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Kære soldat, førere, chefer, støtter,  
læsere og alle jer andre som bak- 
ker op om vores Hjemmeværn på  
Fyn
 
Det er et travlt efterår på Fyn. Som altid, fristes jeg til at  
skrive. I stiller op, når det gælder – uanset det er til de  
små eller store opgaver. 

Vi er godt i gang med at få opdateret alle de operative opgaver,  
som følger med det at være regional og fast tilstedeværende  
militær enhed på Fyn inklusive de større omkringliggende øer.

Det er en større omgang – men vi er så langt nu, at kompagnierne  
og underafdelingerne – med stor ildhu - er gået i gang med deres  
del. En af konklusionerne er, at vi får behov for alle, som kan være  
med. Og vi får behov for at få vores soldater og førere i reserven  
involveret på en helt anden måde end set tidligere.

Der er mange mennesker, som gerne vil være med i Hjemmeværnet, og særligt de unge melder sig ind. 
Det er meget, meget vigtigt at vi får den yngre generation med – de skal være dem, som bringer vores 
hjemmeværn på Fyn videre og fremad. Den yngre generation anskuer tingene på en ny frisk måde. 
De er ikke blege for at stille krav. Til gengæld vil de gå gennem ild og vand for dig, når ting bringer 
mening. Så de skal tages imod med åbne arme, og formes af jer, så de kan blive rigtig dygtige til det 
gode soldater-håndværk.

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn er nu et af landets største aktive distrikter – og det forpligter, fordi der 
lyttes til Hærhjemmeværnet på Fyn. Vi har også en del initiativer med vores to søsterværn marinen 
og flyverne. Vi er gået i tæt samarbejde med dem, når det gælder hvervning og information - for at 
flytte det gode hjemmeværnsarbejde endnu højere op i bevidstheden hos den næsten halve million 
mennesker, som bor i vores landsdel Fyn.   

Først i 2020 vil kalenderen vise en masse nytårsparoler inklusive distriktets egen lørdag den 4. januar 
2020 i Ansgar Kirke på Sdr. Boulevard i Odense - slut op om dem, og deltag for at vise jeres støtte. 
2020 bliver også et år med en masse aktiviteter. Vi vil arbejde hårdt på at optimere rammerne for jeres 
operative virke, fordi I er som det udførende operative led samtidig dem, som skaber resultaterne.

Men der er stadig meget, som skal laves i 2019 frem mod jul og nytår – så klø på, som I plejer.

Ulrich 
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Chefskifte i Hjemmeværnskompagni  
Nyborg 
Ulla Kirkeby, HVK Nyborg

Den 26. august 2019 havde vi i Hjemmeværnskompagni Nyborg  
chefskifte. 
Tommy Bargisen har valgt at stoppe som chef, og fratræder dags  
dato som kompagnichef for kompagniet. 
Vi vil gerne sige Tommy tak for hans gode indsats gennem de  
sidste seks år. 
 
Samme dato tiltræder vores nye chef Jesper Kjær Torbensen. 
Vi vil hermed gerne byde Jesper velkommen som chef i kompag- 
niet, et kompagni han kender godt, da han har været  medlem  
her siden 2015. 
Distriktschef Ulrik Arensbach stod for kommandooverdragelsen.

RED: Tommy er pr. 1. november tiltrådt som næstkommanderende  
i kompagniet.

Chefskifte i Hjemmeværnskompagni Kerteminde

Den 22.juni markerede Hjemmeværnskompagni Kerteminde deres chefskifte.  
Jens-Ole Thrane Vium overtog chefposten fra Jens R. Mortensen. 
Morten Haurbo repræsenterede distriktet og foretog chefskiftet.

Nye ansigter på distriktet

Christian er tiltrådt ved HDFYN stab i maj måned. Christian kommer fra en stilling som chef for 
operationssektionen ved Livgarden. Christian varetager funktionen som uddannelsesofficer og de 
operative opgaver for HDFYN.

Kirsten tiltrådte ved HDFYN stab i august måned. Kirsten kommer fra en stilling i NATO hovedkvarter 
i Szczein. Kirsten varetager ligeledes funktionen som uddannelsesofficer og de efterretningsmæssige 
opgaver i staben.
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Nordisk udveksling 
Foto: Mads Rehr og Inge Jagd

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn (HDFYN) var i Kr. Himmelfartsferien vært for 
Udvekslingsbesøg 2019, 

Der deltog 10 mand fra hhv. Norge, Sverrig og Danmark, ledsaget af distriktschefer og andre officerer 
fra de tre distrikter.

Torsdag eftermiddag ankom de svenske deltagerne til Danhostel i Svendborg, og de norske deltagere 
blev eskorteret af Politikompagni Svendborg fra rastepladsen i Ringe. På vandrehjemmet blev de 
straks inddelt i 5 hold med to fra hver nation, og de blev indkvarteret.  Efter aftenspisning kørte alle til 
Sølund, hvor discipliner, sikkerhedsbestemmelser samt våbenbrug blev gennemgået, så alle var klar til 
konkurrencen fredag. 

Fredag morgen samledes konkurrencedeltagerne på Sølund igen, hvorefter de med en politibil i front 
kørte i kortege mod Aborg, hvor dagens konkurrence skulle finde sted. Undervejs på turen sikrede 
politihjemmeværnsfolk diverse kryds ved hjælp af en motorcykel og adskillige køretøjer. Flot udført 
arbejde, der imponerede vores udenlandske gæster, der slet ikke har de enheder.
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Efter hejsning af de nordiske flag foran skydebanen gik konkurrencen straks i gang. Der var 6 opgaver, 
der skulle gennemføres: 200 m skydning, samarbejde, afstandsbedømmelse, håndgranatkast, Fx-
skydning og førstehjælp.

Skydningen foregik både liggende, knælende og stående, og også med ”svag arm”.

I samarbejdsopgaven skulle de forcere et ”minefelt” ved hjælp af to brædder. Der var et antal plader, 
hvor man kunne stoppe, men én af dem kunne sige ”bum”. Vel ankommet på det tørre, skulle de samle 
et stort T, hvilket ikke var helt enkelt. Derefter tilbage igen gennem minefeltet, hvor man nu vidste, hvor 
der var sikkert. Alt sammen på tid.

Afstandsbedømmelse var ikke speciel, men man fik set det skønne terræn omkring skydebanen.

Den største udfordring ved håndgranatkastet var nok, at det gik op ad bakke, så de tre mål var ikke helt 
lette at ramme, og det foregik både liggende, knælende og stående.

Også på FX -skydningen skød man med ”svag arm”, en disciplin rigtig mange mestrede lige så godt, 
som den normale skydestilling.
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Opgaven med førstehjælp var, at de skulle rykke frem for at sikre en minister og hendes bodyguard, 
som befandt sig ved skydehuset. Undervejs blev der skudt, og minister og bodyguard blev ramt. 
Gruppen nedkæmpede nu fjenden, og skulle prioritere og behandle de sårede og sikre dem til 
evakuering. Alle steder – godt arbejde. 

Fredag aften var som sådan overladt til grupperne selv, men de skulle løse tre opgaver i Svendborg by, 
medens de hyggede der.

Lørdag morgen samledes alle igen på Sølund, og man kørte samlet til Langelandsfortet. Her gav 
tidligere distriktschef for Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn, Michael Schou-Hansen en god gennemgang af 
Langelandsfortets og det langelandske hjemmeværns rolle under den kolde krig. Herefter gik deltagerne 
først ned og så den nye udstilling om ”Hjemmeværnet på Plads”, og derefter rundt til de mange andre 
spændende udstillinger, der er på fortets område.

 
På turen hjem til Svendborg stoppede alle en times tid ved Valdemars Slot, for at se slottes omgivelser 
(der var bryllup), og/eller for at slukke tørsten med en is eller andet læskende.

Lørdag aften var der festmiddag på Sølund, og her udløstes så endelig spændingen for, hvem der nu 
havde klaret sig bedst.

Søndag morgen var det så tid for afgang. Der blev sagt farvel og på gensyn næste år i Norge.
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Skydning for veteraner 
Foto: Ulla Staugaard

Igen i år havde distriktet i samarbejde med HVK Kerteminde indbudt fynske veteraner til 
en dag på Aborg skydebane.  
14 veteraner havde taget imod tilbuddet, hvor de kunne genopfriske tidligere dyder og kunne være 
sammen  en dag på skydebanen.
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     Førstehjælp ved HVK Odense-Dalum 1. juni

Infanterikompagni Fyn deltog atter i år på 
uddannelsesmessen på Syddansk Universitet og 
UCL Erhvervsakademi fire dage i september

Hvad skete der derude?

Chefen for Hjemmeværnet på besøg på Fyn 
Nanna Høyberg Pedersen  

Den 4. september, havde distriktet besøg 
af chef for Hjemmeværnet, generalmajor 
Jens Garly, og her havde det faste personel 
mulighed for at fortælle om hverdagen ved 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn.
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HVK Svendborg delte igen gourmetmad ud på Kulinarisk  
Sydfyn den 29-30 juni 
Foto: Ove Weng

Hjemmeværnskompagni Sydfyn og øvrige enheder i 
Svendborgområdet gennemførte igen i år Totalforsvarsudstilling på 
Svendborg Havn den 14-15. juni 
Foto: Ove Weng

HVK Sydvestfyn var med på en udstilling i Millinge den 15. juni, hvor de viste deres materiel og 
lavede aktiviteter for børn, 
Foto: Ole Hansson
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Pistolskydekonkurrence - ”Tysk skydesnor” 
Kennet Quist, POHVK Odense

Vi startede fredag morgen (24. maj), med at gøre klar til, at vi skulle til Tyskland og hjælpe 
til ved afholdelsen af Pistolskydekonkurrence og skydemærkeskydning ”Schützenschnur”.

Efter en hyggelig tur til Heide fra Odense, kom vi frem og fik udleveret et værelse, hvor vi skulle 
overnatte. Vi klargjorde ”hele bygning 6” til indkvartering, så var det kun at vente, til de andre danskere 
kom.

Når skytterne ankommer, skal de have en sikkerhedsforevisning på de våben, de skal skyde med. 
Derefter skal de ind og skyde i en simulator, for at se om de kan betjene våbnet sikkerhedsmæssigt 
korrekt, og for at se de skydninger, de skal skyde næste dag.

Næste dag stod vi op kl. 06:00 og gjorde klar til at køre ud til skydebanen i samlet flok. Da vi 
ankommer til skydebanen, bliver vi indskrevet og får en seddel, hvor de skydninger, som indgik i 
konkurrence, stod på. Det var skydelederen, der skulle skrive resultatet for hver enkel skydning på den 
seddel. Når alle havde skudt de gældende skydninger, skulle sedlen afleveres ved indskrivningen.

Vi skyder med pistol P8 og Gevær G36. 
Da vi er færdige med at skyde, pakker vi banerne sammen og kører ind til Heide, hvor vi rengør våben.
Det gør vi i ca. 2 timer, og alle våben blev godkendt.
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Kl. 18:00 var der præmieoverrækkelse og spisningen bagefter. 
 
Da vi kommer derover, får vi en lille fadøl, inden der skal deles præmier ud. 
KL. 18:15 er der antrædning, og lederen for hele skydningen HFw Michael Bart holder en kort tale. 
Oberst d.R. Wachholz holder også kort tale og deler præmier ud.

Det danske hold skød sig til 1 bronze, 1 sølv og 27 guld. 
Bedste pistol skytte er Jacob Johan Jessen 
Bedste gevær skytte er Flemming Jensen 
Bedste samlet skytte er Simon A. Hansen 
Det FYNSKE hold fik alle Guld skydesnor.

Derefter fik vi noget mad - en halv gris – og der var kød nok til alle. 
Der blev nu udvekslet historier mellem de forskellige enheder, som deltog i weekenden.

Næste morgen var der åbent fra kl.08:00 i cafeteriet, hvor vi fik noget morgenmand. Derefter delte vi 
os i to grupper, den ene gjorde værelserne rene, og den anden fik afleveret de våben, som vi havde 
brugt. Da vi var færdige med at rengøre værelser, gik vi ned og hjalp med til, at alle våben blev færdige 
og afleveret.

Da alt var afleveret, blev vi kaldt sammen, og der blev holdt en afslutningstale af HFw Michael Bart. Og 
vi kørte mod Danmark igen. En ende på en rigtig god weekend i Tyskland.
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Et historisk vingesus 
Steen Riber Schultz, distriktshistoriker

HVK Midtfyn havde 70 års fødselsdag, og er dermed Fyns ældste kompagni, og de har 
desuden aldrig været sammenlagt med andre, hvilket bl.a. er et resultat af, at de altid har været et godt 
og stort kompagni, og derfor har fået lov til at være i fred. Dette har sikkert også har gjort, at de har en 
særlig korpsånd, som er helt deres egen, og som gør dem til en stærk enhed. 

Jubilæet blev fejret den 15. juni kl. 10.00, ved at man gjorde sig synlig på byens torv i Ringe og kl. 
1400 på hjemmeværnsgården. 

Dagen startede med lyn og torden og masser af regn, hvilket gjorde, at tilstrømningen til deres 
arrangement blev begrænset. Men infostanden, hvor man viste våben, og hvor de kunne få svar på 
spørgsmål, som de måtte have, havde da fint besøg, hvilket da også gav nogle emner, som der skal 
følges op på.  
Her var der andre stande, hvor man viste hvad Hjemmeværnet også laver, og dette blev gjort ved små 
events. Der blev vist førstehjælp til en såret, man kunne se og smage på de nye feltrationer, og der var 
der en hel del ,der var nysgerrig, og lige skulle prøve. 

Der var til dagens anledning lavet en kontrolpost, således at man dækkede vejen til torvet, og kaldte 
en bil ind til kontrol - en Hjemmevæns-VITO. Den blev kontrolleret i alle kanter inde, ude og under med 
spejle o.s.v., inden den fik lov til at køre videre. 
På en MAN 10 var der påsat plancher med kompagniets historie, og det var udpluk og billeder fra deres 
nye bog om kompagniet.  
Ved siden af feltrationerne havde de vist hvad infanteriet har udleveret til bivuakering, teltplan, 
sovepose m.m. 

Kl. 14 fortsatte fejring af kompagniet i deres hjemmeværnsgård, hvor kompagnichefen Ole bød 
velkommen og fortalte om de personer, som nu har præget kompagniet til det det er i dag, men også 
hvordan at de har fået et sådant godt hus.   
- Det hele startede oppe på rådhuset, men det var alle beboerne glade for. Så derfor gav kommunen 
et stykke jord, hvorpå det første hus blev sat. Det var en tyskerbarak fra Vejle, men i 1991 kunne den 
gamle barak ikke mere, og for de penge, som de havde tjent på Midtfyns festivalerne, blev dette hus 
bygget. 
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De har gode kontakter til Tyskland med mange gode oplevelser, dette blev til deres årlige sommertræf 
med ca. 200 personer. CH HDFYN Ulrich Arensbach fortalte, at noget af det første der mødte ham, da 
han tiltrådte ved distriktet, var denne historie om HVK Midtfyns 70-årige historie. 

Styrketal er meget vigtig for chefen, så han var glad over at kunne sige, at nu steg medlemstallet igen, 
om end at det var beskedent, og i den forbindelse var det også vigtigt, at der er noget som binder 
os sammen, og her henviste han til vores lille flag, som vi bærer på venstre skulder, (det er jo også 
Valdemarsdag). 

Han kom også ind på den måde, de unge reagerer på i forhold til de ældre. De gamle er tro mod 
organisationen, men de unge er tro mod opgaven, så det gælder om, at vi får defineret opgaven til 
dem. 

HVK Midtfyn giver et tegn til de personer, som har gjort en ekstra indsats for kompagniet. I år til 
Anette, Steen Riis, Claus (CC), FC. 

Kompagniet har et kvartermærke, og herpå sætter man mærke for særlige begivenheder. Det første 
mærke var for Sommertræffet, det andet var for 70 års jubilæet. Distriktschefen roste Finn Nielsen for 
hans store arbejde for infanteriet ved kompagniet, og han fik Chefen Coin.  

Den tidligere distriktschef (Sydfyn) Michael Skov-Hansen talte om kompagniets engagement og energi 
og sagde, at havde man en aftale med kompagniet, ja så var man sikker på at den blev holdt, der har 
altid været en god hjælp til distriktet fra deres instruktører. 

De havde også en video kørende, som viste filmklip fra deres lange historie, men som også viste 
udviklingen i uniformering og bevæbning, og ikke mindst oplevelser, der har været gennem tiden. Men 
det gav da også anledning til bemærkninger.
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Gruppekonkurrence 2019 
Inge Jagd Sørensen 
Foto: Michael Søholm og Inge Jagd 

Årets gruppekonkurrence blev gennemført på Midtfyn den 6. juli

14 grupper stillede op til start klokken 7, heraf grupper fra England, Gotland, Tyskland og Danmark. 
Fra Danmark stillede grupper fra distriktet og grupper fra Hærens Officersskole.

Konkurrencen var delt i to, idet halvdelen foregik i omegnen af Krarup på Midtfyn, og den anden 
halvdel foregik på øvelsesterrænet i Højstrup.

Gruppekonkurrencen dækkede  
følgende opgaver:

Afsøgning af skovområde 
Indtrængning i hus 
Rensning af kampstilling 
Samarbejdsøvelse 
Førstehjælp 
Skarpskydning 
Meldetjeneste 
LBTS (løfte-bære-trække-skubbe).
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Gruppekonkurrence bød på store udfordringer 
Palle Christiansen, HVK Sydfyn 
Foto: Michael Søholm

Peter Holmeå Christiansen, HVK Sydfyn, har givet mig en opskrift på en ekstremt god dag:  
-Man tilmelder sig Distrikt FYN’s gruppekonkurrence. Drysser den med lidt skarpskydning, tilsætter 
kompliceret førstehjælp, en knivspids FX og bager det godt igennem, sammen med et helvedes godt 
team fra HVK Sydfyn og HVK Svendborg. Så får du en god dag!

USAM SYD-hold blev samlet 
Det hele startede med at Finn Langkjær og hans søn, Christian fra HVK Svendborg, gerne ville deltage, 
men manglede folk. Peter Holmeå Christiansen fra HVK Sydfyn var mand for at skaffe Mads Rehr og 
Jane Skovgaard Hansen. Vupti. Et sejt 5-mands hold fra USAM SYD, var klar til at stille op. 

I denne distriktsbaserede gruppekonkurrence deltog i alt 14 grupper. HVK Midtfyn støttede med 
et stort hold hjælpere. Peter Holmeå: -Vi var godt tilfredse med tilrettelæggelsen og udførelsen af 
konkurrencen. Ros til både distriktet og HVK Midtfyn! Peter: -Vi fik den bedste placering nogensinde – 
idet vi aldrig har deltaget før: En 13. plads ud af 14 grupper.

Fedeste oplevelse? 
Peter Holmeå Christiansen: - Her må jeg nævne et spændende førstehjælpsmoment, hvor jeg som fører 
blev udfordret med at lede gruppen. Øvelsesscenariet var at en ambassadør, som kørte i kortege, blev 
skudt i baghovedet, og en soldat og en bodyguard var blevet såret. Her fik jeg noget at holde styr på, 
da vi nåede frem til momentet, for samtidig skulle jeg etablere evakuering af de sårede. Fed udfordring!

Hårdeste oplevelse? 
Peter:- Det var at lede gruppen igennem en feltbane gennem tæt bevoksning. Slæbende på 3 
sandsække og nogle tømmerstokke. Vi fik sved på panden, og pulsen helt op.

Vores USAM SYD gruppe fik én på opleveren, og fik lærerige oplevelser sammen. 
KC Per Christiansen udtrykte det præcist inde på facebook: ”I er sgu seje!”.
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Kompagni Midtfyn fik tredjeplads på hjemmebane 
EXPRESSBUREAUET EXPRESS5@JFMEDIER.DK 
Publiceret 16. juli 2019 kl. 05:38

En gruppekonkurrence mellem hjemmeværnsfolk blev afviklet ved Krarup Friskole. 
Hjemmeholdet fra Kompagni Midtfyn blev treer.

Ringe: Luften var tyk af kampråb, støvletramp og krudtrøg, da Hjemmeværnsdistrikt Fyn forleden 
afholdt sin årlige gruppekonkurrence. Næsten 100 soldater og 70 hjælpere fra Hjemmeværnet, Hærens 
Officersskole, Hjemmeværnet i Sverige og England samt reservister og aktive soldater fra Tyskland 
deltog i kampen om at blive årets bedste gruppe.

I lighed med sidste år var det Hærens Officersskole, som løb med sejren efterfulgt af Hjemmeværns-
Infanterikompagni Fyn og Kompagni Midtfyn.

Det var Kompagniet fra Midtfyn, som stod for at arrangere og gennemføre konkurrencen med hjælp fra 
soldater fra hele Fyn.

Krarup Friskole var valgt som base, og her overnattede en stor del at de fremmødte soldater. Selve 
konkurrencen blev gennemført i to forskellige områder - henholdsvis på Midtfyn og i det militære 
øvelsesterræn i Højstrup ved Odense. Der blev dystet i otte forskellige discipliner: Nærkamp i 
skyttegrav, rensning af skov, samarbejde, rensning af hus, førstehjælp, skydning, forhindringsbane og 
observation.

Frivillige soldater 
Fra især udenlandsk side blev det bemærket, at de danske soldater er frivillige og ulønnede og at alle 
over 18 år kan blive medlem, blot de har ren straffeattest og de kan erklæres egnet til tjeneste. Der var 
desuden stor anerkendelse og ros til Hjemmeværnet over, at det er muligt at planlægge og gennemføre 
en konkurrence i høj kvalitet udelukkende med frivillige soldater.

                                                                             

                                            

                  Foto: Michael Søholm
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Nijmegen-marchen 2019 var en fantastisk 
oplevelse! 
Palle Christiansen, HVK Sydfyn.

Men det er kun for folk, der er gjort af det rette stof. Folk, der har udholdenhed, viljestyrke 
og fysik til at gå 160 km på hård asfalt- på bare 4 dage. Dem findes der heldigvis en del af. 
Også i vores hjemmeværn.

Du kommer normalt ikke lige med på et ”afbud”, på det danske marchkontingent. Heller ikke på basis 
af en pludselig indskydelse. Nej, det kræver marchtræning i cirka et halvt års tid forud. Og at du består 
en kontrolmarch – 2 x 40 km på 2 dage. Kan man sige ”ja” til det, så vil oplevelsen give dig uendeligt 
mange gode oplevelser igen.  Desuden er turen godt for sundheden, både fysisk og psykisk. 

For her fødes gode venskaber blandt deltagerne, også på tværs af nationer. På vandringen kan 
tilfældige strøtanker vokse sig store, og give livet mening i en ny dimension. Turen går i blodet. 
Marchturen er ”bæredygtig”, grøn transport, og ”benzinen” er viljestyrken.

Nijmegen-march nr. 103 
Marchen er berømt gennem flere generationer. Startede i 1909. Kun afbrudt af 2 VK. I år gennemførte 
41.235 gængere, civile eller militære. Der var 3467, som ikke kunne klare strabadserne. 
Man kan gå på et hold eller som enkeltgænger. Chefen for det danske kontingent er oberst Flemming 
Agerskov. Hjemmeværnet har i øvrigt den ære, at stå for koordineringen af det danske kontingent.

Det danske marchkontingent 
Tager man alle nationer med, så deltog i alt 7000 soldater i marchen i år. Fra 29 nationer. Det danske 
kontingent består af et mixet hold fra Forsvaret, Beredskabet, og Hjemmeværnet. Fordelt i hold, eller 
enkeltgængere. I alt 480 personer, hvoraf 8 udgik.  Heraf kun 3 fra Hjemmeværnet.
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Ole Hanson, med for 37. gang 
KC i HVK Sydvestfyn i Fåborg, Ole Hanson, som er en af de garvede enkeltgængere, var også med i år, 
for 37. gang, og gennemførte. For Ole er det ubetinget en livsstil at deltage. Ole: Vi er en lille, udvalgt 
flok, som mødes hvert år i Nijmegen. Vi holder øje med hinanden, for vi satser på at fejre 40 års 
”jubilæum” sammen om 3 år. Dejligt er det også at få nye bekendtskaber.

”Alderspræsident” Normann 
Fra HVK Sydvestfyn deltog også ”alderspræsidenten”,  
Normann Andersen, 77 år. – Altså så vidt jeg ved –  
tilføjer Normann. Der kunne måske være en enkelt- 
gænger som er ældre. Normann er særdeles still  
going strong, og i en god kondition. Det er 8. gang,   
at han har gennemført Nijmegen-marchen.  Men han  
tilføjer: Pudsigt nok så har jeg alle 8 gange fået en  
vabel på højre lilletå. Det hører næsten med til traditio- 
nen! I øvrigt har han følt sig lidt ekstra udfordret på  
marchen i år, tilføjer han. Men han gennemførte skam. 
Normann var også aktiv ved grænsekontrollen, og har  
været det af flere omgange.

Summa summarium: Fælles for alle deltagerne er deres  
udholdenhed, indre styrke til at modstå strabadser, og  
viljen til at være sociale. Tillykke med jeres medaljer.  
 
Prøv det dog selv. Prøv det!
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Sommer – musik – skole 
Kirsten Østergaard Larsen

2. august skriver Kirsten på Facebook:

Så er de udsendte musikere fra Brass Bandet hjemme igen efter en dejlig uge i Nymindegab. Vi har 
selvfølgelig nydt solnedgangen fra Lodsbjerg, spillet koncert ved Skaven Camping samt hygget på MAX. 

Underholdning for medmusikanterne har vi også deltaget i, hvor vi havde købt lidt udstyr til det musik vi 
havde valgt at spille. Jow, jow, livet er herligt, og kom ikke og sig, at vi ikke kan pakke en bil.
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Langelandsfestival

Den 28. juli skriver Jack Vermø fra POHVK 
Svendborg:

Atter en forrygende Weekend for POHVK 
Svendborg, hvor vi denne gang hjalp HVK 
Langeland med Langelandsfestival, og Hjemkørsel. 
Alt gik godt.

Tak for Samarbejde.

Fortsat god Weekend, og HUSK! Vi ses, derude.

Frivilliguge i Nyborg

Frivilligugen / frivillig fredag er en landsdækkende 
aktivitet, som den 20. september blev genneført 
mange steder. 

Hjemmeværnskompagni Nyborg deltog med 
en AKP-relateret happening ved Holckenhavn. 
Personel fra hhv. PO, BEV og INF deltog. En 
masse blev her stoppet og kompagniet fik vist 
sine kapaciteter,

”Super godt gået svende”, skriver KC på deres 
hjemmeside.

Førstehjælp ved HVK Sydfyn den 14. september på 
Sølund

Og der skete mere på Fyn
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Tordenskjolds soldater findes overalt.

Den 1. august skriver Palle Christensen, HVK Sydfyn:

Jow, jow - Svendborg Borgervæbning - alias HVK SYDFYN - har været med på Gammel Torvedag 
i Svendborg den 1. august. På 34. år, og de har fået nye uniformer, sponseret af byens erhvervsliv 
og Fynske Bank. Det gik fantastisk for de friske gutter. Steen Mørk styrede sin tropper godt og Per 
Christiansen fik udleveret en marchmedalje for særlig god disciplin. Claus, Gunnar, Vagn, og Carsten var 
også skarpe til GV 53/57 håndteringen. Vi er stolte af jer.

Kontrolskydning 
Rene Larsen

 
Kontrolskydning på Langeland

10. august var befalingsmænd fra HVK Langeland på skydebanen, for at skyde kontrolskydning. 
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Et liv i uniform 
Inge Jagd Sørensen

Så oprandt den 10. august, den længe ventede dag, hvor Totalforsvaret skulle vises på 
Højstrup.

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn havde indbudt Fyns Politi og Beredskabet på Fyn til et samarbejde, hvor 
komponenterne kunne vise de besøgende, hvad deres opgaver var, hvad de kunne bidrage med, og 
hvad de havde af udstyr.

Klokken 10, da åbningen blev markeret, var alle klar på pladserne. Godt 80 frivillige fra distriktet stod 
klar til at modtage gæsterne. 
I løbet af dagen kom der 665 gæster.

Også forsvarsminister Trine Bramsen aflagde besøg, og sammen med chefer for Beredskab Fyn, 
Beredskabsstyrelsen og Fyns Politi overværede hun den store øvelse i nærkampbyen Vibelund.

Vejret var afvekslende, til tider skinnede solen og til andre tider var alle sluser åbne, og kraftig regn 
lagde vejene tomme.

Alle stande havde gjort stort arbejde i at vise alt inden for deres felt, og alle steder var publikum 
interesseret i at se, høre og føle på det viste.

Medierne var også på besøg og vi har tidligere vist artikler fra Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn samt 
billeder fra den udsendte fotograf Brian fra HJV Foto i Jylland.

Tak til alle der deltog, mon ikke vi får lov igen en anden gang

RED. Det er besluttet, at ”et liv i uniform” gennemføres igen 8. august 2020.
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DHL stafet 
Nanna Høyberg Pedersen 

I torsdags (15. august) deltog 11 hold til DHL-stafetten i Odense. 

Et enkelt hold (fra INFHVK Fyn) gik ruten med fuld oppakning og fane, og forplejningsgruppen sørgede 
for hygge og tørvejr, når folk kom i mål.

RED: Herunder ses holdene, hvor de frivillige deltog.
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For at gennemføre en skydning, er der et stort setup og et 
stort arbejde, som skytterne ikke ser!

 
Borris skydning 2019 
Palle Christiansen, HVK SFY 
Foto: Peer Ryager Jakobsen.

FREDAGSRAPPORTEN (den 16. august): 
Dagen før dagen skydningen 
Så nåede de fleste frem til Borrislejren. Hjælpere og skytter og hvad dertil hører. Det realistiske antal 
hører vi ved appellen i morgen. Solen skinnede over heden, som viste sig fra sin smukkeste side med 
blomstrende lyng. Helt ud til horisonten.

Hjemmeværnsgården stod på gloende pæle. Rastløs travlhed greb alle. Men hvor er det dejligt at få 
gensyn med alle de glade hjemmeværnsfolk. Som kommer igen år efter år. Det er stærkt vanedannende 
at deltage i Erik Koll’s Borris Skydestævne.

Lad os kigge lidt på, hvad jeg har på blokken.

- Nu har du vel bestilt tørvejr? 
Det var Kaj Frydendals replik i bussen på vej til Borris. For de skulle jo opstille to pumpeantenner ved 
KSN i dag. Henning Andersen: Det satser jeg på. Og Henning holdt hvad han lovede!

Alice’s drømmekage fra Gislev 
Fra samme køretur mod Borris stoppede vi på en rast ved Herning-motorvejen. Antrædning til brun 
chokoladebradepandekage, som vi nød til kaffen, stærkt forfulgt af midtjyske bier.

De ventede og ventede for at komme i gang 
Jeg mødte Søren Borup ved hjemmeværnsgården. Han kunne ikke komme i gang med at færdiggøre 
opbygningen af sin bane, for Forsvaret har beslaglagt baner til egen skydeøvelse. Sådan var det, og vi 
var blevet fuldt oplyst om det. Men Søren kunne ikke lade være med at sige: Vi har masser af ting, som 
skal laves på banerne, vi må bare ikke gå i gang med det! Hvis jeg løber rundt 600 meter ude, hvor jeg 
har målområde, så bliver de første 10 baner lukket (anslår han).
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Forkommandoens byggesoldater 
Vi har haft fint vejr i denne uge for det meste. Meldingen kommer fra Erik Pallesen fra Ringe. 
Hjemmefra havde vi bange anelser om vejret. Disse bekymringer blev ikke indfriede. Vejret på Fyn var 
dårligt. Så Erik var glad for at sensommersolen har skinnet her i lejren.

5 gange gik det godt, 6. gang ikke 
Torben Jensen fortæller, at en vis KC i en Vito-bil kørte ud i terrænet for at læsse materiel af. Men 6. 
gang ramte chaufføren ved siden af sporet. 1 meter for at være helt nøjagtig! Vito’en hang med det ene 
baghjul 2 centimeter over jorden. Torben Jensen sørgede for med sit køretøj at bakke den uheldige Vito 
op ad terrænet.

Der måtte viskes tal af på 270 felter 
Det grøn- og hvidstribede telt, som er KSN’s base for hele stævnets resultatcenter/tidsintervaller, skulle 
klargøres fredag. Helle Schou-Hansen fandt resultattavlen fra sidste år, hvor alle felterne var udfyldte 
med tal og tidspunkter. Det var en stor opgave for Helle at tørre alle de gamle resultater væk. Der var 
270 felter! Alle de noterede resultater var naturligvis overførte til excell-ark, og videreregistrering i 
systemet sidste år

På hjælpermødet skrev jeg, at Jim Henriksen var den, der noterede resultater ned. Jeg burde have 
skrevet, at også Flemming Foli var med til at løfte denne ansvarsfulde opgave. Som mange andre år.

2 pumpeantenner skulle opstilles 
Vi er stadig ved KSN. Henning Andersen, Kaj Frydendal, Alice Andersen og Jim Henriksen, samt Helle 
Schou-Hansen fik hurtigt opstillet de 2 antenner, som var hele 8 meter høje ved KSN. Jeg må tilføje: De 
6 barduner som holdt hver af antennerne på plads, var stramme som violinstrenge.
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Rapport fra søndag den 18. august:

Det regnede med ”skomagerdrenge” da banerne skulle brydes ned!

Stævneleder Erik Koll, konstaterede lørdag aften klokken 19, at vi var rimeligt godt med. Et blik på 
oversigtstabellen ved KSN, viste, at de fleste hold kun havde 3 baner tilbage til skydninger søndag 
formiddag. Der var dog et par hold, som skulle igennem 4 baner, inden de var færdige.

FIK’en dansede tango 
Søndag morgen var vejret let sol og tørvejr. Det var en udfordring at køre gennem de totalt ødelagte 
køreveje. Sort pløre på vejen gjorde, at FIK’en ”sejlede” og dansede tango i pløret. Men vi nåede ud 
til banerne 1, 2 og 3. Ole Hanson og hans team på bane 2, var klar. – Nu mangler vi kun 3 ting, sagde 
han: Skytter, ammunition og så lige en skydetilladelse. Få minutter efter blev han forsynet med alle 3 
ting. Og så bragede skuddene ud over heden.

Det samme gjaldt på bane 3, hvor et hold fra HVK Svendbiorg lå klar til at lave en samlet holdskydning, 
under stærk supervision fra Palle Haurbæk og hans hjælpere.

The swingkings 
På bane 1 stod Kristian Skovgaard fra HVK Sydfyn på banen, klar til at modtage en gruppe fra hans 
eget kompagni. Her kom skytterne på gyngende grund, idet de skulle skyde fra træplatforme, som var 
hængt op i kæder. Jeg blev inviteret af Kristian til at prøve at tage billeder med mit kamera , fra en 
af de hængende platforme. Det gik fint, hvis jeg lod være med at trække vejret imens. Fra skytterne 
skulle jeg ellers hilse sige, at det var sværere at skyde, end at fotografere

Det blev en kamp mod vejrguderne, da 18 baner, plus alt det løse skulle pakkes sammen. Vejret 
ændrede sig fra elendigt til forfærdeligt, da vi nærmede os søndag middag. Det stod ned i stænger.  
Peder Rasmussen fra forkommandoen fortæller at de er en 9-10 stykker, som bliver heroppe til mandag 
for at få det sidste materiel pakket sammen og kørt hjem. Tak til vore ukuelige hjælpere.

Om vejret: Søren Hansen, som er en ægte sømand,  
kunne godt lide regnvejret, men som han sagde:  
Der mangler salt i vandet!
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Borris skyttestævne - Resultatliste. 
Foto: Peer Ryager Jakobsen.

I forkommandoet deltog 16  
Hjælpere i alt var 112 
15 hold skød, heraf to tyske hold 
104 skytter på GV 
7 skytter på LSV.

RESULTATLISTE

GV-skytter 
1. Finn Christian Langkjær, SVB  
2. Daniel Hornbæk, SVB  
3. Michael Johansen, NFY

LSV skytter 
1. Ivan Patrick Mørch, SVB  
2. Emil Lyslund Alexandersen, MID 
3. Anja Hornbæk Andersen, SVB 

Bedste nærkampskytte 
1. Peter Christian Petersen, NFY 
2. Kenneth Konstmann-Lange, STHVK 
3. Finn Christian Langkjær

Skydning med G36 - hold 
1. Hold 5 - SVB 
2. Hold 14, PO ODE 
3. Hold 6 - SVB

Resultatliste - hold 
1. Hold 5 - SVB 1 
2. Hold 15 - NFY 
3. Hold 17 - LKOD SH 
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Det går derud af!
Aftenvandretur i det sydfynske

Mandag den 12. august, skriver Palle Christiansen, HVK Sydfyn, som selv var med på turen:

Peter, Mads og Palle fra HVK Sydfyn – og Cecilie, Daniel og Marius fra HVK Svendborg fik sig en god, 
lang vandretur ud gennem Kirkebyskoven. Distancen kom op på cirka 10 ½ kilometer, tilbagelagt på to 
timer. 

Det er udtryk for et forbilledligt samarbejde mellem de to Sølund-baserede kompagnier, at de går 
vandreture sammen. Turleder var Peter Holmeå Christiansen, HVK Sydfyn. 

Turen blev en smule længere end de traditionelle aftenture, der ligger på omkring 8 kilometer, men 
vejret var godt, og benene var gode, og man var i godt selskab, så ruten gik ned omkring Hvidkilde 
Avlsgård.

Airborn March 
Johnny Larsen 

En god weekend i Holland (7-8. september), hvor det Fynske hjemmeværn deltog sammen med gode 
kollegaer fra Viborg og Skive i Airborn Marchens 75 års jubilæum.
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Seniorforeningens sommertur til SLIPSHAVN 
Steen Riber Schultz

Årets sommertur gik til Slipshavn, hvor vi mødtes kl. 1400 til fælles kaffebord, hvor vi nød 
vores medbragte kaffe og kage.

Kl. 1500 kom chefen for marinestationen Orlogskaptajn Mads K. Sørensen, der gav os en historisk 
guidet rundvisning, hvor vi startede oppe ved Lodshuset, som pt. er under restaurering. 

En væsentlig del af historien ved slipshavn er jo hangaren, fra den tid da der var flyvebåde til og fra 
Slipshavn. Den skal også restaureres. 

Den gamle stationsbygning, hvor der er messe og skibs simulatorer, ja hele 8 stk., de er de nyeste 
og mest moderne der kan fås, det eneste de ikke kan er at lave søgang. Det er imponerende stykke 
værktøj som marinen her har fået, og som hele tiden opgraderes.

De blå container er midlertidig indkvartering, og det vil det blive ved med at være, til der bliver bygget 
nyt på stedet, hvor fiskerhuset ligger, det er i for dårlig stand. Den gamle indkvarteringsbarak har været 
oversvømmet to gange, og vil derfor ikke kunne bruges til indkvartering.

Det hele sluttede af med fællesspisning, og her havde forplejningsgruppen en øvelse, som vi så deltog i.

Formanden havde som sædvanlig sørget for godt vejr, og hermed en tak til chefen Mads k. Sørensen for 
en interessant dag.
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Veteranskydning  
Inge Jagd Sørensen 
Foto: Anette Mortensen

Hjemmeværnskompagni Kerteminde gennemførte den 24. august distriktets 
Veteranskydning på Rødskebølle skydebane ved Svendborg

41 skytter deltog i de tre godt planlagte skydninger.  
Resultatet blev:

 Senior (<70) 
-Henning Hansen, STHVK FYN 
-Kay Severinsen VHK SYD 
-Hans Christensen, HVK Middelfart

Senior (60-69) 
-Arne Larsen, HVF 241 
-Lars Søgaard, HVK Nyborg 
-Bjarne Parsberg, HVK Kerteminde

Senior (>59)  
-Claus Hansen, HVK Nyborg 
-Torben Andreasen, HVF 241 
-Finn Madsen, STHVK Fyn

Kvinder 
-Helle Hansen, HVK Kerteminde 
-Ulla Christensen, HVK Middelfart 
-Anette Mortensen, HVK Kerteminde

Seniorforeningen  
-Arne Larsen, HVF 241 
-Finn Madsen, STHVK 
-Ken Jespersen
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Fejring af Danmarks udsendte 5. september
Ansgar anlæg, Odense 
Foto: Ulla Staugaard og Fyens Stiftstidende

Distriktet deltog i Ansgar anlæg i Odense ved den årlige mindeceremoni for Danmarks udsendte. Med 
distriktets fane forrest førtes faneborgen ind til tonerne af 'Fast i nød'.

Efter paraden marcherede de fremmødte til Rådhuset, hvor de blev modtaget af borgmester Peter 
Rahbæk Juel, og her holdt oberstløjtnant Ulrik Arensbach tale for de udsendte.

I Svendborg var man som altid med, da dagen blev fejret på Assistens Kirkegård. (arkivfoto)
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Ingen Flagdag For Danmarks Udsendte 
uden musik fra Hjemmeværnets Brass Band 
Syd  
Michael Rungstrøm

Allerede fra den "tidlige" morgenstund stod Brass 
Band Syd klar ved Veterancentret i Årslev og 
fulgte flaget til tops til en flot dag for Danmarks 
udsendte.

Alt klappede perfekt, da først borgmesteren 
havde fundet den rette tale i tasken! Ingen ved, 
hvad han først stod med, men det kunne være 
kommunens budget for 2020 eller indkøbssedlen 
fra konen - ingen af delene særlig interessant, så 
godt han fandt den rigtige tale.

Vi mødtes igen sidst på eftermiddagen i Ansgar 
anlæg, hvor fanen vanen tro blev båret ind til 
tonerne af Fast i Nød.

Det blev til en lille koncert, før nedlæggelse 
af kranse, og vi sluttede dagen med en fælles 
marchtur igennem det indre Odense og sluttede 
foran Odense Rådhus, hvor borgmesteren holdt 
en tale for de udsendte, og med en hilsen til de 
pårørende og veteranerne.

Fantastisk at vi i Hjemmeværnets Brass Band Syd 
kan få lov og deltage i sådan en begivenhed og 
bidrage med det vi nu er bedst til.

Kogehusmolen, Assens 
Henning Sander Andersen

Så blev 5. september også fejret i Assens, som så mange år før, med en smuk parade på 
Kogehusmolen, hvor der i år var 8 faner, og rigtigt mange mennesker – ikke mindst veteraner – selv 
om vejret ikke var lige dét, men Vor Herre var med os, for under paraden fik vi ikke en dråbe, selvom 
der var barske, mørke skyer, omkring os, til alle sider! Men som sagt, så smukt som noget som dette 
skal være, og til morgenkaffen hos Marineforeningen bagefter, var salen næsten fuld med folk, der viste 
deres interesse for dette smukke og vigtige, og hvor en ung gut fortalte om sine to gange i Afghanistan, 
og en i Libanon!I  
Assens har vi haft dette arrangement i 8 år, hvor det var Marineforeningen der begyndte at arrangere 
det, de først par år, men så overtog kommunen det, og der er altid et pænt antal faner – selvfølgelig 
også vores, hvor det i år var Bente, vores FSBM og Henning Lunde der havde æren. Dannebrog var 
forinden sat på HJV Gården. 
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Hjemmeværnets Musikkorps Syd har igen haft det 
travlt denne sommer/efterår.
15. juni koncert 
Odense Rådhushal i anledning af Valdemarsdag og udlevering af faner. 

10. august  
”Et liv i uniform” på Højstrup

16. august.  
Blomsterkoncert på tribunen ved Brandts i Odense 

25. august  
Herregårdskoncert i de skønne omgivelser ved Søgaard. 
Rigtig mange mennesker havde sat sig til rette, for at høre orkestret og orkestrets egne solister.  
Igen en succes!

28. september 
Musikkorpset afholdt koncert i Rådhushallen i Odense i anledning af deres 60 års jubilæum.
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VHK Syd er et bevogtningskompagni - med særlige 
kompetencer
Carsten Skovgaard Bernt beskriver kompagniet og en udrykning således:

Vi rådgiver omkring indsættelser, og indsættes der, hvor der er øget personelrisiko, som følge af farlig 
vital infrastruktur. Kort sagt der, hvor øvrige kompagnier lige skal tænke sig om en ekstra gang 
Derfor er alle VHK kompagnier i den vestlige landsdel i starten af september samlet i Hanstholmlejren, 
for at vedligeholde færdigheder til færden på banen, ved højspændings-installationer, samt 6003 der 
indbefatter forskydning af enheden under egen sikring. Elementer vi i VHK Syd ofte vil gøre brug af 
under en indsættelse.

Forkommandoet har de sidste dage haft travlt med at gøre alt klart til deltagerne, med et lærerigt, 
spændende og alsidigt program. Både over og under jorden.

Torsdag den 05-09-2019 
Dagen starter for instruktører og hjælpere med afhentning af materiel i Nymindegab. 
Kl. 12 er der frokost og indkvartering og om eftermiddagen er der planlægningsmøde og klargøring af 
momenter ved og i bunker. I løbet af eftermiddagen blev der tid til at gå en tur ned til Bunkermuseum 
Hanstholm, som ligger et par hundrede meter fra lejren.

Under den tyske besættelse blev Hanstholm udbygget til den tyske værnemagts stærkeste fæstning i 
landet. Museumsbunkeren var med sin store 38 cm kanon en af de vigtigste dele af denne fæstning. 
Batteri "Hanstholm II"s kanoner havde betegnelsen 38 cm S.K.C/34. Der var tale om helt moderne 
skyts, som var konstrueret til brug i de tyske slagskibe af "Bismarck"-klassen. Kanonerne var produceret 
af Krupp, Essen. 
Efter aftensmad fortsættes der med opsamling af dagens arbejde.

Fredag den 06-09-2019 
Efter morgenmad og flaghejsning fortsætter planlægning og klargøring af momenter. 
Efter frokost er der planlægningsmøde og klargøring fortsætter.

Omkring kl. 17 ankommer kursusdeltagerne og vi er omkring 35 personer, da alle er samlet og er 
blevet indkvarteret. Efter aftensmaden er der information og opdeling i 3 hold. Derefter er der social 
fællesskab resten af aftenen. Der opstod et problem dag flaget skulle ned kl. 20. Hejseværket til flaget 
nægtede at fungere, så det ville hverken køre ned eller op, og det endte beklageligvis med at flaget 
måtte hænge oppe hele natten. Vi tændte en projektør på pladsen, som kunne lyse lidt på flaget.
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Lørdag den 07-09-2019 
Om morgenen var flagstangen blevet repareret ,så efter morgenmaden kunne flaghejsning foregå på 
reglementeret vis med kursisterne. 
Så startede teoriundervisning for alle 3 hold samt øvrige med ”Pas på banen”.

Herefter kørte 1. hold ind til Thisted banegård for at få den praktiske undervisning i ”Pas på banen”.

2. hold gik i kælderen og indøvede skydetræning på salonskydebanen. 3. hold startede med instruktion 
og træning i den øvelse der lidt senere skulle foregå i og ved bunkeren. Således skiftede de 3 hold fra 
om morgenen til eftermiddagen og i dag havde man madpakke med. Der hold der skulle øve ved og 
omkring bunkeren blev delt op i 6 mandshold.

Øvelsen foregik med basis og hjelm og FX geværer. De 6 mand skulle finde en gruppefører, som skulle 
lede holdet. På vejen ned til bunkeren var der opstillet 3 faldmål, som var sløret, og faldmålene blev 
radiostyret af en skydeleder, som gik bag holdet. Inde i bunkeren er der 2 etager, og i stueplan var 
der opsat et faldmål inderst i bunkeren og i et rum lige over for trappen, der gik til underste etage. I 
underste etage var der opstillet 2 faldmål i et stort rum med en væg imellem og i et mindre rum ved 
siden af var der et faldmål. De 3 hold nåede at komme igennem denne øvelse 2 gange med skift af 
gruppefører. 
Efter kaffe om eftermiddagen blev der kørt skriftlig prøve i ”Pas på banen”, der består af 30 spørgsmål. 
Så var der en lille time fri inden aftensmaden.

Lige efter aftensmaden, hvor alle troede at øvelsen var forbi, kom der pludselig en befalingsmand ind 
i kampudstyr og råbte alarmering, og alle fik besked på at stille kampklædt, så hurtig som muligt, ude 
på græsplænen. Der blev så udvalgt 12 personer, som nu skulle igennem den øvelse, som var blevet 
indlært om eftermiddagen. De kørte øvelsen igennem, denne gang også med øvelseshåndgranater, 
som blev smidt rundt omkring. Dette fik de prøvet 2 – 3 gange, hvor der blev skiftet lidt ud blandt 
personerne. 
Efter denne øvelse var færdig, skulle der rengøres våben, og banen skulle pilles ned. 
Da det var overstået, var der tid til kammeratligt samvær resten af aftenen.

Søndag den 08-09-2019 
Efter morgenmad og flaghejsning var der tid til at rengøre værelserne.

Herefter blev der kørt teoriundervisning omkring ”Energi”, og hvorledes man skulle forholde sig på 
og ved transformatorstationer. Da den praktiske del af ”Energiundervisningen” skulle foregå på en 
transformatorstation ved Fjerritslev, sluttede opholdet i lejren, og man kørte mod Fjerritslev udstyret 
med en madpakke. Her blev man delt i hold af 5 personer, og den praktiske undervisning blev 
gennemført på transformatorstationen. 
Efter undervisningen var der tid til at sige farvel til et par oplevelsesrige dage i selskab med gode 
hjemmeværnskammerater fra forskellige virksomhedshjemmeværnskompagnier.
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Øvelse VALDEMAR - den fynske del af regionens 
Øvelse Lionheart 
Inge Jagd Sørensen, redaktør

Fra fredag aften (27. september) til lørdag kl. ca. 18 var ca. 225 hjemmeværnssoldater fra 
Fyn i gang på de 6 objekter, som skulle bevogtes, og de andre sideløbende opgaver, der 
kommer til.

- Udgangspunktet var Hjemmeværnsgården Sølund, hvor styrkerne var underbragt, og hvorfra alle 
opgaver udgik. Her blev der også oprettet adgangskontrol, der sikrede, at ingen uvedkommende kom 
ind.

- På havnen i Svendborg blev der oprettet bevogtning af et område, for at sikre, at vi kan støtte 
udenlandske enheder, i det der kaldes Host Nation Support. 
- Det samme gør sig gældende på Tåsinge, hvor lufthavnen blev bevogtet, så VIP personel kunne 
ankomme og afgå under sikre forhold. 
- Ligeledes på Tåsinge, var der på et område syd for Troense opstillet et missilbatteri, som blev 
bevogtet.

- Som mindre opgaver kan nævnes bevogtningsmæssigt tilsyn af en ammunitionsbunker og et 
radiomast i Svendborgområdet, ligeledes for at sikre hhv. forsyninger, og muligheden for at informere 
befolkningen.
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Øvelse VALDEMAR 
Anders Egebjerg Larsen, INFHVK Fyn

Efter en veloverstået weekend på Tåsinge og omegn (Thurø), er det så patruledelingens tur 
til at fortælle om øvelsen. Vi har af gode grunde ikke så mange billeder (for det første fordi 
alt arbejdet blev lavet i mørket, og for ikke at afsløre vores måde at arbejde på).

Men.... øvelsen startede faktisk 2 uger før med delingsbefalling. Derefter gik de enkelte i gang med at 
arbejde på deres del af planen. 
- Spejder fik lavet rute til infiltrering (INFIL). (Den var på 5km i lige linje, men de kom til at gå en 7km – 
med alt deres udrustning) 
- Spejder var i området nogle dage før for at recce rute og området, og hvor oki. var signal?. Fik lavet 
plan for alt signal. 
- Sanitet laver en plan for, hvad de skulle tage højde for,+ en liste over evt. skader hos alle. 
- NK stod jo for alt det praktiske. Det skal siges, at der er en masse små stumper, der skal holde styr 
på. 
- Patruljeføreren fik lavet en plan ud fra den delingsbefalling, han fik, og ud fra hvad de andre kom frem 
til. 
Alt blev gennemgået meget grundigt, indtil alle viste, hvad de skulle, og ikke mindst hvad de andre 
skulle.

Fredagen startede kl. 1600, hvor der var befaling og derefter klar til kamp. Derefter indøvelse af DROP 
OF, altså både hvor de skulle sidde i bilen, og hvor deres tasker skulle være. Det var vigtigt da deres 
drop of forgik i mørke. 
Der blev indøvet hvordan angrebsholdet skulle gøre. Også hvis der var pigtråd. Så gik turen syd over 
med et kort hold i Sølund, for at få feltrationer. 
Drop of forgik uden problemer, og uden nogen så det. Infil kom dog til at tage lidt længere tid, da de 
først ikke helt kunne finde deres opfang. Men de kom til deres KFO, hvor der blev sendt 2 hold ud - 
styret af NK.  Patruljefører og signal blev tilbage i KFO, for at kunne melde tilbage til KSN, og for at 
kunne få et overblik over det, de andre meldte ind.

De 2 hold prøvede hårdt at komme ind på objektet. De fik også en del oplysninger, men må sige, 
at modstanderen enten var heldig, eller kunne deres ting, for de blev opdaget 2 gange. Pga. af 
modstanderen store fremmøde, blev det besluttet, at det var umuligt at snige sig ind på objektet. 
Patruljeføreren tog beslutningen om, at forlade området og gå til pick up. Efter pick up blev planen 
ændret til et angreb med vores køretøj.  
Vi fandt ud af, at vi kunne køre lige op  
og forbi modstanderens adgangskontrol  
(AKP), så planen blev, at vi kørte op til  
deres AKP og smed røg, hvilket gjorde,  
at der var en masse forvirring i deres  
AKP. Derefter kørte vi en 50m forbi, og  
så alle ud i spredt orden, for at angribe.  
Det lykkedes for sprængningsmanden  
at komme igennem og sætte et halv kg. 
C4 på objektet. Han nåede at trække i  
træktænderen, før han blev skudt. 

Faktisk blev alle nedkæmpet...  
men vi nåede målet...
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Tre spor lige nu: Smal bro må vige for bredere 
motorvej 
Politikompagni Odense havde fået en opgave natten mellem lørdag og søndag (12-13. 
oktober), som var delt i 2 dele, og de fik i den forbindelse stor hjælp af folk fra andre kompagnier på 
Fyn. Der var både folk med og uden politifunktionsuddannelse i gang.

Motorvejen skulle lukkes, pga. nedbrydning af en bro over motorvejen ved Blommenslyst, og der i den 
forbindelse skulle laves en lang omkørsel gennem 15 større kryds i Odense, som hjemmeværnsfolkene 
skulle hjælpe med at få afviklet.

1. del var lørdag kl. 1600 og til ca. midnat, og 2. del søndag kl. 0600 til ca. kl. 1000.  
Tidspunkterne var valgt ud fra, at det var her der var mindst mulig trafik, men der var rigtig mange biler 
lørdag aften…

Arbejdet med at rive broen ned var forberedt i mindste detalje. Allerede fredag var selve broen blevet 
lukket, så asfalten på Spedsbjergvej kunne blive skrællet af. Lørdag klokken 18 lukkede motorvejen 
mellem afkørslerne 52 (Odense SV) og 53 (Odense V), hvorefter entreprenørfirmaerne gik i gang med 
at lægge køreplader ud under broen.

Kort efter kørte store maskiner ind, som hakkede betonen itu og klippede armeringsjernene op i 
småstykker. Klokken 9 søndag morgen var stedet ryddet, og motorvejen igen kunne åbnes.
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Hjertestarterdag 
Inge Jagd Sørensen

Hjertestarterdagen den 16. oktober afholdes af "Dansk Råd for Genoplivning".

Formålet med Hjemmeværnets deltagelse i Hjertestarterdagen er, at vise endnu en side af det store 
kompleks af ressourcer, vi råder over.

På Fyn foregik det i år i Odense Zoo, hvor sanitetsinstruktør Peter og hjælper/sminkør Helle udfordrede 
de besøgende, der kom i nærheden af vores stand.

Det var dejligt at høre, hvor mange der på en eller anden vis havde modtaget undervisning i førstehjælp 
og herunder hjertemassage (soldat, skole, virksomhed og/eller job).

Det var også fantastisk at opleve, at børn og unge var meget vidende omkring hjertemassage, og de 
var meget interesserede i at prøve.

De mange der kom ind, for at prøve hjertemassage for første gang, og de mange der blot ville 
genopfriske det, eller have svar på forskellige spørgsmål, var alle meget interesserede. Især tænkte 
mange unge forældre på, hvis det ramte deres børn.

Trods en lidt våd start blev det en rigtig god dag.
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Skydeperiode i Hevring 
Melissa Tygesen, HVK Midtfyn

I weekenden den 25.-27. oktober afholdte Hjemmeværnskompagni Midtfyn skydeperiode 
(SKYPER) i Hevring skydeterræn. Med ca. 100 hjælpere, instruktører og skytter, har der været godt 
gang i skydningerne weekenden igennem.

I år havde Midtfyn 2 grupper med fra både INFDEL og BEVDEL, der i alt talte 26 soldater. Derudover 
har andre fynske kompagnier også bidraget med grupper til aktiviteten, der kom fra HVK Odense-Havn, 
HVK Nordfyn, HVK Sydvestfyn og USAM SYD.

Med 7 forskellige baner fordelt på alt fra FØHJ på kamppladsen, gruppeskydninger og nærkamp til 
HABA med oppakning og Feltskyttemærkeskydning på SF-bane, har der været rigeligt at se til for både 
instruktører, hjælpere, arrangører og ikke mindst GF´ere.

Over 40.000 affyrede skarpe skud må vidne om en ganske udmærket weekend. Så tak til alle der 
deltog.

Og vejret! Ja, som det nok antydes på billederne, var weekenden beriget med gaver fra vor herre af.
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Hvervearrangement 2019 – HVK Kerteminde 
På vegne af Taskforce Hvervning, Maria Refsing Mortensen

Den første halvdel af året er nu gået – og sikke et halvt år. 

Vi i Kerteminde hjemmeværnskompagni har afholdt 3 hvervearrangementer i både Kerteminde og 
Langeskov.

Det første arrangement var en stand på Kerteminde Kirsebærfestival, hvor vi stillede med vores FIK 
og en pavillon. Her fortalte vores folk om Hjemmeværnet generelt, men også om Hjemmeværnet i 
Kerteminde. Vi uddelte smagsprøver på vores feltrationer, og ”hold-da-op” en respons. Der var 21 
personer, der ønskede at blive kontaktet af os. Vi var overvældet over den fede oplevelse og glædede 
os til det næste arrangement, som var Havnefesten i Kerteminde.

Her havde vi en rigtig god plads i forhold til vores stand, vi kunne brede os lidt mere og stille vores 
pumpeantenne op. Vi lavede også en bivuak, så folk kunne se hvad vi sover i på øvelser. Vi lærte her, at 
selve pladsen ikke altid kan gøre det, man skal også havde den rigtige placering. Det havde vi desværre 
ikke, og derfor var der kun 3, der ville kontaktes.

Det sidste arrangement var på Langeskov Kræmmermarked. Her havde vi en rigtig god placering og 
rigeligt med plads. Det kunne også ses af resultatet. Hele 35 personer ville gerne kontaktes af os. Vi 
havde alt det fra Kirsebærfestivallen med og to små elbiler til børn. Vi uddelte smagsprøver ude blandt 
folk, der gik forbi, i stedet for at stå med det hele ved det lange bord. Det virkede meget bedre, og vi 
har kun fået god respons på vores nærvær.

Efter disse arrangementer har vi afholdt informationsaftener, hvor vi har kunnet snakke mere med folk 
og orientere dem om Hjemmeværnet. Det har gjort, at 8 har skrevet ansøgninger og flere er på vej.

Vi glæder os til næste år, som sikkert byder på lige så mange spændende arrangementer,
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SoMe
Kender du de sociale medier, hvor distriktet bevæger sig? 
Facebook intern/lukket gruppe: HDFYN - nyhedssiden for medlemmer af HDFYN 
Facebook ekstern/offentlig side; Hjemmeværnet på Fyn 
Facebook, lukket gruppe: HDFYN FOTO 
Instagram: hjv_fyn 

SoMe 

Kender du de sociale medier, hvor distriktet bevæger sig? 

 Facebook, intern/lukket gruppe: HDFYN – nyhedssiden for medlemmer af HDFYN 
Facebook, ekstern/offentlig side: Hjemmeværnet på Fyn 
Facebook, lukket gruppe: HDFYN FOTO 
Instagram; hjv_fyn  
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Forsvaret skal sikre danskernes tryghed - også i 
fremtiden TRINE BRAMSEN, FORSVARSMINISTER, (S)

Fyens Stiftstidende 17. august 2019 

Vi lever i en tid med mange trusler mod vores fælles sikkerhed. Terror og ukontrollerede 
migrantstrømme, et aggressivt og selvhævdende Rusland, voldsomme cybertrusler. Ja, fortsæt bare selv 
listen. Det risikerer at slå revner i det fundament, som den frie og demokratiske verdensorden er bygget 
på - og som ikke mindst det danske samfund hviler på. Danmark er et trygt og sikkert land. Et frit 
land. Forsvaret er - når alt kommer til alt - forudsætningen for, at det bliver ved at være sådan. Derfor 
skal vi have et stærkt og robust forsvar, og som forsvarsminister er det min vigtigste opgave at sikre, 
at Forsvaret også er rustet til at håndtere morgendagens udfordringer, så vi ikke bliver fanget på det 
forkerte ben eller overser trusler. Det er også derfor, at vi i disse år investerer mere i Forsvaret. Jeg ser 
det som min fornemmeste opgave at have en fast og sikker hånd på rattet i en turbulent tid.

Forsvaret er en af vores bærende samfundsinstitutioner, som i den grad er med til at binde Danmark 
sammen. Forsvaret løser vigtige opgaver bl.a. gennem Hjemmeværnets frivillige, farvandsovervågning, 
veteraner i jobordning eller vores udsendte til verdens brændpunkter. Forsvaret er til stede alle vegne 
og i øjenhøjde med danskerne. Og det samme er vores beredskab. 
Som del af regeringens samlede vision om en retfærdig udvikling i Danmark, ønsker jeg et forsvar, der 
skaber tryghed for alle danskere og sammenhæng i det danske samfund. Det er mit udgangspunkt. 
Og med det grundlag vil jeg som ny forsvarsminister sætte fokus på følgende områder for Forsvarets 
udvikling de kommende år:

Danmarks cyberforsvar skal styrkes. Vi er et af verdens mest digitaliserede lande. Det giver os først og 
fremmest store muligheder, men også store sikkerhedsudfordringer. Som borger skal man kunne leve 
trygt i visheden om, at det danske samfund kan modstå cyberangreb, og at de digitale løsninger er sikre 
at bruge. Digitaliseringen af alle grene af vores liv og samfund skaber et behov for øget adgang til data 
og overvågning, men det skal ske med respekt for vores privatliv. Jeg vil derfor tage initiativer, der skal 
sikre, at vi styrker vores bevidsthed om cybersikkerhed og vores evne til at begå os sikkert i en digital 
virkelighed.

Forsvaret skal bidrage til tryghed og sikkerhed i hele Rigsfællesskabet. Den geopolitiske betydning 
af Arktis bliver stadig mere markant, og især den russiske militære oprustning vækker bekymring. 
Vi ønsker at opretholde Arktis som et lavspændingsområde, men et øget dansk engagement er 
nødvendigt for at sikre stabiliteten. Forsvarets tilstedeværelse i Arktis bliver i de kommende år styrket 
som en naturlig reaktion på denne udvikling. Det er afgørende for mig, at Forsvarets og beredskabets 
indsats sker i tæt samarbejde med Grønland og Færøerne. Jeg vil derfor tage skridt til en tættere og 
mere regelmæssig dialog med Selvstyret i Grønland og Landsstyret på Færøerne om forsvarspolitiske 
spørgsmål. 
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Forsvaret skal passe endnu bedre på sine egne. Vi kan og skal gøre det bedre for de danske veteraner. 
Langt de fleste soldater kommer hjem med kompetencer, der er eftertragtede. Men der er en gruppe 
veteraner, som har det svært, og dem skal vi tage bedre hånd om. Jeg har derfor taget initiativ til at 
fremrykke evalueringen af vores veteranpolitik med sigte på at forbedre hjælpen til især de veteraner, 
der har svært ved at finde fodfæste i tilværelsen efter deres udsendelse. Vi skal også være bedre til 
at få de udsatte veteraner i job i det omfang, de kan. Og ikke mindst skylder vi at støtte veteranernes 
nærmeste pårørende - særligt deres børn - både før, under og efter udsendelsen. Vi skal være stolte af 
alle vores veteraner - og det skal de kunne mærke.

Forsvaret skal bidrage til Danmarks samlede grønne omstilling. Forsvaret er en stor virksomhed med 
køretøjer, skibe, fly og bygninger over hele Danmark. Derfor skal grønne løsninger tænkes ind og tages 
i brug, straks det er realistisk og kan forenes med Forsvarets vigtige opgaver. Når det f.eks. gælder 
vores bygninger og forsyningsanlæg, skal vi gå forrest og fremme energieffektive løsninger. På den 
måde kan vi yde et bidrag til den nationale og globale klimasikkerhed - og samtidig spare på vores 
dyrebare ressourcer.

Forsvaret har et særligt ansvar for sine medarbejdere. Forsvaret er med mere end 20.000 
medarbejdere en af Danmarks største arbejdspladser, og man skal som medarbejder føle sig værdsat 
og have mulighed for at udvikle sig. At være ansat i Forsvaret skal åbne for muligheder - også for 
dem, der en dag lægger uniformen for at prøve kræfter med det civile arbejdsmarked. Hvis deønsker 
at komme tilbage til Forsvaret, skal døren altid stå åben. Samtidig skal Forsvaret som en ansvarlig 
arbejdsplads bidrage bredt til samfundet - ikke mindst ved at være med til at afhjælpe manglen på 
lærlingepladser.

Forsvarets aktive internationale engagement skal have høj prioritet. Mange af truslerne mod Danmarks 
sikkerhed har rod langt fra vores grænser. Kollektiv sikkerhed i NATO og internationale operationer 
mod terrorisme er kerneopgaver for Forsvaret. FN har også en vigtig rolle at spille, ikke mindst i Afrika. 
Som socialdemokrat er det afgørende for mig, at vores internationale engagement har bred opbakning 
i Folketinget. Vi må ikke tage let på beslutningen om at sende mennesker ud i verdens brændpunkter. 
Vi skal tage os den fornødne tid til at drøfte det i Folketinget, også de svære spørgsmål, som er helt 
naturlige, når vi taler om anvendelse af magt.

Den største kunst ligger ikke i at lande politiske aftaler, men i implementeringen af aftalerne. Ved min 
tiltrædelse blev jeg spurgt, hvad jeg skal lave de kommende år, når der allerede er et forsvarsforlig. Det 
er en stor misforståelse, at politik kun handler om at lande aftaler. For mig er det væsentligt, at vi får 
implementeret forsvarsforliget på en måde, der binder Danmark sammen  
og sikrer opbakning til Forsvaret - også lokalt. For godt naboskab må ikke  
tages for givet, når Forsvaret i de kommende år øger sine aktiviteter.  
Eksempelvis med de nye kampfly i Skrydstrup, som vil komme til at larme  
mere end de nuværende. Her skal vi tage godt hånd om dem, der skal leve  
med larmen til hverdag. Ligesom vi aldrig må glemme, at forudsætningen for  
et dansk forsvar i verdensklasse er og bliver medarbejderne.

Jeg er blevet forsvarsminister for at sikre, at Danmark er et trygt land at bo  
og leve i - også i fremtiden. Det er den vigtigste prioritet for mig som socialde- 
mokrat. Vores forsvar skal gøres endnu bedre og endnu stærkere.
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