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M60 er allerede godt på vej 

Sidste år begyndte uddannelsen på det nye 

maskingevær, M60. Green Phoenix er den første 

store øvelse, hvor vi får mulighed for at se det i 

aktion. Der er efterhånden blevet uddannet en 

del på våbnet og der er en del med på øvelsen. 

Vi hilser det nye maskingevær velkommen – det 

er tiltrængt  

 

 

INF får genopfrisket uddannelsen forud for 

vigtig opgave? 

En vigtig del af ethvert beredskab er altid at 

være fuldt uddannet til at løse opgaven – 

det gælder også i krig! I dag skal INF 

foretage en vigtig indtagelse af et 

nøgleområde og distriktets nye 

uddannelsesofficer, Kenneth Keis, har fået 

til opgave at genopfriskeinfanteristerne på 

disciplinen inden for rensning og afsøgning. 

Da vi mødte dem, fik INF de sidste 

instruktioner forud for træningen med løs 

ammunition. Det er nu de har chancen for 

at rettet de sidste ting til, inden det bliver 

alvor i senere på dagen. 

 

Chefens ord 

Allerede på sidste års distriktsøvelse, SKYD SMIL, blev der 

lagt op til denne regionsøvelse. Sidst fik vi sikret, at vores 

førere fik indøvet de taktiske principper, så vi denne gang kan 

fokusere på Hjemmeværnets kerneopgaver. Vi skal træne 

vores militære kernekompetencer, og vi skal sikre, at alle 

distriktets soldater får indøvet de taktiske opgaver. Major, 

Henrik Dyhrfjeld er glad for det han ser herude - både 

opgaverne med at bevogte de to objekter, 

områdeopklaringerne, route checks, forberedelserne til angreb 

samt KSN- og forsyningstjenesterne. Distriktschefen har 

særligt bemærket og rost så hurtigt alle enheder er kommet på 

plads samt den professionalisme og det engagement han ser 

hos jer derude. Det er godt at se, og det tegner godt for den 

kommende indøvelse på vores skarpe objekter, som vi skal 

gennemføre på næste års distriktsøvelse.  
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Obersten afgår fra Antvorskov kaserne med escorte 

Forsøg på indtrængen blev afværget 

Objekt Alfa blev midt på eftermiddagen angrebet 

formentlig af styrker fra Lillaland. Heldigvis var 1. 

Kompagni på plads og kunne hindre indtrængen. Da 

fjenden trak sig tilbage løb de direkte ind i et baghold 

fra en enhed fra Objekt Bravo som var sendt ud for at 

støtte. God koordineret indsats. Bagefter var der tid til 

at reorganisere og dele oplevelsen. 

 

 

SIT AWARE – God støtte til E- og O-kortet 

Distriktets nye GPS-plotter – SIT AWARE er en god hjælp 

til at skabe overblik over fjendebilledet og til brug for 

egne operationer. Du tager simpelthen bare tabletten 

med ud i området. Du kan nemt markere en observation, 

og angive enhedens størrelse. MOTOV har dem med ude 

og fik på kort tid plottet 6 fjendepositioner ind omkring 

Lillalands objekt. Lige så snart det er plottet ind, er det 

tilgængeligt for DF og KSN og distriktsstab – smart! Vi 

hilser også SIT AWARE velkomment    

Obersten kom forbi 

Vores chef for Landsdelsregion Øst, Oberst Lenny 

Fredskov, har været en tur rundt at besøge sine 

enheder – og selvfølgelig også vores distrikt. Obersten 

fik en kort rundvisning i staben og en orientering om 

situationen. Obersten havde til lejligheden taget 

svenske hjemmeværnsfolk med, som skulle have 

indblik i, hvordan vi løser opgaverne. Efter besøget blev 

obersten eskorteret af distriktets MOTOV til hans 

næste destination i Vordingborg. Obersten var meget 

tilfreds med det han så og bad os sende jer alle 

sammen en hilsen. 

Stemningsfuld samtale mellem obersten, majoren 

og de svenske observatører  
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Flyverhjemmeværnet er indsat under øvelse 

GREEN PHOENIX. De overvåger terrænet fra 

luften med deres Britten Norman Islander 

Defender fly. Om bord har de noget af det mest 

avancerede udstyr med mulighed for at se både 

i dagslys og mørke (infrarød) og anvende 

varmesøgning. Det kraftige 

højopløsningskamera kan sende live streaming 

af hvad der observeres på jorden. Her lørdag 

morgen mødte en repræsentant for den 

flyvende enhed op på vores kommandostation 

for at præsentere systemet. Vi har nu en 

monitor stående, der giver mulighed for at 

følge med i aktiviteterne fra fugleperspektiv. 

Den kan let flyttes til det sted hvor behovet er 

størst for overvågning. 

 

 

Ingen baltere denne gang 

Traditionen tro var der 

inviteret enheder fra de 

baltiske lande til 

regionsøvelsen.  Helt til det 

sidste forventede man 3 

grupper men i sidste øjeblik 

måtte de melde afbud.  Vi 

håber det lykkes næste gang. 

De baltiske venner er altid 

velkomne. 

Jubilarstævne og Åbent hus ved Garderhusarregimentet 

Midt i al vores egen aktivitet med bevogtninger, opklaringer 

og escortekørsel var der til vores overraskelse meget stor 

aktivitet inde på kasernen. En lang kø af civile biler ventede 

på at få plads til at parkere. Anledningen var det årlige 

jubilarstævne, hvor tidligere garderhusarer mødes til parade 

og frokost med obersten. I forbindelse med arrangementet 

var der også underholdning med Hjemmeværnets 

Musikkorps. Vi ønsker jubilarerne tillykke. 

 

 

Nedenfor ser I et eksempel på et billede 

taget fra dagens overflyvning. I kan sikkert 

selv se hvor det er og vi befinder os nede 

omkring Østby. Billedet er taget fra 14 km 

afstand og i 1500 m højde. Kameraerne i 

Hjemmeværnets fly er en generation nyere 

end forsvarets og det er imponerende med 

de detaljer man kan se.Med 

varmesøgningen kan man skelne varme på 

4 km afstand.  

 


