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Indsatskøretøjet blev officielt overdraget til Hjemmeværnet d. 19. august. Brigadegeneralerne

Peer Sander Rouff fra Hjemmeværnet (i midten) og Henrik Raatræ Lundstein fra Forsvarets

Materieltjeneste (blå uniform) ses her ved den officielle modtagelse. 

Begejstring over nyt indsatskøretøj 

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland fik i denne weekend overdraget fire af

Hjemmeværnets nye fleksible indsatskøretøjer, og allerede søndag morgen

begyndte omskolingen til de nye køretøjer.

19-08-2014 - kl. 13:05

Af Ulla Sørensen-Mølgaard

Lørdag morgen fik distriktschefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland, oberstløjtnant

Jan Johansen, den første instruks i anvendelsen af det nye fleksible indsatskøretøj.

”Jeg forventer, at de nye køretøjer bliver meget flittigt anvendt, idet det erstatter

køretøjet MAN 8, men det skal ikke anvendes som et infanterikøretøj”. Sådan lød

distriktchefens umiddelbare forventninger.

Herefter fik chefen for distriktet gennemgået køretøjet af major J.F. Jensen fra

Hjemmeværnskommandoen sammen med instruktøren, seniorsergent Borup. Noget af det

første, som alle hjemmeværnssoldater kan glæde sig over, er, at det er muligt at stå op

inde i kabinen, hvor der oppe under loftet er kroge til sygehjælpertaskerne samt båre.

Speciel indretning

Der er tænkt meget over indretningen af det nye køretøj. Bag i vognen er der plads til ni

mands udrustning, inklusiv basis, og det kan spændes fast i bunden af vognen. Desuden

er der et net, der kan spændes ned foran udrustningen. Der er ligeledes tænkt over

transporten af gruppens våben, som kan placeres i en særlig boks.

Hvis gruppen ikke har en hund med, kan hundeburet anvendes til opbevaring af blandt

andet rygsække. En meget fin detalje er en ventilationsboks omme bagi, der sørger for, at

en hund i buret ikke får det hverken for varmt eller koldt og samtidig forhindrer, at luften

fra hundeburet kommer ind i kabinen til hjemmeværnssoldaterne.

Køretøjet er ligeledes isoleret med 20 mm skum, så både kulde og varme kan holdes ude

af kabinen, og desuden er der tonede ruder, så man ikke kan se, hvad den indsatte styrke

foretager sig.
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Distriktschefen kigger nærmere på det nye køretøj. Foto: Ulla Sørensen-Mølgaard.

Løst sand – intet problem

Introduktionen til det nye køretøj fortsatte herefter ude i terrænet ved Aalborg Kaserne.

Her er det muligt at køre i løst sand, mudder samt på stejle skråninger. Køretøjet

viste hurtigt, at det næsten kan klare de samme vejforhold som køretøjet MAN, idet

terrænet både har løst sand og mudder efter de sidste par dages regn.

Det var en glad distriktschef, der kørte tilbage til Aalborg Kaserne, idet han glæder sig til

at få omskolet mange kørere samt sat staben ind i, hvilke opgaver de nye køretøjer kan

anvendes til.
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