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Fleksibelt Indsatskøretøj supplerer MAN 10 og 13 i puljen af store 4x4-køretøjer i Hjemmeværnet. 

Instruktører klar til nyt køretøj 

I uge 33 uddannes de foreløbigt sidste af de mange instruktører, der skal stå for

omskolingen af kørere til Hjemmeværnets nye fleksible indsatskøretøj. Se deres

vurdering af køretøjets muligheder på HJVfilmkanal på YouTube.

08-08-2014 - kl. 09:49

Af Kasper Brøndum Andersen

Fleksibelt Indsatskøretøj (FIK) nærmer sig to milepæle på vejen mod at blive fuldstændig

i implementeret i Hjemmeværnets vognpark:

I næste uge afsluttes uddannelsen af de instruktører, som skal stå for omskoling af

kørerne i Hjemmeværnet distrikter. Derudover er et antal køreassistenter blevet

uddannet.

Samtidig er de FIK’er, der skal bruges til omskolingen, på vej ud til myndighederne efter

godkendelse ved Hjemmeværnskommandoen logistikafdeling.

Køretøjerne rulles ud til distrikterne i løbet af august. Alle hærhjemmeværnsdistrikter

kommer til at råde over to eller tre FIK’er til omskolingen, som vil foregå i løbet de

kommende måneder.

Klik nedenfor og se film om FIK

På Hjemmeværnets filmkanal på YouTube kan du se en film fra tidligere på året, hvor en

række af de nye instruktører giver deres vurdering af det firehjulstrukne køretøj, som du

også kan danne dit eget indtryk af i kuperet og mudret terræn. Kørerne er positivt

overraskede over præstationerne fra det fem ton tunge køretøj.

Planen er, at alle distrikter har den aftale beholdning af 4x4-køretøjer, når

vinterberedskabet træder i kraft 1. november. I alt fordeles 90 FIK'er. Lastbilerne af

typerne MAN 10 og MAN 13 bliver omfordelt, så alle distrikter kommer til at råde over fire

MAN’er samt et antal FIK’er, som normeres efter antallet af aktive medlemmer ved det

enkelte distrikt.

Du kan følge FIK’s fortsatte færd på her på HJV.DK, på facebook og i HJV magasinet.

FIK vil være klar til at indgå i vinterberedskabet fra 1. november. Foto: Ole Bo Jensen
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