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Fotos i slutningen af nyheden… 
 
Infanterikompagni Jonstrup leverede igen varen i forbindelse med PRIK 4 weekendøvelsen i Slagelse 
Infanterikompagni Jonstrup (INFHVK-JON), som består af flere delinger infanteri og motoriseret 
overvågning (MOTOV), var i felten og gav modstanderen ”røvfuld” og leverede varen her i weekenden den 
24-25-26 november i Slagelse øvelsesterræn. 
 
Første møde med modstanderen. 
Denne øvelses var den sidste ud af årets i alt 4 PRIK uddannelses weekender, ledet af regionen. 
Alt foregår jo efter planen - lige indtil mødet med modstanderen, og denne øvelse var ingen undtagelse. 
Med både KC og NK/KMP afgivet til andet tjeneste i familiens greb stillede frivillig stab en ”erstatnings KC”, 
hvilket gjorde samarbejdet og befalingerne på en anden måde end vi var vant til – spændende! 
Der var også en deling fra HDSLF der ikke kunne stille i sidste øjeblik. 
Heldigvis har INFHVK-JON så mange ressourcer i baghånden, og i vores store netværk fandt vi bl.a. en 
kompetent styrke i form af en sammensat infanterideling fra bl.a. HVKKDO ved HDMVS. 
 
Ny FSBM leverede varen. 
INFHVK-JON’s nye forsyningsbefalingsmand og soldater fra signalgruppen havde lagt en gigantisk 
arbejdsindsats for dagen med at klargøre alt materiellet til øvelsen. Det er et stort arbejde når 3-4 delinger 
fra Kommando, Infanteri og MOTOV med GD’er, MAN’er, FIK’er, våben såsom dyssekanon og 
natkampudstyr skal klargøres, kontrolleres, registreres og udleveres. 
På trods af vi ikke går til Hjemmeværn for af udføre administrativt arbejde, såsom udfyldning og 
underskrivning af materielbestillinger, så gik udleverings og registreringen af materiel i grupperamme som 
smurt i våbenolie. 
 
Start fredag med KTK og MOTOV teori 
Øvelsen startede fredag aften i Jonstruplejren med ”klart til kamp” (=KTK) og opgavefordeling til førerne, 
efterfulgt at timer med teoretisk gennemgang af kryds-formationer (taktikerne for MOTOV). 
Det var spændende teori men efterhånden lagde trætheden sig og der blev buffet i og omkring 
garageområdet i lejren. 
 
Indøvning af taktiker for MOTOV hele lørdag 
Lørdag morgen fortsatte uddannelsen i kryds-formationer hvorefter kompagniet lavede en såkaldt 
”administrativ bevægelse” også kaldet forskydning fra Jonstruplejren til det militære øvelsesområde ved 
Slagelse. 
Her blev indlærte teori over flere timer omdannet til praksis, for i dette øvelsesmiljø kan MOTOV virkelig 
folde deres kompetencer fuldt ud. 
 
Modstanderen sad på Østerby 
Senere lørdag tilgik 6.5 (=KC) kompagniet og selve øvelsen gik for alvor i gang. 
Scenariet var at modstanderen, bestående af en deling infanterister, havde sat sig på Østerby. 
Nu viste INFHVK-JON sine MOTOV/INF kompetencer ved at modstanderen skulle overvåges uden at vi blev 
erkendt. 
Observation af modstanderen og det omkringlæggende område omkring Østerby fortsatte resten af 
lørdagen. 
Der blev udført flere ”blomster” og der var også ”kakao” til alle GD’ere - typisk INFHVK-JON! 
 
Det endelige slag om Østerby 
Søndag kl. 08:15 startede selve angrebet på modstanderen i Østerby og det gik helt efter planen og Østerby 
er nu igen erklæret frit. 
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Efter slaget om Østerby meldte 6.5 ”assessment” også kaldet endex og selve øvelsen var herefter slut. 
Efter en kort tilbagemelding stod den på rengøring af køretøj samt materiel på vaskepladsen. 
 
Ny modstander 
Herefter afgav DF2 en SIMUMFAHROF og kompagniet kørte i kolonne i en time tid retur til Jonstruplejren til 
rengøring af udleveret materiel og diverse våben m.m. 
Da kolonnen med GD’er, FIK’er og buslet’er ankom til vores kompagni HQ i bygning 12 i Jonstruplejren 
måtte vi erfare at ”nogle flyvere” havde sat sig på fælles køkkenet i bygningen i forbindelse med en 
førstehjælps certificering. 
Så der var ingen kaffe eller the! 
Her måtte undertegnet på pænt dansk forklare, at man ikke kan sætte sig på fællesområder. 
At tænke sig kompagniet timer forinden havde nedkæmpet en deling infanterister i Østerby og nu igen 
skulle kæmpe, og denne gang om adgang til køkkenet og kaffen! 
Nå men fælleskøkkenet blev igen erklæret åbent uden afgivelse af et eneste skud, og der herskede igen en 
meget positiv stemning blandt soldaterne.  
 
Godt trætte men super tilfreds 
Alle soldaterne var godt trætte efter en god og lang weekendøvelse og der herskede en stemning af 
tilfredshed bland infanteristerne. 
Som ny NK/KMP var det dejligt at se at alle godt vidste at kompagniet igen havde leveret varen, i en 
regionsledet øvelse, over norm. 
Stemningen emmede af tilfredshed over godt arbejde. 
 
Det bliver godt i 2018 
Kompagniledelsen har fået lov af vores familier og vi glæder os til at deltage på PRIK aktiviteter i 2018, som 
i øvrigt allerede nu kan findes i kalenderen. 
Undertegnet kommer til vores mange infanteriaktiviteter i 2018, og ser frem til at møde dig i verdens 
bedste infanterikompagni i Danmark – infanterikompagni Jonstrup. 
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Sikring omkring forskudt KSN på plads og operativt. 

 

Stemningsbilleder fra PRIK 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En blandt mange GD’er, som var i beredskab. 
Der var INF/MOTOV soldater i skjul der sikrede, klar til 
indsættelse. 
 
Kort sagt stilhed før storm. 

Mobilt KSN, primært bestående af 2 styk MAN13, som vi havde ombygget ved at ribbet 

for alle stolerækker og efterfølgende fyldt op med funktionelt kontor og signal inventar. 

 

En model der tager tid at klargøre men det virker super godt! 
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Kompagniets SIGBM her operativt i gang i KSN 

vognen med at registrerer egne styrkers placering 

inden det store slag om Østerby søndag morgen. 

Kompagniets FSBM her i gang med sidste koordinering 

på RDO inden slaget om Østerby søndag morgen. 

 

Al logning foregår i M$ OneDrive, så viden og 

information effektivt bliver delt operativt. 

 

Kompagniet glæder sig til at bruge SITAWARE EDGE og 

HQ i 2018 
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Feedback mellem KF og DF2 efter befrielsen af Østerby. 
En snak de begge kunne tage erfaringer med hjem fra. 

Feedback foregår også ude  i 
delingerne. 
 
Her er det 2. MOTOV deling, som 
gennemgår: 
lesson observed 
+ 
lessons learned. 
 
Hvorved vi løbende bliver bedre. 

 
 
  

5 minutter efter det store angreb om Østerby gik i gang 

lavede den nye NK/KMP en ”planlagt” strømafbrydelse 

ved at tørlægge generatoren, som leverede strøm til KSN. 

Dette tog Kommandodelingen kun 3 minutter at finde 

dunken med ”NK-benzin” og de var hurtig oppe og køre 

igen. 

Godt arbejde soldater! 
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Den obligatoriske appel på græsplænen foran bygning 12, efter alt materiel var rengjort og korrekt 
afleveret. 
Der var dog mange soldater, som allerede havde forskudt til deres ventende familier. 
 

Kompagniet siger stor tak for lån af gode soldater til alle familier… 

Venligst ingen kopi fra denne nyhed til andre sociale medier, uden tilladelse fra undertegnet – TAK! 
 
Spørgsmål omkring denne nyhed og øvelsen bedes stillet til: 
NK/KMP v/INFHVK-JON, Premierløjtnant Lennart Søby, på 417843@hjv.dk 
 

 

Infanterikompagni 
Jonstrup 

mailto:417843@hjv.dk

