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Politiet forsøger at håndtere de uregerlige hooligans. Det er anden gang i oktober, at

Hjemmeværnet bliver bedt om at støtte denne type øvelse. Foto: Lise Gardner 

Politiet får hjælp til deres uddannelse 

Hjemmeværnet var onsdag indsat som hooligans ved en politi-øvelse i

Sydøstjylland. Politiet skulle træne deres såkaldte Mobile Indsats Koncept.

24-10-2014 - kl. 11:06

Af Allan From Andersen

50 politibetjente var mødt op og ligeså mange hjemmeværnssoldater.

Formiddagen gik med tre forskellige øvelser, hvor Hjemmeværnet gav et godt medspil -

og modspil - så politiet kunne drage nytte af træningen.

Lige over middag stod den på "Fan-walk". Betegnelsen for de tilskuere, der

ankommer/forlader et stadion/togstation, når der er fodboldkamp.

Denne gang var tilskuerne stille og rolige i starten, men efterhånden som der blev

"drukket", forvandlede de sig til fodboldtosser, der slet ikke ville følge politiets vejledning

og ordrer.

Stenkast og romerlys

"Det er ofte i situationer som før og efter fodboldkampe, vi som politi står over for nogle

udfordringer. Indledningsvis går vi ind mellem tilhængerne og guider dem i en dialog. Men

hvis de begynder med stenkast, romerlys og hærværk, er det klart, at vi også ændrer

attitude, og det øvede vi i Erritsø", fortæller politikommissær Jesper Duus fra

Sydøstjylland Politi til Fredericia Dagblad.

Udover at poltiet blev trænet, blev det også til lidt undervisning af

hjemmeværnssoldaterne. I pauserne var der nemlig tid til at diskutere de forskellige

indsatsformer, som Hjemmeværnet benytter sig af.

Alt i alt en rigtig fin øvelse, hvor både politi og Hjemmeværnet fik mange nyttige ting med

hjem.

Læs mere

Artikel fra Fredericia

Dagblad om politi-øvelsen.
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