Hanson	har,	efter	13	år	på	posten,	fundet	sin	afløser.
Christopher Præstekjær, der kommer fra Efterretningsregiment, overtog ved en sammenkomst på 
Hellebjerg, kommandoen over kompagniet.
Faneoverdragelse og overtagelse af kommando blev foretaget på sædvanlig vis, og sluttede med ”jeg 
har kommandoen”.

Christoffer, der er ny frivillig i Hjemmeværnet modtog sin udnævnelse. Oberstløjtnant Ulrik Arensbach 
skiftede hans ærmemærke ud med mærket fra HDFYN, og han modtog også det korrekte baretmærke.

Ole fortsætter sin hjemmeværnstjeneste ved staben i S1/administration, hvor han skal arbejde med alt 
ceremoniel	ved	distriktet,	hvorfor	han	fik	udleveret	to	nye	ærmemærker;	Landsdelsregionen	til	højre	
ærme og distriktets til venstre.

Arrangementet sluttede udendørs - på bedste corona vis - med afstand, serveret mad og sprit.
God dag for både aftrædende og tiltrædende chefer og for kompagniet.
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Nyt navn til gammelt kompagni 
Preben Krejberg Thomsen

Så er 2020 ved at rende ud.

Sammen med udgangen af 2020, bliver Politi-
hjemmeværnskompagni Assens nedlagt. 
Kompagniet skifter til HJEMMEVÆRNSKOMPAGNI 
ASSENS.

Jeg vil gerne takke alle for samarbejde i 2020, og 
ser frem mod 2021.

Godt nytår til jer alle.

HVK Sydvestfyn antrådt
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Omrokering
Efter	lange	og	mange	ønsker,	er	det	nu	lykkedes	med	den	”store”	omflytning	af	kompagnierne	bl.a.	på	
Højstrup.

•	 Stabskompagniet	er	flyttet	inden	for	perimeterhegnet	og	op	på	bakken,	hvor	tidligere	
Infanterikompagniet holdt til.

•	 Infanterikompagniet	er	flyttet	ind	i	Stabskompagniets	gamle	lokaler	på	Svennekærgård.
•	 Hjemmeværnskompagni Nordfyn har efter mange års søgen, fundet nye lokaler i industrikvarteret 

i Søndersø.
•	 Hjemmeværnskompagni	Nyborg	er	flyttet	tættere	på	Nyborg	ny,	til	nye	lokaler	på	

Slipshavnsvej. 
•	 Eskadrille 240, der tidligere var på 1.salen på Svennekærgård, har overtaget lokalerne i Beldringe, 

som jo er helt i tråd med nærheden til Odense Lufthavn.
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Aldersgrænse for 
befalingsmænd
Vi har fulgt Trine Bramsens kamp for afskaffelse 
af alderskriteriet for befalingsmænd i 
Hjemmeværnet.

6. november

 I USA kan man blive præsident når man er langt 
over 70. Men i Danmark kan man ikke være leder 
i Hjemmeværnet, når man har rundet 60. Det 
giver ikke mening.

Vi har brug for erfarende og dygtige ledere i 
Hjemmeværnet. Det er ikke fødselsattesten, der 
er afgørende for det. 

Derfor går jeg i dag i Folketinget med en lov der 
fjerner aldersgrænsen. Tak til alle der bidrager til 
vores fantastiske Hjemmeværn. Unge som ældre.

15. december 
Tak til Folketinget, for at bakke (næsten 
enstemmigt) op om mit lovforslag, om at 
ophæve aldersgrænsen for befalingsmænd i 
hjemmeværnet på 60 år. 

Det er nu vedtaget.

Tak til alle jer gode hjemmeværnsfolk derude, der 
gør en formidabel indsats - uanset alder.

RED;	Nu	er	vi	mange,	der	glæder	os	til,	at	se	
resultatet af dette.
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Besøg af forsvarsministeren 
Oberstløjtnant Ulrik Arensbach

Forsvarsministeren overrakte i slutningen af den 14. december - på COVID-19 sikker vis - 
julesmåkager i garageanlægget på Højstrup, hvor hun samtidig udtrykte stor anerkendelse af jeres 
uselviske indsats igen i 2020. I stiller op, når det gælder.

Jeg kvitterede med - på vegne af os alle - at takke for ministerens anerkendende ord 
og understregede vigtigheden af den synlighed og opmærksomhed, som hun også viser 
Hærhjemmeværnet på Fyn. 

Jeg fremhævede, at det er vitalt, at alle arbejder for at skabe den bedst mulig ramme for 
frivillighedens vilkår, hvorunder at motivation er i højsædet.

Officershold Damholt 
Johnny Larsen

En	dejlig	dag	på	Hærens	Officersskole,	hvor	jeg	den	11.	september,	sammen	med	familien	Damholt,	
deltog	i	indvielsen	af	’Officersholdet	Damholt’,	opkaldt	efter	vores	ven	Christian	Damholt,	dræbt	i	
Afghanistan 17. marts 2008.

Ud	over	flotte	taler	fra	chefen	for	Hærens	Officersskole,	chefen	for	Forsvaret	og	Chef	Hjemmeværn,	
fik	Susan	Damholt	tildelt	’Chefens	mønt’	fra	Officersskolen.

Tak til HO for den dejlige modtagelse af familien og venner.
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Med	svirpende	honnør	fra	en	veteran	med	over	56	års	anciennitet	i	hjemmeværnet:

Tænk, at leve et helt liv sammen med hjemmeværnet!

Det kan man da ikke, vil du måske sige. Jo, man kan! Jeg har været med siden 1962, fordi jeg elsker 
danskernes frihed. Naturligvis ikke, fordi jeg elsker krig.

Og nej, vi skød ikke med langbuer, da jeg startede i 1962. Vi skød med Garandgevær 53/17.

De geværer, amerikanerne bar op igennem Europa, da de befriede os i 2 VK.

Dem der gik forud for os var frihedskæmperne. Jeg vil mindes dem med stolthed. Vi kom med i 
hjemmeværnet i 1960’erne på sloganet ”Aldrig mere en 9. april”. Ikke en appel der kan bruges i dag 
overfor de unge. 

Men siden da har det danske hjemmeværn ridset dybt nok i historiens bog.

At være med så længe kaldes vistnok at have en livsstil. En urokkelig grundholdning til forsvarstanken. 
At gå til hjemmeværn er en til tider robust fritidsinteresse. Ikke særligt familievenligt. Men der er jo 
heller aldrig nogen, der har sagt, at hjemmeværnet er en fritidsinteresse. En måde til at omsætte sine 
holdninger til aktiv handling.

Og jeg var med dengang den kolde krig var mest dybfrossen. Så kold, at verdensfreden var i alvorlig 
fare.

Hjemmeværnet	har	nu	i	årtier	været	under	omlæggelser,	flytninger,	nedlæggelser	og	omstruktureringer.	
Mange ændringer som har fortyndet venskaber og sammenhold. Men jeg er stolt over at kunne sige, 
at organisationen har været så umådelig stærk, at ingen modstand har kunnet ødelægge vores kære 
hjemmeværn.

Det	har	været	fantastisk	at	have	været	med	til	at	værne	om	min	fars	og	min	mors	flag,	og	vide	at	
demokrati aldrig har, eller aldrig vil komme til at være til forhandling.

En dårlig dag i hjemmeværnet har altid været bedre end en god dag på kontoret!

Desuden er jeg fyldt med respekt for den nye generation, som målrettet arbejder seriøst i dagens 
hjemmeværn.	Men	også	for	de	generationer	jeg	har	arbejdet	sammen	med	i	flere	årtier.	Dejligt	at	se	at	
det	jeg	har	brugt	hele	mit	liv	på,	blomstrer	videre	i	fuldt	flor.	

Dette er slet ikke en farvelhilsen. Jeg tjener stadig hjemmeværnet med over 200 timer om året, og det vil jeg blive 
ved med. Vi har et fantastisk sammenhold og kammeratskab i Hjemmeværnskompagni Sydfyn.

Jeres ydmyge hjemmeværnskammerat, Palle Christiansen.

PS:	Hvis	hjemmeværnet	ikke	fandtes,	var	vi	nødt	til	at	 
opfinde	det!

                Arkivbillede
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Medaljeoverrækkelse den 29. august 
Inge Jagd Sørensen

Ved en højtidelighed på Højstrup den 29. august blev årets fortjenst- og årstegn udleveret til personel 
fra Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn.

Der	blev	udleveret	fire	fortjensttegn,	syv	50-års	tegn,	ti	40-års	tegn	og	femten	25-års	tegn.

Stort tillykke til tegnmodtagerne.
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Landsskytte
Inge Jagd Sørensen

Lars	Holmgaard	Kjær	fra	Hjemmeværnskompagni	Nordvestfyn	fik	ved	paraden	den	29.	august	overrakt	
pokalen for Hjemmeværnets bedste skytte på Let Støttevåben.

Stort tillykke
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FynDaagse
Inge Jagd Sørensen

21. juli 
Hold ferie i Danmark, siger man!
Når	ferie	betyder	march,	er	Nijmegenmarchen	4-Daagse	for	en	flok	 
marchgængere	i	år	afløst	af	FynDaagse.

På den første dag startede 16 gængere ud, og området, de i dag skulle besøge, var Sydfyn.
Middagsrasten blev holdt på Sølund, og her blev de modtaget af Forsvarsminister Trine Bramsen og 
oberstløjtnant Ulrik Arensbach.
Forsvarsministeren talte bl.a. om, at hun havde set frem til at skulle besøge dem i Nijmegen, men at det 
så måtte vente til næste år.
Efter overnatning i telte på Højstrup, skal de i morgen se lidt på det nordvestfynske terræn.

24. juli 
FynDaagsemarchen 2020 sluttede i dag fredag. 4 dage med 30-40 km pr. dag er slut.

I dag var det Odense området, der blev udforsket med et middagsrast på Odense Rådhus, hvor en 
politiker på vegne af byrådet bød dem velkommen. Efter en rundvisning og den medbragte frokost 
trådte styrken an på Flakhaven.
Her	fik	de,	i	lighed	med	sidste	rast	i	Nijmegen,	overrakt	Gladiolus	til	den	videre	march.
Efter bla. besøg ved monumentet i Ansgar anlæg gik turen til Svennekærgård, hvor udrustning blev 
aflagt	og	medaljer	anlagt.
Ved ankomst til Hjemmeværnsdistrikt Fyn på Højstrup, blev de modtaget af oberstløjtnant Ulrik 
Arensbach, der udleverede den specielle medalje, til de deltagere, der havde gået alle 4. dage.
Alle	var	ved	godt	mod,	og	skulle	nu	hjem	og	slappe	af	efter	de	fire	dages	udfordringer.
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Flot flagdag i Kerteminde. 

Tak til årets og tidligere udsendte. Tak til familierne. Og for imponerende opbakning - og fynsk feltration 
(brunsviger)

Trine Bramsen

Markering af flagdagen på Koldkrigsmuseum Langelandsfortet. 
Michael Schou-Hansen

Ca. 80 deltog i paraden og som tilhørere ved markeringen, der var arrangeret af Hjemmeværnet, 
Garderforeningen, De Blå Baretter, Marineforeningen og Koldkrigsmuseet.

Tale ved oberstløjtnant Jan Stoltenborg fra Livgarden.

5. september blev mindet overalt på Fyn
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5. september i Faaborg
Kirsten Østergaard 

I anledning af Danmarks udsendte, spillede Hjemmeværnets Brassband Syd
ved genforeningsstenen i Mindeparken i Faaborg 

Flagdag for Danmarks udsendte, Svendborg. 
Ove Bech Lehmann Weng
 
På smukkeste vis blev dagen fejret på Assistens Kirkegård i Svendborg, ved skulpturen ”Fønixreden”, 
hvor vore udsendte blev mindet!

 
På arrangørernes vegne var der velkomst ved Kirkegårdsleder Peter Dupont, hvor fællessange 
og kransenedlæggelse fulgtes af en mindetale, og fortælling om det at være udsendt som læge 
– Overlæge Kristian Aagaard Poulsen, der har været udsendt 12 gange, fortalte engageret om 
hverdagen, som udsendt. 
I år kunne vi nyde en fanfare fra kornettist fra Peder Most Garden, der spillede ”The last Post”.

En meget stemningsfyldt eftermiddag hvor HVK Sydfyn repræsenterede det grønne Hjemmeværn 
Tak til Svendborg Kirkegårde, Marineforeningen og Svendborg Kommune for arrangementet.
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5. september - Soldatens dag - i Ansgar Anlæg i Odense 
Inge Jagd Sørensen

I Odense var det Veteranhjem Odense der havde samlet veteranerne, der kl. 11.00 stillede op i Ansgar 
Anlæg, lige på den anden side af hækken til Veteranhjemmet/ soldaterhjemmet.
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyns fane stod ved siden af mindestenen og der blev lagt kranse af bl.a. 
Odense Kommune, Veteranhjemmet, soldaterforeninger og Hjemmeværnet/Forsvaret.
Musikere fra Brassband Syd afsluttede mindehøjtideligheden.

Efter kransenedlæggelsen var der kammeratlig hygge i gården ved Veteranhjemmet, hvor oberstløjtnant 
Ulrik Arensbach hold en tale og forplejningsgruppen sørgede for at ingen gik sultne hjem.
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Skærpet opmærksomhed
Inge Jagd Sørensen

12 SEP
:/: Vi iværksætter skærpet opmærksomhed på Fyn og øerne.
HDFYN	har	i	dag	indført	skærpet	opmærksomhed	overfor	egne	militære	køretøjer,	pga.	tyveri	af:	
MERC	VITO:	BV	24.XXX
VW	CRAFTER	FIK:	78.XXX
Køretøjerne er stjålet fra Assens hjemmeværnsgård.
Det vurderes, at de blev stjålet i løbet af 8. september.
De kan fortsat være på Fyn, idet de senest er tanket hhv 9. september i Fåborg og 11. september i 
Glamsbjerg kl. 0130.
Ser	i	ovennævnte	køretøjer,	skal	i	melde	det	til	Politi	(114)	eller	vagthavende	HDFYN	på	tlf:	7213	
2743:/:

17 SEP 
:/:	Det sidste manglende køretøj fra Assens er fundet og skal nu transporteres til grundigt 
eftersyn. 
Tak for de mange, som hjælp til med at efterlyse og lede efter den. 
Der skal ses på, hvad der kan forbedres, så vi kan minimere risikoen for lignende fremtidige episoder - 
men	samtidig	i	videst	muligt	omfang	sikre	den	gode	fleksibilitet	i	det	nuværende	system
/Ulrik
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HVK Odense Dalum er i fuld gang
Skydelejr i Borris
HVK Odense-Dalum var i Borris Skydelejr sammen med HVK  
Skanderborg i weekenden 20-21. juni. Udfordrende, uddannende  
og underholdende.

Før alt dette Corona halløj var HVK Odense-Dalum en tur i den  
gamle Frode Lauersen terminal. For at træne indbrud og rum  
rensning. Det er et meget anderledes setup 

      Certificeringsøvelse i Jylland
      LRGN VEST

Skydeterrænet	i	Hevring	lagde	i	i	slutningen	af	november	areal	til	en	certificeringsøvelse.
Øvelsen var arrangeret af HVK Skanderborg. 
Ud over deltagelse af frivillige soldater fra nævnte kompagni, deltog også HVK ODD samt 
flyverhjemmeværnets	eskadrille	277.	
(Formålet	med	en	certificeringsøvelse	er	at	afprøve	soldatens	kompetencer	og	uddannelsesniveau	i	
forhold til at indgå og virke i Hjemmeværnets beredskabsstyrke. 
Som noget nyt, er kravet til soldatens fysiske formåen blevet skærpet. Hvor kravet om at kunne gå 
3000 meter tidligere kunne bero på en subjektiv vurdering, skal alle soldater nu vise, at de kan gå 
distancen).

Førstehjælp
12. december gennemførte HVK Odense-Dalum førstehjælpskursus under  
ledelse af instruktør Michael Schnoor.
Citat:	En	dag	uden	Førstehjælp,	er	en	dag	uden	mening

  
   Signaløvelse SENSOMMER
   Odense Dalum var et af de kompagnier der i september deltog i  
   distriktets signaløvelse SENSOMMER.
   Det var første gang i 6 år, hvor distriktet forsøgte at få signal igennem til 
   hele Fyn. 
	 	 	 ODD	klarede	sig	fint	ude	fra	objektet	og	HDFYN	fik	kontakt	fra	Nyborg	 
   til Middelfart til Nordfyn. Sydfyn havde dog materielproblemer, så de  
   kommer på om 6 måneder. Tak til alle.
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HVK Kerteminde brugte terrænet på Højstrup 

Tirsdag den 14. juli  
Den 14. juli var der udrykning til Højstrup. De havde besluttet  
at bruge en af sommerferiedagene til en ”grøn” dag.

Anette Marianne Mortensen

Vi startede med at gøre klar til kamp. - Først møde med  
fjenden på lang afstand med tilbagetrækning. Derefter  
prøvede de - møde med fjenden på kort hold, hvor de gik på.  
Der gik rigtig, rigtig godt.
Så var der frokost. (Det var tiltrængt) 
Efter frokost gik de i to hold, hvor de skulle komme tæt på  
FIK’en uden at blive set.
Det må vi sige det er de rigtig gode til. Det ene hold kom ind  
på ca. 5 meter, og det andet hold ca. 2 meter. Det var nogle  
rigtig godt tilfredse hold. Efter maden var der kamp fra stilling  
og samlet ildoverfald.

RED:  
Bedste i felten

Med på et af holdende var BEDSTE. Bedste er 60+, og hun har ikke været aktiv i mere end 20 år. Nu 
skulle det være, og hun havde en dejlig dag, og ser frem til meget mere Hjemmeværn. 

Børnebørnene var stolte af deres BEDSTE.  SEJT!

En rigtig super øvelse!!
Anette Marianne Mortensen

I weekenden 7-. November afholdt vi igen en lille øvelse i Højstrup.
Vi mødtes kl. 0730 lørdag morgen, hvor grupperne gik i gang med at indrette deres BSO.
Senere skulle de angrib 3 forskellige objekter i løbet af dagen.
Til sidst skulle de recce mod KSN i løbet af natten og lave en samlet ildoverfald tidlig søndag morgen.
De har virkelig gjort det fantastisk..
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Synlighed 
Ove Bech Lehmann Weng

Den 21. juli var Hjemmeværnet (HVK Svendborg) synlige med opsøgende besøg på gågaden i 
Svendborg!

Eksercits, Ceremoniel 
Ove Bech Lehmann Weng

En god begyndelse på en evt. ”ceremonigruppe” fælles for  
brugerne af ”Sølund”. 

 
Emne:	 
Flaghejsning, deltagelse i mærkedage i Svendborg og omegn  
o.l. 

 
Uddannelsen blev afholdt 27. august 2020 kl. 19.00 - 22.00  
på Sølund  
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Hold rent! Sprit af!

Mange steder hen over sommeren og ’i pausen’ brugt tiden brugt til 
rengøring og afspritning.

Kirsten Østergaard Larsen 

27 JUL

Yes! Så er der gjort rent i Brass Bandets øvelokale.  
Så mangler vi bare grønt lys for, at vi må begynde  
at spille alle sammen igen 

HVK Langeland

 

                           HVK Odense-Dalum
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Rydningsassistenterne 
holder sig i gang
Jack Nielsen

 
Uddannelsesdag 15. august
RYDASS hold 5 Fyn gennemførte i dag 
vedligeholdelsesuddannelse på Højstrup. 
Det var en meget varm oplevelse, specielt med 
fuld ’Rydderdragt’.
Der blev gennemført skydning med Neutrex 
Disrupter både med og uden 3-fod.
3-fod anvendes normalt, men der kan være 
situationer, hvor forholdene gør, at den ikke 
kan anvendes, her bliver Neutrex stabiliseret af 
sandsække.

Certificering 29. august
Så	blev	årets	RYDASS	recertificering	i	
Nymindegablejren overstået.
Alle 4 der deltog fra Hold 5 Fyn, bestod prøverne 
og er dermed klar til endnu et år i vagtrosten. 
For dem der ikke kunne deltage, kommer der en 
mulighed senere på året.
En	RYDASS	recertificering	består	af	2	prøver	(1	
som leder, og 1 som hjælper), og den enkelte 
rydder skal bestå begge prøver.
Men det er samtidig også en mulighed for 
erfaringsudveksling rydderne imellem, personlig 
udvikling, og en ledetråd om hvad, der skal 
trænes på.
Personligt var et også en form for prøve, da det 
var første gang  jeg stod som momentdommer på 
en af prøverne.

Status 2020
HDFYN RYDASS hold 5 indsat 10 gange 
Hjemmeværnets rydningsassistenter blev kaldt ud 
70 gange i 2020
Hjemmeværnets specialuddannede 
rydningsassistenter er på beredskab året rundt og 
kan indsættes med kort varsel. 
Rydningsassistenterne støtter Forsvaret og 
Politiet med at fjerne ulovligt og farligt fyrværkeri 
og sikre bevismateriale som dokumentation i 
retssager om ulovligt opbevaret fyrværkeri. 
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BRAVE LION 2020 – 3. oktober

Infanterikompagni Fyn

Så har INFHVKFYN været på 1. Brigades store øvelse Brave Lion. 

Kompagniets rekrutteringsspecialist fulgte med om søndagen og  
mandagen, mens en deling oprettede BSO og blev anvist en masse  
kampstillinger, med dertil hørende alternative kampstillinger - forud  
for den store manøvre om tirsdagen. I delingen indgik også en  
gruppe skarpe soldater fra HVK Vejen.  
Foto:	Zakaria	Najim

Patruljedeling Fyn

Dele af patruljedelingen har i perioden fra d. 26-30  
SEP været indsat i rammen af Patruljekompagni Vest  
på Brave Lion. 
Patruljekompagniet var direkte underlagt ISR  
bataljon, som var støtte til 1. brigade. Der kan af  
gode grunde ikke vises billeder fra selve indsættel- 
sen, men har da 2 billeder taget efter vi var færdige. 
Delingens opgave var at indhente oplysninger om  
modstanderen, og hvad han foretog sig. Det blev  
til nogle lange timer med ingenting, og så afbrudt  
af nogle minutter med en masse at lave. Delingen  
fik	dog	løsnet	et	par	enkle	skud,	da	det	lykkes	en	af	 
grupperne at nedkæmpe rød 7.9. 
I alt blev det til en masse kilometer med rygsækken på. 

MOTOV Fyn
MOTOV var med på Brave Lion! 
Vores opgaver bestod af rute opklaring om natten,  
overvågnings linje, område sikring for at modvirke  
baghold, sikring af panser bro, overgange og andre  
vitale objekter.
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Hjemmeværnets grunduddannelse (HGU)
HJV Ærø

I denne sommertid (som jo nok må siges at være  
klassisk dansk...) har vi 2 medlemmer af sted på  
Hjemmeværnets grunduddannelse, som hedder  
lovpligtig uddannelse. 
De skal, blandt andre ting, i denne uge lære at  
bruge	hjemmeværnets	rifler,	kunne	førstehjælp	og 
hjælpe politiet ved evakuering og sikring af ger- 
ningssteder. 
Der er 4 moduler, og pt. er de på 2. Modul. 
Mads (T.h.) fortsætter igennem alle 4, og han får  
selskab af én mere fra Ærø, som kommer for at  
tage 3. og 4. Modul.
Selv om Mads er blå baret (mariner), har han valgt,  
at han gerne vil lære lidt om felttjeneste også. Så  i næste uge skal han med en masse hær- og 
flyverhjemmeværns	folk	ud	og	lære	at	grave	skyttehuller,	og	opleve	at	sløre	sig	selv.	
Vi	må	håbe	at	vejret	for	medlidenhed	med	dem,	ellers	bliver	de	da	klogere	på	hvorfor,	et	teltflage	er	rar	
at have med!

Hjemmeværn Ærø
Langsomt og sikkert genåbner Danmark og herunder også Hjemmeværnet. 
Det betyder også, at vi kan komme lidt ud og sejle igen. 
Så i samarbejde med Marinehjemmeværnet i Svendborg, er vi 15 mand på sejlads, denne, forhåbentlig 
snart, solrige søndag (7. juli)

På billedet ses en af vores kommende fartøjsfører i befalingsudgivelse. 
Det skal, som så meget andet, trænes, rutineres og tilpasses. Sledes sikrer vi højst mulig kvalitet i vores 

opgaveudførsel.
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MHV 812 Hercules på farvandsovervågning, blev pludselig kaldt 
ud på humanitær eftersøgning. 
Søren Degn Laxy 
Foto:	Søren	Degn	Laxy	og	Carsten	Qvist

En	større	humanitær	eftersøgning	lørdag	morgen	(10-10-2020)	omkring	Vejle	Fjord	medførte	at	flere	
fartøjer fra Totalforsvaret og en helikopter måtte indgå i fælles koordinering. Eftersøgningen til søs blev 
koordineret af/fra MHV 812 Hercules.
 
Besætningen, som hovedsageligt bestod af marinere fra Ærø-enheden var i weekenden på 
farvandsovervågning for Søværnet. Besætningen var draget til Kolding, og overtog skibet som kom 
direkte fra værftsophold. 
Fredag aften foregik med lidt tørtræning og klargøring af skibet, herefter afgang til Fredericia for 
natten. 
 
Den	forventet	rolige	og	rutinepræget	weekendsejlads	fik	noget	af	en	brat	ændring,	da	besætningen	
lørdag	morgen	fik	en	pludselig	melding	om	behov	for	støtte	til	humanitær	eftersøgning	i	omegn	af	Vejle	
Fjord.

Inden	for	få	minutter	var	skibet	på	vej	mod	stedet,	og	MHV	812	Hercules	fik	undervejs	rollen	som	”On	
Scene Coordinator” (OSC).

Hercules	fik	underlagt	to	små	både	fra	Beredskabsstyrelsen	sejlet	af	brandfolk	fra	Fredericia	og	
patruljefartøjet Freja (P521) fra Søværnet.  
Foruden skibene til søs støttede redningshelikopteren sø-gruppen fra luften, og politiet søgte i land. 
Der	blev	kommunikeret	i	ét	væk	ombord	på	Hercules,	der	på	et	tidspunkt	måtte	se	sig	om	efter	flere	
kommunikationskanaler, da næsten alle radioer ombord, på nær anti-kollisionsradioen (kanal 16) og 
militærradioen, var i brug. Det gav lidt koordineringsarbejde for de to kommunikationsgaster om bord, 
som samtidig førte hændelseslog og udfærdigede situationsrapporter. 
Søgningen til søs blev senere afblæst af Joint Operation Center, efter at hele det ønskede område var 
finkæmmet,	og	besætningen	fra	Hercules	kunne	takke	de	deltagende	enheder	for	god	koordinering	og	
samarbejde.

Med to en halv timers eftersøgning gav det rig mulighed for Hercules besætning af få brugt deres 
uddannelse i søgemønstre, koordinering mellem andre dele af totalforsvaret og samtidig en realistisk 
internt afprøvning af bro organisation. 
Derudover	fik	gummibådsbesætningen	afprøvet	og	trænet	kystnært	eftersøgning.

Dagen var ved afblæsningen af efter- 
søgningen ikke engang over middag  
endnu, så Hercules besætning gik  
tilbage til farvandsovervågningen og  
samtidig gav det mulighed for at  
rutinere besætningen i alle søens  
kunstarter, resten af weekenden.

Opdatering
Den ældre herre på 86 år er fundet i  
god behold.
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Øvelse BACK TO BASIC
Preben Krejberg

Så er vi i gang med øvelse Back To Basic (16-17OKT)
Folkene er nu i gang med afsøgning af deres beredskabsområde (BSO). Afsøgningen viste da også, at 
der var nogen i området. Nu er de i gang med at opbygge området med bivuak osv.

RED:	Desværre	måtte	forfatteren	afslutte	øvelsen	lidt	uventet,	men	heldigvis	var	Bente	Arentoft	Elkrog	
POHVK Assens og Vinnie Murer Svensson fra HVK Nordvestfyn klar til at tage fotos.
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HVK Nordfyn afholdt øvelse på Højstrup øvelsesterræn 
Peter Petersen
 

I lørdags (25 OKT) var dele af kompagniet ude i kampstillingen og indøve ildoverfald, genordning og 

måludpegning - også med hund.
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Nogle af MOTOV FYN aktiviteter

26 OKT

MOTOV har været på øvelse i det midt- og sydfynske henover weekenden.
Lørdagen blev brugt på ruteopklaring, afsøgning af gårde og rumopklaring, med henblik på at forbedre 
tilbagegang med føling. 
Natten blev brugt i shelters før søndags program blev iværksat.
Søndagen stod på tilbagegang med føling, hvor der var indlagt ildoverfald i tilfælde af, at fjenden 
bevægede sig uhensigtsmæssigt.
Alt i alt en fed øvelse 

v

18 DEC  

Onsdag aften havde delingen årets sidste samling inden jul og nytår. Denne blev brugt på K7 skydning 
samt	mørkeskydning.	Drengene	fik	klaret	deres	skydninger,	og	så	blev	der	selvfølgelig	også	tid	til	at	få	
sagt god jul og godt nytår!  
Delingen går nu på velfortjent juleferie og stiller stærkt op igen i det nye år!
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Øvelse LANGELAND 14-15 NOV
 
Michael Søholm, HVK Midtfyn.  
Deltager og udsendt fotograf

Lidt stemningsbilleder fra den sydlig- 
ste del af FYN. 
 
Øvelsen er godt i gang, og fortsætter  
til i morgen. 

Alle soldater er i højt humør, og  
der	er	mange	smil	at	finde	igennem	 
kamera-linsen. 

Michael Schou-Hansen 
 
Midlertidig relæstation i 40 meters højde i silo i 
Herslev på Sydlangeland under  feltøvelsen 14-15 
NOV 2020.

Hjemmeværnet brugte VHF 2061-serien under 
øvelsen. Systemet er uafhængigt af offentlige 
systemer som strømforsyning, mobil-net og Sine-
net, der i værste fald kan sættes ud af drift. 

2061-systemet	kan	meget	mere,	end	de	fleste	 
ved. Det er dog en forudsætning, at man anven- 
der de rigtige frekvenser i området 60-76 
MHz, og ikke de ubrugelige frekvenser tæt på 
kortbølgeområdet (30-50 MHz). En højere frekvens 
giver længere rækkevidde på jordbølgen.

Nils Anker Tønner-Oldefar 
- Mere sensationshungrende end ”Journa- 
list” - mindre situationsfornemmelse end  
”Fuld Civil”.

Han er Youtuber, og vil gøre alt for likes  
og abonnenter...
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Fysisk uddannelse og træning (FUT) 

Højstrup 
Foto:	Lars	Bjerregaard

I hele efteråret har en hel del hjemmeværnsfolk benyttet terrænet på Højstrup til træningsture, stærkt 
anført af folk fra HVK Odense-Dalum.

Der er løbet helt efter den enkeltes formåen, nogle endog med basis og TYR, der er med til at træne 
kroppen til den ekstra vægt. Og altid afsluttes der med lidt armbøjninger. 
Andre benyttede de samme dage til at lufte hunde (og familie), og udforsker de knap så besøgte 
områder af øvelsesterrænet.

 

Sølund 
Palle Christiansen

RED:	Også	fra	Sølund	har	flere	og	flere	benyttet	terrænet	til	at	forbedre	eller	fastholde	den	gode	form.	
En	af	turbeskrivelserne	lød	således:

Den 25. november var de seje marchgængere fra Kompagni SYDFYN IGEN på en 12 kilometers aftentur 
i buldrende mørke.

Indbydelsen	lød	således:	ANTON	HAR	FIXET	EN	TUR	AD	EN	”LILLE”	NY	RUTE.	

De 4 tog af sted i et hæsblæsende tempo. En gullig måne hang oppe på himlen. Temperaturen var kun 
6 grader. Smilende soldateransigter og røde kinder. Når de har vandret omkring 12.000 skridt er de 
hjemme på Sølund igen! Dejligt at deres march har styrket rigets kampkraft igen. 
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Området ligner igen sig selv 
Inge Jagd Sørensen

Med udgangen af november oprettedes der nyt COVID testcenter i Odense. 
Området omkring vaskehallen på Højstrup var igen tilbage, efter den fra maj måned havde været 
afspærret.

Plads og bygning er nu igen klar til parkering af biler, tankning og vask af biler.

Hjemmeværnets Brass Band Syd deltog i vagten 
Kirsten Østergaard

Tre af Brass Bandets musikere har i denne uge (uge 25) været ”indsat” under Corona pandemien. Vi har 
stået ved testcentret på Højstrup. Det er ikke noget, vi har prøvet før i Brass Bandet. 

Selv om vi er medlemmer af hjemmeværnet som musikere, så er vi stadig ”almindelige” 
hjemmeværnssoldater og indgår, på næsten lige fod, som disse. Vi har selvfølgelig ikke helt den samme 
uddannelse, men dét vi kan bruges til, det støtter Brass Bandet selvfølgelig op om. Vi er klar 
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Frem og tilbage . . . . 
Foto:	Steen	Rieber	Schultz

Nu er vores PMV’er igen blevet hentet, og kørt ud af Højstrup.

Mønstringsprøve Hund 
Michael W Pedersen

Jessie bestod hjemmeværnets mønstringprøve i dag  
(17 OKT) med 155 point ud af 160 mulige og prædika- 
tet FORTRINLIGT. 
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P-NÆVEN er ”genopfundet”
Ved udgangen af 2021 siger Hjemmeværnet farvel til Dysekanon M/65/94 - og skal i samme ombæring 
sige goddag til vores nye panserværnsvåben M72 EC LAW.

M72 EC LAW er et topmoderne våben, der ikke bærer sammenligning med den gamle M72, der tidligere 
har været i brug i Danmark. 

Våbnet bliver indkøbt sammen med Forsvaret.
Det lette våben, der kun vejer 3,4 kg, har en formidabel gennemtrængningsevne på 480 mm, og en 
effektiv rækkevidde på 350 meter. 

Våbnet	vil	blive	leveret	med	et	nyt	reflekssigte,	der	virker	i	både	dagslys	og	mørke.	
Omskolingen til våbnet vil blive påbegyndt i 2021, og INF, SSR og MOTOV er planlagt til at få udleveret 

øvelsesudstyr ultimo 2021.
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Fjernundervisning 
Hjemmeværnsskolen

Udnyt	Corona-tiden:	Rigeligt	med	FELS-kurser	for	menige	og	befalingsmænd.
Hjemmeværnsskolen har samlet en lang række af de mest hensigtsmæssige fjernundervisningskurser 
og læringsvideoer på FELS, som du, som menig eller befalingsmand, kan udnytte Corona-tiden med. 
Find	listen	med	kurser	her	(bag	login):	https://www.hjv.dk/.../Hjemmevaernsskolen-anbefaler-FELS...
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