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HDMVS nyhedsbrev december 2015
Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland har igen bedrevet et nyhedsbrev. Målet er at få samlet nogle af de
informationer, som vi ønsker at formidle bredt, uden dermed at skulle sende mange mails rundt til videre fordeling.
God fornøjelse!
Chefen har ordet.
Distriktet og kompagnierne har nu afsluttet
årets sidste øvelses- og
uddannelsesaktiviteter. Året har ikke
afveget meget fra et normalt år ved
distriktet. Dog har det for en række
kompagnier knebet noget med deltagelse
ved især de ”grønne” aktiviteter og
uddannelser, hvor de vigtige og
nødvendige soldatermæssige færdigheder
opbygges og vedligeholdes. Det vil der i
2016 naturligvis være god lejlighed til at råde bod på. I første
halvår skal kompagnierne prioritere deltagelse i den stort
anlagte landsøvelse i Jylland i den første weekend i juni. Det er
en helt enestående mulighed for at deltage i en øvelse, hvor
alle dele af Hjemmeværnet vil deltage sammen med
udenlandske enheder. Her skal distriktet og kompagnierne
markere sig på positiv vis, indledningsvis ved en solid
deltagelse. Jeg forventer, at rigtig mange vil tilmelde sig
øvelsen, som afsluttes med en kæmpe parade. Til gengæld vil
der i 2016 hverken være distrikts- eller regionsøvelse, så det
er altså landsøvelsen, som udgør årets store feltøvelse. Andet
halvår vil have prioritet til kompagniernes egne aktiviteter samt
udveksling af enheder med vores svenske søsterbataljon ”48.
Battaljon”.
Som man har kunnet følge i den skrevne presse her sidst på
året, så er der efter terroraktioner i bl.a. Paris og København
kommet ekstra fokus på muligheden for i særlige situationer at
indsætte enheder fra Hjemmeværnet til støtte for Politiet i
rammen af ”særlig hjælp”, herunder med våben. Det er nu en
mulig opgave, som vi vil have særlig fokus på at kunne løse,
da det vil kræve, at en del af jer skal gennemføre ekstra
uddannelser for at leve op til de krav, som denne type opgave
vil kræve.
I 2016 markerer distriktet sig igen ved aktiviteter i udlandet.
Frivillige fra vores to infanterihjemmeværnskompagnier udgør i
foråret langt hovedparten af et sammensat kompagni, som
skal deltage i en stor øvelse i USA. Det er flot, at rigtig mange
har meldt sig i en længere periode, idet der forud for øvelsen
også lægges rigtig mange dages uddannelse for at blive klar til
øvelsen. Godt gået!
P.t. har distriktet en frivillig officer udsendt som instruktør i et
halvt år. Pågældende afløses i februar af en anden af
distriktets dygtige frivillige officerer. Også dette har distriktet
god grund til at være rigtig godt tilfreds med!
Ved årsskiftet overflyttes Musikkorps Vestsjælland til
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster.
Årsagen er, at musikkorpset geografisk ligger i deres område.
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Af en eller anden grund blev korpset ikke overført ved
sammenlægningen af distrikter ved årsskiftet 2010-11.
Distriktet siger tak for indsatsen til Musikkorps Vestsjælland!
Distriktet vil fortsat råde over Musikkorps Roskilde, som i år
har haft den ære at blive kåret som det bedste af alle
musikkorps i Hjemmeværnet. Sådan!
Distriktet har det sidste halve år lidt under manglende
bemanding i Operations- og uddannelsessektionen. Men fra 1.
februar vil sektionen være fuldt bemandet og klar til igen at
levere den nødvendige støtte til kompagnierne. Distriktet ser
således frem til I endnu højere grad at ville kunne være til
stede ved kompagnierne med henblik på at støtte deres
planlægning og gennemførelse af aktiviteter.
Med håbet om at møde rigtig mange af jer ved gode aktiviteter
i 2016 ønskes I alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår!
Personelnyt.

Af KN Martin Nielsen:
I den faste stab er der i løbet af efteråret sket en række
ændringer.
Pr. 01 NOV blev Martin Nielsen udnævnt til Kaptajn og flyttede
i samme ombæring til OPU02 stillingen.
Ligeledes pr. 01 NOV tiltrådte ny CH-OPU, MJ Bo Nissen. Bo
har allerede været i kontakt med alle kompagnierne og er
kommet flyvende fra start.
Pr. 01 DEC tiltrådte vores nye PL Andreas Nielsen i OPU03
stillingen.
Sidste tiltag på OPU stammen er, at SSG Michael Duris starter
den 01 FEB og overtager OPU04. Dermed bliver OPU sektionen
fuldt bemandet!

MJ Bo Nissen

PL Andreas Nielsen

Det er samtidig en stor glæde at kunne meddele, at Claus Torp
pr. 01 JAN er blevet fastansat som kontorassistent på
sekretariatet.
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Uddannelsen af frivilligt personel, som med kort varsel
kan indsættes som bevæbnet vagt til forstærkning den
militære vagt på Vordingborg Kaserne.

Af MJ Bo Nissen:
HDMVS udsendte operationsbefaling for støtte til drift af
Modtagecenter Vordingborg Kaserne d. 2. december 2015.
Formålet er at tilvejebringe og uddanne en indsatsstyrke på
ca. 30 mand, som med kort varsel (pt. 96 timer) skal kunne
indsættes som bevæbnet vagt til forstærkning af den militære
vagt på Vordingborg Kaserne, såfremt det bliver nødvendigt.
LØR 12 DEC gennemførte vagtuddannelse af 24 mand i
Stensved. Det betyder, at HDMVS nu har opbygget en
indsatsstyrke, som p.o. kan kontaktes og indsættes.
HDMVS arbejder på at udvide indsatsstyrken til ca. 100-150
mand. Dette for at tilsikre, at vi får opbygget en robust og
fleksibel kapacitet af veluddannede frivillige, som p.o. og med
kort varsel kan indsættes med, såvel som uden våben til støtte
for Forsvaret og Politiet.
Med det formål for øje gennemfører HDMVS vagtuddannelse
på Skalstrup lørdag d. 23. januar 2016 i tiden 08.00 til
22.00.
Frivilligt personel, der har LPU 1-4, Deling i bevogtning 6003
og skydning K7, og som forventes at kunne stille som vagt på
en kaserne eller et bevogtningsobjekt med kort varsel (1-4
døgn) kan optages på kurset.
HDMVS forventer, at Stabs- og hjemmeværnskompagnier
tilmelder hver 3-4 frivillige til kurset.
Tilmelding til kurset foretages på hjv.dk. Sidste tilmelding er d.
11. januar 2016, kl. 10.00.

HJV.DK, status og uddannelse.

Af KN Martin Nielsen:
I løbet af efteråret 2015 er der kommet en hel del rettelser på
vores internet platform www.hjv.dk. Disse rettelser har gjort
platformen langt mere anvendelig. I korte træk er der sket
følgende positive forandringer:
Nyheder på ”Mit websted” præsenteres med 2
seneste nyheder fra hver myndighed. Nærmest på en
selv ligger øverst, eks. Fra eget KMP, dernæst fra HD
osv.
Flere genveje er blevet oprettet og erstattet af ikoner,
som gerne skulle hjælpe til hurtigere at finde rundt.
Udtrykket ”min OE” er erstattet af ”min enhed”
Der er kommet 2 ekstra søgefelter, når man skal
finde en ressource, fx et køretøj.
Der er kommet en knap som giver mulighed for at
sende mail samt SMS til deltagere på en aktivitet.
Brugere kan nu selv ændre telefonnummer via ”Mit
websted”.
Rapporter som skal vise FRT er opdateret og viser nu
alle korrekte data.
Ved afslutning af aktiviteter kan timer sendes og
godkendes i én arbejdsgang.
HUSK: Det er fortsat meningen, at alle aktive skal tage
grundkursus samt mail kursus til hjv.dk. Ydermere skal alle BM
tage aktivitetsmodulet. Disse uddannelser kan findes på
www.fels.dk.

Indsættelser – støtte til Politiet og Forsvaret.
Af KN Mike Voss:
HDMVS har igen i år
leveret mange timers
planlagt indsættelse til
Politiet ved de ca. 70
planlagte, herudover
har der været ca. 10
akutte indsættelser
som listet herunder:

•

Stormen DAGMAR i 9-12 JAN hvor 139 forskellige
frivillige var indsat
•
Diverse afspærringsopgaver
•
Sneberedskab 20-21 NOV, hvor der blev assisteret
ved fastkørte ambulancer
•
Stormen GORM- hvor op mod 40 frivillige var varslet
og klar.
Dertil skal lægges de timer som HDMVS har støttet Forsvaret
med:
•
Rydningsassistent opgaver
•
Støtte til uddannelse og øvelser ved forsvaret
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Alle frivillige involveret i ovenstående indsættelser har bidraget
særdeles aktivt og har gjort en betydelig forskel for vores
samarbejdspartnere, som igen i år har udtrykt stor tilfredshed
med vores støtte.

Sneberedskab.

Af KN Mike Voss:
HDMVS søger flere folk til sneberedskabet.
Erfaringerne fra seneste indsættelse i Roskilde og omegn 2122 NOV viser, at vi ved HDMVS mangler flere folk til at kunne
afløse indsatte hold. Derfor har HDMVS brug for, at flere
frivillige melder sig til at være en del af sneberedskabet og
derved blive kontaktet ved aktivering.
Du behøver ikke være omskolet til et KØTJ, men kan bistå
beredskabet ved at være makker til, som er omskolet.

Distriktssamling 05-06 MAR 2016.
Af KN Mike Voss:
Bemærk at datoen er justeret, således at distriktssamlingen
foregår lørdag og søndag.

HDMVS har hvert andet år en weekend, hvor distriktet samler
en større skare end det normale nøglepersonel. Dette med
henblik på at skabe en samlende ramme for distriktet med et
uddannelsesmæssigt indhold, kombineret med relationspleje
gennem kammeratskabsaftenen.
I år satser vi på at få flere deltagere end forrige år hvor ca.
150 deltog. Dette gør vi ved at tilbyde kompagnierne en række
forskellige uddannelsesspor, hvor der både vil være mulighed
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for at enkeltmand kan deltage samt at kunne tilmelde en
samlet GRP som følges ad.
Der påtænkes gennemført 5 forskellige ”SPOR”:
1) TAK TRÆN. Et taktisk føringsspil og træning for
kompagniets O-trop.
2) OPGAVEMARCH: En række spændende, udfordrende
og underholdende opgaver som gennemføres med
grupper fra egen enhed, gerne organisatoriske
grupper. Her kan alle deltage og få et godt udbytte.
3) ENHEDSUDDANNELSE. For både enkeltmand og
grupper. Der gennemføres ENHUDD i Kampeksercits
og Formationer med efterfølgende Q.
4) INFO-SPOR: Primært målrettet ROF, KOF, UDDSTOF,
INFO, HIST samt øvrige med interesse for området.
Der planlægges på indhold i retning af Redaktørvirke,
Samtaleleder, UDDSTOF kursus.
5) SIGNALSPOR. For enkeltmand. Der gennemføres
Signaluddannelse med henblik på at opnå SIGNAL 2.
Forudsætningen er at man har gennemført SIG 1,
dette kan tages ved HVKGSO 23-24 JAN.

