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LEDER

Kære alle
Så er vi nået til årets sidste FHV Magasin. 
Det har på alle måder været et spændende 
og udfordrende år for alle, og vi har haft 
mange bolde i luften. Jeg håber og tror, at 
vi kan se frem til et 2016, hvor vi får lagt i 
det mindste nogle af boldene i ro.  

Vi kender endnu ikke udkommet af de 
igangværende drøftelser om Hjemmevær-
nets omstilling og udvikling.  Men resulta
tet skulle gerne fastlægge den fremtidige 
struktur og sikre, at der er sammenhæng 
mellem mål og midler. Konkret for Flyver
hjemmeværnet er det min vurdering, at der 
i løbet af foråret vil blive sagt god for, at vi 
kan etablere os i en mere hensigtsmæssig 
organisation, hvor vi kun udgør én myndig
hed. Vi vil i den nye struktur være placeret i 
Karup og i Vordingborg. Målsætningen er, at 
vi fortsat kan yde den bedst mulige støtte til 
jer i den frivillige struktur, samtidigt med at 
vi afsætter kræfter til at styre den løbende 
forretning og ikke mindst den nødvendige 
udvikling. Dette er i min verden en forud
sætning for, at vi stedse har et relevant og 
kompetent Flyverhjemmeværn. 

Flyverhjemmeværnet har sammen med de 
øvrige værnsgrene over det seneste halve 
år deltaget i et arbejde vedr. Hjemmevær-
nets opgavevaretagelse. Sigtet har været, 
at alle frivillige i hele Hjemmeværnet skal 
kende deres konkrete opgaver. Jeg kan med 
glæde konstatere, at vores arbejde med 
at udvikle Flyverhjemmeværnets og hver 
enkelt eskadrilles opgavekatalog har været 
givet godt ud  også i denne sammenhæng. 
Og vi har i store træk kunnet anvende dette 

grundlag. Ikke mindst i omstillingstider er 
det overordentligt vigtigt, at vi alle har styr 
på vores forskellige opgaver. 

Tilsvarende er det vigtigt, at vi er åbne 
over for nye opgaver, hvorfor den løbende 
dialog med vores partnere – primært 
Flyvevåbnet  er af stor betydning. Jeg er 
helt med på, at der er en øvre grænse for, 
hvor mange opgaver vi kan tage ind. Og det 
er i den forbindelse vigtigt, at vi også – når 
påkrævet – siger klart fra.    

Vores tre frivillige, som har været udsendt 
til Kuwait, er hjemme igen i god behold. 
Det glæder mig overordentligt meget. Jeg 
ser denne første udsendelse af Flyverhjem-
meværnet som direkte støtte til Flyvevåbnet 
som en væsentlig anerkendelse af Flyver
hjemmeværnet som en ligeværdig part-
ner, der fuldt ud kan indgå i Flyvevåbnets 
opgaveløsning  også i internationalt regi. 
Udsendelsen viser også, at de uddannel

ser og den træning, der sker herhjemme, 
udgør den rigtige ramme. Og for god ordens 
skyld skal jeg da lige nævne, at vores tre 
udsendte løste opgaven til Flyvevåbnets 
fulde tilfredshed. 

I kan i distriktschefens og min julehilsen 
læse mere om det forgangne år, og hvad vi 
forventer af det kommende år.

Tak til jer og jeres familier for en super ind-
sats i 2015. Glædelig jul og et godt nytår.

De bedste hilsner 
Bernt B. Christiansen
Oberst
Chef for Flyverhjemmeværnet

hjemmeværnet som en ligeværdig part-
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opgaveløsning  også i internationalt regi. 
Udsendelsen viser også, at de uddannel
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KORT NYT

HJV Flyvende Kapacitet  
med på SERE øvelse

Flyvevåbnets SERE (Survival, Evasion, 
Resistance and Escape) grundkursus 
2015-2 for flybesætninger er afsluttet, og 17 
elever kom flot igennem øvelsen i november 
med afsluttende pick up med EH101 heli
kopter om nattet i området ved Kongens
hus. De sidste energidepoter skulle tømmes 
for at komme de sidste kilometer, men alle 
klarede det. Vanen tro var Flyverhjemme
værnet med for at stresse besætningerne 
bag en fjendes linjer, og helikopteren blev 
denne gang støttet af et af Hjemmeværnets 
nye fly fra Eskadrille 270. I flyet sad en 

SERE instruktør og spillede rollen som Re
scue Mission Commander. Her er billeder fra 
pick up fasen taget med BrittenNormann 
Denfenders infarøde kamera.

TEKST OG BILLLEDER AF  
FLYVEVÅBNETS AIR FORCE TRAINING CENTRE (AFTC)

Chefer på  
efteruddan
nelse i kom
munikation 
35 engagerede kursister 
var samlet på Flyve
station Karup i oktober. 
Emnet for efter ud dan
nelsen var denne gang 
kommunikation.

 AF NIELS FRANK

Kommunikationen er et af de fem tema
er, som er opstillet i strategiprocessen for 
Flyverhjemmeværnet. Emnet er brand
aktuelt efter det årlige planlægnings
seminar i Fredericia, hvor Projektgruppe 
Kommunikation fremlagde de første re
sultater af det grundige analysearbejde, 
man har gennemført henover foråret og 
sommeren 2015 blandt frivillige medlem
mer og ansatte i Flyverhjemmeværnet.

Lørdag eftermiddag tog modulets gæ
steunderviser/oplægsholder Leif Balle 
teten og glimrede med gode oplæg, 
pointer, opgaver og diskussioner omkring 
de interne og eksterne kommunikations
udfordringer, vi alle erkender, at vi har.

Leif ledte elegant kursisterne hen mod 
modulets anden oplægsholder, Donny 
Holm, som på baggrund af endnu en 
gennemgang af analysearbejdet og de 
konkrete aftaler, som blev indgået på 
planlægningsseminaret, satte tre hold 
sammen med fokus på tre vigtige, kon
krete kommunikationsudfordringer i 
2016:
 HJV Landsøvelse 2016
 Air Show 2016
 Night Hawk 2016

Grupperne arbejdede med stor motiva
tion, stort engagement  og ikke mindst 
stor disciplin fra lørdag aften frem til søn
dag middag, hvor de færdige produkter/
planer blev præsenteret i plenum. Tre 
flotte stykker arbejde, som umiddelbart 
er anvendelige og bliver udgangspunktet 
for planlægningen af aktiviteterne. 

Tak til alle deltagere  vi ses til næste 
efteruddannelsesmodul i 2016.

Flyverhjemmeværnet deltog  
i stor katastrofeøvelse
Kvælende røg og høje brag omkransede et stort brændende 
fly på brandøvelsespladsen på Flyvestation Karup.

I og omkring flyet lå utallige sårede, og der 
gik klagende mennesker rundt med blodet 
strømmende fra mange sår.  Andre igen var 
bare helt tavse og tæt på at gå i chok. Antal
let af sårede og tilskadekomne løb op i ca. 80 
personer, heraf deltog Flyverhjemmeværnet 
med ca. 25 mænd og kvinder, som agerede 
ud fra de skadeskort og den sminkning, de 
forinden havde været udsat for.

”Jeg er dybt imponeret over den realisme, 
alle fra momentholdet har lagt i indspillene,”  
udtalte oberst P. Mikkelsen fra Flyvevåbnets 
Skole, Air Force Training Center. Han havde 
lagt vejen forbi brandøvelsespladsen, da Fly
vevåbnet støttede øvelsen med mandskab fra 
Brand og Redning, og hvor to store brand
slukningskøretøjer kæmpede med ilden i det 
havarerede fly. Herudover deltog læger fra 
SAR, Search And Rescue.

Øvelsesdeltagerne på denne dag i oktober 
var unge medicinstuderende, som, gennem 
deres studenterorganisation SATS, ønskede 
at blive bedre klædt på til at håndtere akutte 
patienter under katastrofer. De medicinstude
rende var inddelt i hold, som skulle prioritere 
behandlingen af de tilskadekomne og sørge 
for, at de sårede blev evakueret til den forbe
redte behandlerplads.  Hvert hold havde en 
erfaren læge med sig, som løbende evalu
erede deres indsats.

De unge medicinstuderende var glade for 
de mange gode indspil fra Flyverhjemme
værnet. Uden dem ville øvelsen have mistet 
realisme, hvilket igen ville have betydet, at 
kursisterne ikke havde været under det si
mulerede pres, som var med til at skabe et 
realistisk scenarie. Som forbindelsesofficer på 
opgaven var jeg dybt imponeret over det flot
te sminkearbejde, som de tre sminkører fra 
Hjemmeværnseskadrille 280, Belinda Stegger 
Pedersen og Maria og Frank Gram udførte. 
Under den efterfølgende debriefing udtrykte 
medlemmerne af Flyverhjemmeværnet, at de 
var glade for opgaven og meget gerne ville 
deltage, næste gang SATS bad om hjælp. Det 
er en fin opgave at være med til at træne 
kommende læger i at yde akut lægehjælp 
under katastrofer.

 AF JENS ØSTRUP
FOTOS: BELINDA STEGGER PEDERSEN
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Sæt turbo på  
en ny ildsjæl
Fra at det nye medlem bliver optaget i Hjemmeværnet, og til at han eller hun  
skal have gennemført den lovpligtige uddannelse (LPU), må der ifølge hjemme-
værns bestemmelserne gå op til tre år. Men jeg har erfaret, at det kan lade sig gøre 
betydeligt hurtigere, hvis tiden og viljen er til stede. Man hører i hvert fald ofte 
mange beklage sig over, hvor lang tid det tager at få grunduddannet vores 
medlemmer. Men her er en anden historie – blot til inspiration!

Det hele starter med orienteringssamtalen 
i vores eskadrille, hvor Nannina Hansen 
udtrykker interesse for Flyverhjemmeværnet 
og ønsker at blive uddannet som bevogt
ningsassistent. Hun har ingen tidligere 
værnsuddannelse og skal derfor først gen
nemføre de lovpligtige uddannelser, før hun 
kan betræde vejen til uddannelsen som 
bevogtningsassistent i Flyverhjemmeværnet. 

Nannina Hansen har som studerende ikke 
megen fritid. Derfor planlægger vi, at hun 
kan gennemføre den lovpligtige uddannelse 
på bootcamp i sommeren 2015. Her har 
hun mulighed for at gennemføre modulerne 
1234 på tre uger i sin ferie. I weekenden 
før bootcampen skal starte om fredagen, 
modtager vi i eskadrillen svaret: Ansøger 
er nu blevet godkendt. Og vi aftaler at 
mødes med Nannina i weekenden, hvor hun 
underskriver kontrakten. Hun har fastholdt 
at bruge sin ferie, som vi tidligere aftalte, til 
at gennemføre sin lovpligtige uddannelse. 
Vi gør, hvad vi kan for at få hende med på 
bootcamp. Der er dog ikke de store chancer, 
da ansøgningsfristen er overskredet. 

Med vilje og held
Mandag morgen afleveres kontrakten til Fly
verhjemmeværnsdistriktet i Jonstruplejren. 
Kort tid efter bliver der oprettet MAnummer, 
og hun får stillingsnummer i eskadrillen og 
bliver opdateret på hjv.dk. Herefter bliver 
områdedepotet kontaktet med henblik på 
at få hende iklædt. Depotet meddeler, at de 
har fået et afbud kl.13.30 samme dag, så 
hvis vores nye medlem kan komme, kan hun 
blive iklædt samme dag. Vi kontakter Nanin
na og forelægger mulighederne, og at hun 
kan få uniform osv. med det samme. Vores 
nye medlem er dog på arbejde, men kan 
afse tid, hvis vi kan komme og hente hende 

og bringe hende tilbage efter iklædningen. 
Uddannelsesstedet kontaktes. Tilmeldings
fristen er overskredet, og der er ikke flere 
ledige pladser. Men vi vil blive kontaktet, hvis 
de modtager afbud, og Nannina kommer på 
venteliste. Kl.15.00 er iklædningen gennem
ført, og vores nye medlem køres tilbage til 
sit arbejde. Næste formiddag modtager vi 
besked fra kursusstedet om, at der er kom
met et afbud, og der er en ledig plads, hvis 
hun kan møde fredag formiddag. 

Flere personer har virkelig været vakse 
ved havelågen i denne sag, og heldet har 
også stået os bi. Men vi er stolte af, at 

Naninna Hansen på 25 dage blev optaget i 
Hjemmeværnet og fik gennemført sin lov
pligtig uddannelse. Og hun er tilfreds og har 
fået, hvad hun kom efter. For som hun siger: 

”Indtil videre har Hjemmeværnet været 
en rigtig god oplevelse for mig. Jeg kan 
vælge at være social og samtidig få den 
uddannelse og erfaring, jeg ønsker. Jeg har 
stadig en ide om, at jeg skal ende med fast 
arbejde i et ”uniformsjob”, enten i Forsva
ret eller Politiet. Jeg søgte om optagelse 
i Hjemmeværnet, fordi jeg fik lysten til at 
prøve mig selv af i den sammenhæng, og 
det har jeg så sandelig også fået lov til”.

AF TOMMY OHLHOFF,  
ESKADRILLECHEF I HVE 223 VÆRLØSE

BOOTCAMP

Naninna Hansen, turbo medlem i Flyverhjemmeværnet
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INTERVIEW

På en blæsende decemberdag mødtes Magasin for Flyverhjemmeværnet og 
chefen for Flyver hjemme værnet, oberst Bernt B. Christiansen, med Flyvevåbnets 
øverste chef, generalmajor Max Arthur Lund Thorsø Nielsen, kaldet MALT, 
i Kuglegården på Holmen i København for at tale om samarbejdet mellem 
Flyvevåbnet og Flyverhjemmeværnet nu og i fremtiden

”FHV er da en 
fuldt integreret del 
af Flyvevåbnets 
opgaveløsning!"
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Det var en afslappet MALT, der mødte os, da 
vi trådte ind i mødelokale Fyrkat/Trelleborg i 
den fine Bygning 49. Navnet på mødelokalet 
er ikke tilfældigt valgt, da to meget store 
kunstværker af de to vikingeborge pryder 
væggene. Vi havde mange spørgsmål, og 
mødet kom til at forme sig som en hyggelig 
samtale, hvor vi fik vendt samarbejdet både 
i dybden og i bredden. Vi lagde ud med at 
spørge, hvor meget MALT egentlig havde 
haft berøring med Hjemmeværnet i sit 
hidtidige virke.

”Jeg er opvokset med frivillige i Hjemme
værnet. Da jeg trådte mine unge officers
sko, var samarbejdet med Luftmeldekorpset 
og lavvarslingscentralerne fuldt udviklet og 
en naturlig del for os i Flyvevåbnet. Så for 
mig har I altid været en naturlig og integre
ret del af Flyvevåbnets opgaveløsning."

Hvordan ser du på Flyverhjemme
værnet som samarbejdspartner i 
dag i forhold til dengang?
"Mit ansvar er jo naturligvis den operative 
opgaveløsning, som Flyvevåbnet er blevet 
pålagt. Alle de elementer, jeg kan bringe 
i spil, der kan understøtte vores operative 
opgaveløsning, er interessante. Vi har i dag 
et stort og velfungerende hjemmeværn, og 
jeg er chef for 3000 faste medarbejdere i 
Flyvevåbnet; dertil er der så et korps med 
mere end 5000 frivillige og i hvert fald over 
1400 aktive i Flyverhjemmeværnet, som 
kan hjælpe med at udføre opgaverne, hvis 
jeg blot evner at bringe dem i spil. Der er 
mange niveauer af opgaveløsninger i dag, 
hvor vi kan trække på Flyverhjemmevær
nets ressourcer. Det kan være alt lige fra 
bevogtning af en sikkerhedslandet helikop
ter til udsendelse sammen med Flyvevåbnet 
i Kuwait eller ved behov for observationer 
fra luften med Hjemmeværnets Flyvende 
Kapacitet under fx miljø- og redningsaktio
ner. Der er masser af muligheder”

Hvilke krav stiller du  
til Flyverhjemmeværnet?
"Spørgsmålet er, hvordan vi fra Forsvarets 
side forstår at fremme de her samarbejds
relationer. For mig at se handler det om 
ambitioner for samarbejdet. Vi skal kunne 
fastlægge niveauet for bidraget. Vi ser jo ud 
over ca. 30 hjemmeværnseskadriller, og der 
er jo ingen, der siger, at de skal kunne det 
samme. Om det er enkeltmand, en gruppe 
eller deling, der skal løse opgaver, er det 

vigtigste, at flyverhjemmeværnssoldaterne 
evner at løse opgaven på det niveau, som er 
aftalt. Man må hellere fra hjemmeværnse
skadrillens side melde ud, hvis man mener, at 
kompetencerne ikke er til stede, end at tage 
chancen og sende folk, som ikke helt kan le
vere varen. Det er, når alt kommer til alt, che
fens ansvar at sende de folk, der er de rette 
til opgaven. Ellers må han eller hun aftale et 
andet ambitionsniveau. Vi kan faktisk skrue 
vores samarbejde sammen, så det passer på 
næsten alle niveauer af opgaveløsninger”.

Flyverhjemmeværnets frivillige 
har mange civile kompetencer; 
hvordan ser du dem bragt i spil?
”Det gør vi i stort omfang allerede. Fx når 
Flyverhjemmeværnet bidrager til JMTO 
(Joint Movement and Transportation Or
ganization), hvor de militære færdigheder 
næsten kun er en parentes i forhold til jeres 
frivilliges faglige kompetencer. Ellers vil jeg 
sige, at frivillige ofte har en civil faglighed 
og en menneskelig modenhed, som kun 
kan gavne Forsvaret ved at give en større 
bredde og kontaktflade udadtil med det 
øvrige samfund”.

Møder du fordomme  
om Flyverhjemmeværnet?
”I det øjeblik en frivillig i Flyverhjemme
værnet skal løse en opgave sammen med 
Flyvevåbnet, skal vedkommende gøre det på 
samme niveau som den ansatte kollega. Det 
er det, der er det afgørende. Er vi dér, er der 
ingen grobund for fordomme. Det har noget 
at gøre med at erkende alvoren i det, man 
beskæftiger sig med. Så det er ikke plau
sibelt at sige: Jamen, jeg er frivillig, så jeg 
har en anden standard. Hvis du som frivillig 

ønsker at være på et niveau, skal du ikke 
møde op, hvis ikke du er klar. Og så på den 
anden side, når opgaven er godt udført, er 
det vigtigt at give thumbs up og sige: JOB, 
WELL DONE! Det er sådan, vi skal gøre det. 
Det er fundamentet for, at dels de frivillige 
i Flyverhjemmeværnet kommer igen, men 
også at fordomme ikke slår rod. Sæt flueben 
i succes, mød op og levér varen, og den 
gode oplevelse vil brede sig til alles bedste”.

Hvordan ser du samarbejdet  
 i fremtiden?
"Jeg bliver pålagt nogle opgaver, og så er 
det op til mig at nyttiggøre de ressourcer, 
der er til rådighed. Det er fra politikernes 
side besluttet, hvordan vores samlede bered
skab skal se ud. Hjemmeværnet udgør en 
vigtig og betydelig del af dette beredskab. 
Jeg skal føre den politiske målsætning ud 
i livet. Vi har et forlig, der siger, at vi skal 
spare 2.700 millioner kroner. Så er det er 
reelt ikke et spørgsmål, om jeg synes, at det 
er en god idé eller ej at anvende Hjem
meværnet, det er en nødvendighed. Det er 
min opgave at tænke Hjemmeværnet ind i 
Flyvevåbnets opgaveløsning alle de steder, 
hvor det er muligt. Noget helt andet er, at 
jeg faktisk betragter Flyverhjemmeværnet 
som en vigtig og relevant kapacitet på lige 
fod med andre kapaciteter i Flyvevåbnet, og 
som en ressource i en virkelighed, som nogle 
gange opfører sig uforudsigeligt. Vi lever i en 
omskiftelig verden, som ikke altid forholder 
sig til forligsperioder og andre aftalte ram
mer. Her er det vigtigt at, at vi har mulighed 
for at trække på de ekstra ressourcer som 
Hjemmeværnet repræsenterer. Hjemmevær
net er en central og relevant spiller, som vi 
skal have det maximale ud af!".

AF TONNY BENDER CHRISTENSEN
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SEC FOR

SEC FOR
kompetencer under lup
Flyverhjemmeværnets Security Force-soldater var en weekend i november samlet i 
Oksbøl for at få testet, om deres fysiske og teoretiske kompetencer nu også var helt 
skarpe og kunne leve op til de opstillede krav. Krav, som er nødvendige, hvis 
Flyverhjemmeværnets Security Force-soldater professionelt skal bistå i Flyvevåbnets 
opgaveløsning såvel nationalt som internationalt. 
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Kravene og disciplinerne er mange, men én 
ting er sikkert: det var ikke entusiasme og 
gåpåmod, det skortede på i weekenden.

Tests i en lind strøm
Coretest til Niveau 1 var målet fredag aften. 
Det er testens laveste niveau. Forsvarets 
fastansatte er til daglig på Niveau 4, mens 
udsendte er på Niveau 5. Fredag aften efter 
spisning var der muskelprøve i gymnastiksa
len i to timer. Flere klarede sig ganske godt, 
men der var også dem, som nok trænger til 
en gentagelse i den nærmeste fremtid. På 
hjv.dk kan man læse mere om niveauer og 
øvelser. 

Lørdag morgen efter morgenmaden 
fortsatte tests og træningen. Der var 
øvelser med CBRN masken (CRBN: beskyt
telse mod kemiske, biologiske, radiologiske 
og nukleare våben), som bestod i, under 

tidspres, at tage den af og på. Derefter løb 
i 12 minutter på centerbanen i den såkaldte 
Coopertest, hvor kravene er reguleret efter 
alder, men hvor de yngste skal kunne løbe 
2400 meter på under 12 minutter. 

Efter frokost var der kontrolskydninger. 
Det var både med pistol og M/95 gevær. Det 
var disciplinerne K6 (kontrol af indskydning 
på 100 m) og K7 (skydning på 100 m under 
tidsbegrænsning). Der var fl ere ganske fi ne 
resultater imellem. Efter skydningen var der 
teoretisk undervisning om SPR Harris 7800 
radio til enkeltmand. 

Søndagen bød på test i førstehjælp. 
Derudover blev brugen af radioer afprøvet.  
Alle skulle blandt andet samle og skille 
radioerne ad. Der var også en skriftlig prøve 
i at bruge de korrekte betegnelser. Som 
billederne vidner om, var det på mange 
måder en tætpakket weekend. Både med 
hensyn til deltagere, men også i forhold til 
aktiviteter og tests, som alle havde til formål 
at give den enkelte en god fornemmelse af 
egen formåen i forhold til de stillede krav til 
Security Force soldaten.

AF THOMAS KJÆRGAARD
BILLEDER AF THOMAS KJÆRGAARD 

OG LAMBERTO DEL LA CRUZ

Kravene og disciplinerne er mange, men én 
ting er sikkert: det var ikke entusiasme og 
gåpåmod, det skortede på i weekenden.

Tests i en lind strøm
Coretest til Niveau 1 var målet fredag aften. 
Det er testens laveste niveau. Forsvarets 
fastansatte er til daglig på Niveau 4, mens 
udsendte er på Niveau 5. Fredag aften efter 
spisning var der muskelprøve i gymnastiksa
len i to timer. Flere klarede sig ganske godt, 
men der var også dem, som nok trænger til 
en gentagelse i den nærmeste fremtid. På 

 kan man læse mere om niveauer og 

Lørdag morgen efter morgenmaden 
fortsatte tests og træningen. Der var 
øvelser med CBRN masken (CRBN: beskyt
telse mod kemiske, biologiske, radiologiske 
og nukleare våben), som bestod i, under 

AF 
BILLEDER AF 

OG LAMBERTO DEL LA CRUZ
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KOMMUNIKATION

Det handler om kommunikation 
i Flyverhjemmeværnet
I februar måned blev jeg 
kontaktet af distriktschefen 
for Flyverhjemmeværnet, 
oberstløjtnant Jan G. 
Andersen, som havde en 
opgave, hvor han ønskede 
at gøre brug af mine civile 
kompetencer som 
projektleder.

Opgaven lød på følgende:
Find ud af, hvad der går galt i forhold til 
kommunikationen imellem Flyverhjemme-
værnsdistriktet og de frivillige. Dvs. hvorfor 
når FHD kommunikation ikke frem med 
hensyn til aktiviteter, deadlines, værdier og 
holdninger. Formålet med projektet var at 
erkende problemerne og udvikle værktøjer 
til at imødegå de nævnte problemstillinger.

Herefter gik jeg i gang med at fi nde eg-
nede deltagere bredt i Flyverhjemmeværnet 
til projektorganisationen. Fra februar måned 
og frem til juni måned gennemførte vi et 
kæmpe analysearbejde, som tog udgangs-
punkt i hverdagen ude i Flyverhjemme-
værnet. Vi tog kontakt til alle dem i vores 
organisation, som skal sikre, at kommunika
tionen kommer fra distriktschefen og ud til 
de menige medlemmer. Vi har kontaktet de 
fastansatte fra FHD, informationsoffi cererne, 
eskadrillecheferne, ROF/KOF, befalings
mænd samt menige fra hele landet. For
målet med denne dybdegående analyse var 
at få identifi ceret, hvor, hvordan og hvorfor 
kommunikationen ind imellem ikke kommer 
ud til alle vores medlemmer.

20 handlingsplaner
Resultatet blev meget anvendeligt. Ikke blot 
fi k vi skåret ind til benet i forhold til vores 
organisation, så nu ved vi helt præcist, hvor 
og hvornår det går galt fra toppen og hele 
vejen ud. Men hvad der er endnu vigtigere, 
er, at vi samtidig fi k klarhed over, hvad vi 
kan/skal gøre ved det. Sammen med jeres 
besvarelser kom der også mange konstruk
tive forslag til forbedringer/optimeringer, 
videreuddannelser etc. Alt i alt står vi nu 
med 20 konkrete handlingsplaner, som vi vil 

arbejde videre med.
På baggrund af handlingsplanerne har 

vi nu iværksat efteruddannelse af eskadril
lechefer, informationsoffi cerer og nøgleper-
sonel inden for ledelse og kommunikation. 
Vi vil forsætte med at efteruddanne de fast
ansatte ved Flyverhjemmeværnsdistriktet, 
informationsoffi cererne, eskadrillecheferne, 
ROF/KOF, BM, MG. 

Men vi kommer aldrig i mål, hvis ikke 
vi alle gør en aktiv indsats fremover. Vi 
er afhængige af, at samtlige medlemmer 
i Flyverhjemmeværnet, uanset funktion, 
alder og grad, tager aktivt ansvar i forhold 
til kommunikation. Der er 4 vigtige og 
konkrete emner, som vi alle kan gøre noget 
aktivt ved.

Område  Funktionsmail:
• I HJV er der tilknyttet en funktionsmail til 

rigtig mange funktioner i vores organisa
tion. Alle, som har funktionsmail, SKAL 
løbende kontrollere denne for indkomne 
beskeder fra f.eks. Flyverhjemmeværnsdi-
striktet. Det er den eneste måde, hvorpå 
man pt. kan kommunikere ud til nøgle
personel i HJV, fordi brevposten langsomt 
bliver udfaset fremover. 

• Alle medlemmer i HJV har mailadresse 
tilknyttet sit medarbejder-nr., mit er f.eks. 
246279@hjv.dk. Alle kursusindkaldelser, 
indbydelser til aktiviteter etc. kommer 
fremover kun til jeres funktionsmail. 

• Det er muligt, at nogle af vores medlem
mer er udfordret i forhold til brugen af 
HJV.DK, men det er kommet for at blive, 
og vi kan ikke vælge det fra. I kan sam
menligne det med Borger.dk eller NemID. 
Vi skal bruge det.

• Hvis man har svært ved at bruge HJV.DK 
eller ved at få tilgang til sin mail,  så tag 
kontakt til jeres IT-befalingsmand i eska-
drillen eller IT-offi cererne ved Flyverhjem-
meværnsdistriktet.

• Kort sagt: hjælp de medlemmer ude i 
Flyverhjemmeværnet, som har svært ved 
det; vi skal have alle med.

• Du kan også indhente hjælp via kurserne 
på http://www.fels.dk/lcms/login.php

 Aktiviteterne på HJV.DK 
mangler indhold:
• Når man opretter aktiviteter, er der nogle 

helt simple ting, som skal overholdes. En 

aktivitet skal altid indeholde fyldestgø
rende informationer i forhold til, hvad der 
skal ske, hvornår, hvem må deltage, hvad 
skal man medbringe, kørsel og ordrenr. 

• Man skal altid invitere deltagerne ind til 
en aktivitet.

 Nøglepersoner bliver 
fl askehalse:
• Vi har alle et privatliv ved siden af vores 

funktion i HJV, men derfor skal vi alligevel 
stadig sikre, at vigtige informationer kom
mer frem.

• I travle perioder, hvor job, familie eller 
andet tager det meste af tiden, så vide
restil din mailadresse til andre, som kan 
sikre, at informationerne kommer frem og 
tilbage igen.

 Bedre anvendelse af
medlemmernes kompetencer:
• I rigtig mange eskadriller har man stil

linger, som er ubesatte. Dette betyder, 
at stabene må løse dobbeltfunktioner og 
løbe hurtigere. Det er ikke en holdbar 
løsning i længden; det har I selv meldt 
tilbage til os i analysen.

• Samtidig har vi rigtig mange uudnyttede 
kompetencer/ressourcer rundt omkring i 
Flyverhjemmeværnet, som bare venter på 
at blive brugt.

• Hvis ikke man føler, at ens kompetencer 
bliver anvendt optimalt, så vil jeg bede 
alle om at gøre aktivt opmærksom på 
dette ude i eskadrillerne.

AF KAPTAJN DONNY HOLM, FORBINDELSES 
OG PROJEKTOFFICER

Og så til sidst: 
Vurdér altid, om målgruppen nu også 
kan/skal bruge en given information. 
Send ikke blot alt ukritisk videre 
Tænk på, hvad der egner sig til fx Face
book, og hvad der skal ud via funkti
onsmail. Dvs. hvilken information man 
sender ad hvilke kanaler.
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LANDSRÅDSFORMAND

AF GEERT HANSEN, 
FORMAND FOR FLYVERHJEMMEVÆRNET I LANDSRÅDET

Hvad laver 
Flyverhjemmeværnets 
landsrådsformand? 
Da rådsordningen blev indstiftet i 1992, valgte de 
frivillige i det daværende Luftmeldekorps, 
Flyvestationskorps samt Kvindeligt Flyverkorps et 
medlem fra hvert korps til det første Landsråd. 

De efterfølgende år blev antallet af medlem
mer i Landsrådet øget. Først i 1999 blev 
rådsbestemmelsen ændret, så der fremover 
skulle sidde en valgt frivillig sammen med 
Hjemmeværnsledelsen i et formandskab. De 
skulle tage sig af planlægningen af lands
rådsmøderne samt indholdet af disse. Her
med blev den frivillige formand inddraget i 
Hjemmeværnskommandoens arbejde med 
nedsættelser af arbejdsgrupper og udvalg, 
hvorved de frivillige fra alle værn blev ind
draget i dette arbejde.

Formandskabet bestod af chefen for 
Hjemmeværnet, den kommitterede for 
Hjemmeværnet samt den valgte formand 
for de frivillige. Igennem årene er der sket 
mange ændringer. Fx blev de tre gamle 
korps i 2003 nedlagt og slået sammen til det 
nye Flyverhjemmeværn, som vi kender i dag.

Der har igennem årene kun været 3 frivil
lige formænd. I perioden fra 1992 til 1998 
var der ingen frivillig formand. Men fra 1999 
til 2001 valgtes en fra Hærhjemmeværnet 
– igen fra 2001 til 2005 en fra Hærhjemme-
værnet. Derefter fra 2005 til 2012 KN Geert 
Hansen fra Flyverhjemmeværnet. Da sam-
arbejdet mellem Hjemmeværnsledelsen og 
Det frivillige Formandskab efterhånden blev 
mere og mere udvidet, blev Formandskabet 
derfor også udvidet med et landsrådsmed
lem fra Marinehjemmeværnet og et fra 
Hærhjemmeværnet, således at Det frivillige 
Formandskab blev bredt repræsenteret i det 
samlede Formandskab.

Flyverhjemmeværnets frivillige formand 
i Landsrådet har siden 2005 været under
tegnede, som sammen med Flyverhjemme-
værnsrådets frivillige formand, kaptajn Elise 

Christensen, og den til enhver tid siddende 
chef for Flyverhjemmeværnet og chefen for 
Flyverhjemmeværnsdistriktet har fungeret 
som rådgivere i sager, som berører Flyver
hjemmeværnet.

Det frivillige Formandskab i Landsrådet er 
i dag meget aktivt med rådgivning af Hjem-
meværnsledelsen og, på vegne af alle frivil
lige talsmænd, til den til enhver tid siddende 
forsvarsminister.

Det frivillige Formandskab har en ikke 
ringe indfl ydelse på de mange vigtige 
beslutninger, der skal tages for at drive og 
udvikle Hjemmeværnet fremover.

Når man ser tilbage til starten i 1992 og 
frem til i dag, må man med glæde konsta
tere, at vi frivillige i Hjemmeværnet gennem 
rådsorganisationen har et godt demokratisk 
og accepteret talerør til alle instanser i 
samfundet.

Med venlig hilsen
Geert Hansen  
Formand for FHV 
i Landsrådet

Hjemmeværnets Landsråd består af 28 frivil
lige medlemmer, 7 medlemmer fra den ansatte 
struktur og Hjemmeværnsledelsen
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ROF

Katrine Haslebo fra Hjemmeværnseskadrille 220 fortæller her til Magasin for 
Flyverhjemmeværnet om, hvordan hun blev den ene del af et mentorprojekt,  
og hvordan det har hjulpet hende i gang som rekrutteringsofficer

Mentorordning – Ja tak!
Jeg blev medlem af Flyverhjemmeværnet 
i august 2011. Inden jeg var igennem alle 
lovpligtige uddannelser (LPU), blev jeg 
spurgt af den daværende eskadrillechef i 
HVE 220, om jeg ville være rekrutterings
officer (ROF), når den daværende ROF 
flyttede enhed. Jeg sagde ja uden egentligt 
at vide, hvad jeg gik ind til. Jeg fik dog en 
smule oplæring af den daværende ROF, 
inden hun flyttede. 

Derfor begyndte min tid som ROF allerede 
i 2011, selvom jeg kun var igennem LPU1, 
så jeg stod og manglede en masse oplæ
ring og uddannelse. Funktionen virkede 
alligevel attraktiv på mig, fordi jeg så, at 
der var gode muligheder for at udvikle mine 
kompetencer i en skånsom stilling, når jeg 
tænker på mit helbred (jeg lider af epilepsi). 
Der blev fx ikke stillet krav på samme måde, 
som hvis jeg var i en gruppe, hvor jeg skulle 
have natkørsel og på anden måde fare 
rundt derude, hvor jeg måske kunne blive 
provokeret af de lysglimt, der uvægerligt 
kommer. 

I eskadrillen støttede jeg mig meget op 
ad eskadrillechefen og næstkommande
rende, da de vidste lidt om informationsvirk
somhed. Men jeg havde mine egne menin
ger om, hvad jeg ville have; men det lå hele 
tiden i baghovedet, at jeg kun var menig og 
derfor ikke kunne kræve for meget. 

Blev du holdt tilbage af  
gradstegnene? 
Måske, men jeg var forsigtig, fordi jeg var 
ny inden for området, og jeg havde ikke 
kurserne på plads endnu. Jeg havde kun 
ledende informationsofficer Erik Ander
sen (LDIOF) til at vejlede mig. Jeg kunne 

mærke, at jeg var nødt til at løsrive mig og 
selv udforske området for at få de informa
tioner og uddannelser, jeg havde behov for. 
Selv da jeg havde taget de fleste af informa
tionskurserne, hang jeg alligevel stadig ”i 
skørterne”. Jeg havde intet at sammenligne 
med, da jeg ikke var introduceret til andre 
ROF. Jeg følte ikke, at jeg kunne måle mig 
med andre i samme stilling.

LDIOF Erik Andersen og EC Christian 
Hornung Andersen kom på et tidspunkt til at 
nævne noget om en mentorordning inden 
for egne rækker. Så gik det hurtigt, og det 
næste, der skete, var, at Christian kontak
tede vores naboenhed HVE 230 for at høre, 
om deres ROF, Thomas Kjærgaard, kunne 
hjælpe. Næstkommanderende i HVE 230 
gav tilladelsen, men mente, at Thomas selv 
skulle sige, om det var noget, han havde 
lyst til. Det havde han – heldigvis. Jeg kan 
kun sige, at hjælpen har været rigtig, rigtig 
god! Først og fremmest blev der bygget 
et venskab op med gensidig forståelse for 
hinanden og mine behov for læring. 

Har du et eksempel?
Jeg tror, at det første var mødet om eska
drillens infobudget og i den forbindelse de 
arrangementer, jeg havde tænkt mig at del
tage i, og hvordan jeg havde tænkt mig at 

gøre det. Mentor spurgte ind til mine planer, 
så jeg selv kunne reflektere lidt over, hvad 
og hvordan jeg kunne tænke mig aktivite
terne udført. 

Præsenterede mentoren dig for 
værktøjer, der kunne hjælpe med 
at udføre jobbet?
Ja, masser. Der var for eksempel en huske
liste for materiellet på en stand. Ja, der var 
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Mentorordning – Ja tak!
simpelthen en hel startpakke med opsæt
ning, skitse, tidslinje osv. Mentor mødte 
op med startpakken og forslag til, hvordan 
udstillingen kunne stilles op, men den, der 
træffer beslutningerne, er den, der har bedt 
om hjælp. En god sideeffekt ved denne 
mentorordning var også, at der blev etable
ret et samarbejde mellem to naboeskadriller. 

Har du på noget tidspunkt følt, at 
mentorordningen har været 
anmassende?
Nej, det synes jeg ikke. For der har været 
plads til pusterum, hvis man var i en pe
riode, hvor Hjemmeværnet fyldte for meget. 
Netop fordi der ikke har været ”skal”opga
ver, men man fi k mulighed for at gøre sådan 
og sådan. Der var luft til det hele, også til 
andre dele af Hjemmeværnet

Da jeg var kommet lidt mere ind i tin-
gene, fi k jeg blandt andet også hjælp til at 
fi nde uddannelsesveje. Hvilke kurser var 
relevante, når man er uddannet eller skal 
uddannes til ROF. Også helt konkret hjælp 
til, hvordan sætter man en artikel op med 
billeder, og hvordan den oploades på 
HJV.DK 

Det har ikke kun været teoretisk 
hjælp, du har fået? 
Nej, jeg har været så heldig at komme med 
ud i praktikken og opleve stande udefra og 
se,  hvordan Flyverhjemmeværnets stand 
fungerede i forhold til andre udstillere. For 
eksempel til Folkemødet på Bornholm eller 
Totalforsvarsdagen på Kastellet. 

Var det i et tempo, hvor du kunne 
følge med? 
Ja, bestemt. Efterhånden som tiden går, kan 
jeg se, hvordan de forskellige forslag kan 
bruges med hensyn til udstillinger, typer af 
udstillinger og hvor meget materiel, der skal 
med på standen, afhængigt af om det er et 
internt arrangement, eller det er fælles med 
andre enheder. 

Har du haft tanken ”Jeg gider 
ikke mere ROF eller Hjemme
værn  nu er det for meget!”?
Ja, det har jeg. For et år til halvandet si-
den syntes jeg, der var for meget fnidder 
i krogene. Jeg var træt, når jeg skulle på 
arbejde og bad derfor om en pause. Min 
mentor støttede mig hele vejen. Han var 
og er stadig en sparringspartner, vejleder 
og ven, der hjalp mig igennem. Det fun-
gerede, og jeg er her endnu! Mentor gav 
mig skulderklap og hørte på mig. Det, der 
stressede, var ikke selve funktionen, men 
noget helt andet. Jeg fi k et pusterum; vi 
er frivillige, og det skal helst være sjovt 
at være her. 

Du fi k Commanders Coin?
Ja, der er lavet 36, og 15 er uddelt. 
Det er en mønt, som distriktschefen 
uddeler til én, der har ydet noget 
ekstraordinært for Hjemmeværnet. 
Jeg havde faktisk lyst til at dele den 
med min mentor eller at give den 
videre, fordi der er mange, som har 
hjulpet mig.

Er der noget, du vil anbe
fale til andre?
Brug hinanden. Vær ikke bange 
for at spørge om hjælp. Jeg har ikke hørt 
om andre mentorordninger. Min mentor 
og jeg kunne se, hvor godt samarbejdet 
virkede. Mentor indbød derfor ROF, KOF 
og IOF på Sjælland til at mødes om de 
hverdagsproblemer, vi som infopersonel 
kan have i vores funktioner, og vi fi k 
faktisk et godt samarbejde i gang. 

Hvordan ser du fremtiden?
Først skal jeg færdiguddannes som ROF, 
og så må vi se om, der skal en ny ROF til. 
Eller om jeg bliver i funktionen. Det kan 
være, at jeg til den tid vil prøve noget 
helt nyt.
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I perioden den 3.-5. juni 2016 gennemføres Hjemmeværnets Landsøvelse i 
Trekantsområdet i Jylland. Det er den største hjemmeværnsøvelse i nyere tid, hvor 
man forventer, at der vil deltage op imod 6000 soldater fra hele Hjemmeværnet. 
Derudover vil der også deltage udenlandske enheder.

Det bliver samtidig også første gang, at hele Flyverhjemmeværnet 
vil deltage som en stor, samlet organisation i samme øvelse.

Under øvelsen vil vi arbejde med vores kerneopgaver som fx felt-
fl yveplads, bevogtning, sikring, overvågning, patruljering, luftopera-
tioner, fl igtline security, kommandostation og logistik, 

Og der bliver brug for alle vores soldater til at løse opgaverne.
For at klæde alle på så godt som muligt vil vi arrangere målrettet 

træning frem til øvelsen.

I januar måned gennemfører vi lokalt uddannelse for alle.
I februar måned gennemfører vi feltuddannelse for alle.
I marts måned gennemfører vi taktisk træning for nøgle
personel.
I april måned gennemfører vi operativ uddannelse for 
chefer og førere.

På Flyverhjemmeværnsdistriktets side på hjv.dk har vi oprettet team
sitet "Landsøvelsen 2016".

LANDSØVELSE 2016

AF KAPTAJN DONNY C. H. HOLM, FORBINDELSES/
PROJEKTOFFICER I FLYVERHJEMMEVÆRNSDISTRIKTET

LANDSØVELSEN
2016
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Hjælp Fighter Wing Skrydstrup 
ved Air Show 2016
Flyverhjemmeværnsdistriktet er blevet bedt om 
at støtte Bevogtningstjenesten på Flyvestation 
Skrydstrup i forbindelse med Air Show 2016.
Opgaven består i både at stille mindst 100 
personer, der kan støtte med Panvisning på 
dagen samt personel til afspærring i ugen op til 
nedtagning dagene efter Air Show. Derudover skal 
der anvendes to personer mandag og tirsdag efter 
Air Show, der skal hjælpe med nedtagning igen.

Der er taget højde for tidligere års erfaring 
med parkering, så derfor er behovet så 
stort. Kravet til dem, der gerne vil hjælpe, 
er, at man har gennemført LPU 1 eller 
tilsvarende samt ophold på FSN/LH. Du skal 
samtidig være i en sådan form, at du kan 
klare at stå op meget af dagen. 

Vi vil samtidig opstille en informations og 
hvervestand på Air Show. Til denne opgave 
skal der anvendes ca. 50-75 personer. Op-
gaven og hvilket personel der efterspørges, 
vil komme via den ledende informationsoffi -
cer. Aktiviteten bliver oprettet, når opga
verne på informationsstanden er kendt. 

Følg forberedelserne på teamsite "Danish 
air Show" på Flyverhjemmeværnsdistriktets 
side på hjv.dk 

Pia Rousing Clemmensen
kaptajn, Flyverhjemmeværnsdistriktet

Vær med til at hjælpe Flyvestation 
Aalborg ved Night Hawk 2016

I 10 dage vil Flyvestation Aalborg være 
vært for øvelse Night Hawk med deltagelse 
af specialtropper fra adskillige lande. At 
være vært for så mange mennesker kræver 
en særlig organisation, der betegnes Host 
Nation Support. 

I den forbindelse forventes det, at Flyver
hjemmeværnsdistriktet skal yde support til 
etablering og bemanding af adgangskon
trolposter i det operative område, specifi kke 
bevogtningsopgaver under afvikling af 
øvelsen og diverse kurér & transportopga
ver før under og efter øvelsen.

På vores teamsite "Night Hawk 2016" på 
Flyverhjemmeværnsdistriktets side på hjv.dk, 
kan du løbende følge med i aktiviteten:

Premierløjtnant Peter Pedersen 
i Frivillig Stab og forbindelsesoffi cer til Air 
Transport Wing Aalborg.
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KUWAIT

Succesen er i hus. De tre udsendte har leve
ret varen og gjort fyldest. Men hvad er det 
egentlig, der får dem som deltidssoldater 
til at forlade familie og job for at begive sig 
af sted i mange dage langt borte fra deres 
trygge hverdag?    

”At gå til Hjemmeværn, det lader jeg de 
andre om. Selv om man er soldat på deltid, 
er det ikke en hobby som badminton eller 
fodbold, men en livsstil, hvor du i princippet 
altid skal være mentalt og fysisk parat til at 
løse militære opgaver både her og i udlan
det. Og det er jo det ultimative for en soldat 
at få lov til at udøve håndværket,” svarer 
Brian med glød i øjnene.  

Hans medudsendte, eskadrillechef Niels 
Jørgen Amorsen, er med sine 53 år den 
ældste af de tre: 

”Jeg brænder lidt for uddannelsen til 
bevogtningsassistent, og det er en stor 
tilfredsstillelse endelig at få afprøvet, hvad 

man har brugt mange timer på at træne. 
Missionen lever fuldt ud op til mine forvent
ninger. Ikke mindst da jeg mærkede, at jeg 
var godt forberedt til de opgaver, vi blev 
kastet ud i”. 

Spørge familien om lov
Alle tre giver udtryk for, at det har været en 
fornøjelse at opleve det gode samarbejde 
med andre enheder under missionen. Ud 
over Flyvevåbnets personel handler det fx 
om folk fra Trænregimentet og Militærpoli
tiet. En anden væsentlig faktor, som teamet 
pointerer også har stor betydning for, om du 
bør tage af sted, er, om din kone og familie 
er klar til støtte op om dit projekt. Alle tre 
har familie, og ingen af dem kunne drømme 
om at drage af sted uden først at spørge 
om lov.

”Egentlig var det slet ikke os, du skulle 
interviewe, men vores koner. Det er jo dem, 

der i virkeligheden har det hårdest. Det 
er sjældent, at du har ret meget tid til at 
tænke på familien derude, fordi din opgave 
og alt det nye fylder meget. Så jeg tror, at 
savnet for dem derhjemme er større i den 
daglige trummerum end hos os,” fortæller 
Steen  

Soldatersjælen
Grundene til at ville på internationale mis
sioner i en moden alder kan være mange. 
Men de tre fl yverhjemmeværnssoldater er 
enige om, at det i høj grad handler om at 
have en soldatersjæl. Både at få lov til at 
bruge de færdigheder, som de har erhver
vet gennem mange år i Hjemmeværnet, 
men måske også om eventyrlyst, ideologi 
og lysten til at gøre en indsats for en sag. 
Både Brian og Steen har før været udsendt 
og kender til følelsen af soldatens udlæng
sel.

At have en 
57 dage fra 12. juni til 10. september i år var Niels-Jørgen, 
Steen og Brian Moesgaard fra Flyverhjemmeværnet udsendt til 
Kuwait for at bevogte operationsområdet omkring de danske 
F-16 fl y. En opgave, som de har høstet Flyvevåbnets 
anerkendelse for, og som har vist, at uddannelsen til blandt 
andet bevogtnings assistent og Security Force i Flyver hjemme-
værnet giver et solidt fundament for at løse internationale 
bevogtningsopgaver. 

AF TONNY BENDER CHRISTENSEN
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”Jeg kan mærke, når jeg ser billederne 
dernedefra, at lysten begynder at komme 
tilbage. Selvfølgelig savner man sine børn. 
Men herhjemme taler vi om, at du skal gøre 
det, du har lyst til, ellers er man ikke glad. 
Min kone har noget, hun gerne vil, og det 
samme har min søn. Min interesse betød 
bare, at jeg var væk i 57 dage. Det kræver 
ofre fra hele min familie,” fortæller Brian.

Alle tre er enige om, at de bruger Hjem-
meværnet til at udleve deres militære 
drøm. Hvis de søgte ind til Forsvaret, ville 
de være for gamle. Både Brian, Steen og 
Niels-Jørgen har været i Hjemmeværnet i 
mange år og bruger i høj grad også deres 
militære uddannelse og erfaringer i deres 
civile arbejde. Brian arbejder på en skole 
for børn med indlæringsvanskeligheder, og 
han er sikker på, at hans militære træning 
og udsendelserne giver ham en indre ro og 
balance, når han underviser.

”Ungerne synes, at det er ret sejt, at 
deres lærer har været soldat ude i den store 
verden”, siger Brian og griner.

Steen arbejder som supervisor i kunde-
afdelingen hos Falck, og han mener, at det 
er hans militære træning, der gør, at han er 
langt mere løsningsorienteret i sit daglige 
arbejde. Deres præcise opgave i Kuwait var 
at bevogte campen med kontorbygninger og 
containere, bemande vagtslusen samt løse 
køreopgaver til andre baser og lufthavne, 
både som chauffører, men også med den 
militære sikring af køretøjerne. 

NielsJørgen er vikar i et vikarbureau i 
produktionsbranchen, hvor det tit handler 
om at bevare overblikket i en omskiftelig 
hverdag og være god til at fi nde løsninger 
på uventede problemstillinger. 

”Måske har min udsendelse givet mig 
både vedholdenhed og en kreativitet i at 
søge løsninger. Ofte gør omstændighe

derne derude, at man må søge løsninger 
uden for eget arbejdsområde. Det er her, vi 
som hjemmeværnsfolk har en styrke. Vi er 
modne mennesker med livserfaring, allround 
soldaterkundskaber og, ikke mindst, energi 
og lyst til at gøre en god indsats”, siger 
NielsJørgen. Alle tre er enige om, at de er 
med, hvis tilbuddet om udsendelse kommer 
igen. Men de er samtidig også indstillet på 
at give andre Security Forcefolk og be
vogtningsassistenter i Flyverhjemmeværnet 
mulighed for at få afprøvet færdighederne 
ude i den store verden. 

”Jeg er klar. Men det er der mange af de 
andre i min gruppe, som også er. Og de bør 
egentlig have tilbuddet før mig – de fortje-
ner det efter al den fritid, de har investeret i 
Hjemmeværnet,” siger Steen.

soldatersjæl
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NYE FLY

Efterlyses:
Deltagere til Ground 
Support Teams
 AF KAPTAJN MICHAEL NIELSEN, ESKADRILLECHEF I HVE270

HVE270 deltog i november måned i en stort opsat anti-terror øvelse med 
Københavns Politi, Aktionsstyrken (AKS), FLV Fennec helikoptere m.fl. HVE270’s 
opgave var blandt at agere top cover og transmittere operationen ind til 
kommandostationen på Politigården. Vores indsats blev løst til UG og blev rost af 
øvelsesledelsen og med ”trusler” om mange opgaver fremover.

At få et fly i luften (preflight og afterflight 
checks, tankning, bugsering ud/ind af 
hangar m.m.) samt at opstille den jordba
serede del af downlink systemet ”i marken” 
er ikke muligt uden kompetent og engage
ret ground personel. Lørdag 22 AUG 2015 
under Planseminaret på Ryes Kaserne re
degjorde EC HVE270 kort for den model for 
oprettelse af GST (Ground Support Team), 
som HVE270 i dialog med Flyverhjemme
værnsdistriktet og Flykontoret (FLYK) under 
Hjemmeværnskommandoen arbejder med.

Enkadreret i egen eskadrille
Vi har drøftet og vendt sagen mere end én 
gang, om GST med fordel burde opret
tes under HVE270 eller med MA, der er 
enkadreret i øvrige HVE og som en sekun
dær funktion har GST i HVE270 ved siden 
af havende tjeneste i egen ESK. HVE270 
har foreslået den sidste model, idet øvrige 
FHV ESK på den måde aktivt kan bidrage til 
opgaveløsningen af en efterspurgt FHV ka
pacitet. De aktivitetstimer, MA yder, tilfalder 
stamESK. Men under funktion som GST er 
MA under kommando og føring af HVE270.

Der skal opstilles 10 flyverhjemmeværns
soldater i Grown Support Teams i Øst (om
kring Roskilde Lufthavn / ROS) og 10 i Vest 
(omkring FSN Aalborg / AAL). Derudover 
opstilles et GSTRØN (Bornholm) på 5 sol
dater. Vi mangler fortsat enkelte til GSTAAL 
og GSTROS; alle 5 til GSTRØN er på plads.

Som chefen for Flyverhjemmeværnet 
siger:

”En væsentlig forudsætning for at vi 
kan opstille det nødvendige beredskab og 
udnytte den avancerede sensorpakke, flyene 
er udstyret med, er, at vi meget snart får 
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Et af de to nye Britten
Normann II Denfender 
fly

opstillet de nødvendige GST´er. Når vi taler 
om den samlede opgaveløsning, er funktio
nerne på jorden lige så vigtige som dem, 
der udføres i luften. Det er en team effort, 
der omfatter hele Flyverhjemmeværnet. 
Jeg er sikker på, at der findes en række 
ildsjæle, som vil finde funktionen spæn
dende og udfordrende”.

Ingen aldersbegrænsning
Såfremt man yderligere ønsker at indgå som 
OBM (overtalligt besætningsmedlem) eller 
OBS (observatør) på udvalgte operative flyv
ninger, er der en række fysiske forudsætnin
ger, blandt andet en svømmeprøve på 200 
m i svømmehal. Man kan søge som GST MA, 
selvom man ikke kan honorere disse fysiske 
krav, men kan i så fald ikke indgå i operative 
flyvninger.

Principielt kan alle, uanset bopæl, søge, 
men den geografiske nærhed til FSN AAL 
eller EKRK vil vægte tungt i udvælgelsen af 
hensyn til omkostningerne (transportgodt
gørelse) og responstid (transport mellem 
hjem og lufthavn).

Den ideelle kandidat
Den ideelle kandidat har en vis teknisk 
snilde på niveau ”forbinde ledninger til 
udstyr” og skal kunne foretage simpel 
fejlsøgning uden at gå i panik. Det er ikke 
ingeniørniveau, der kræves, men den alsi
dige altmulig m/k.

En GST skal på ukompliceret vis kunne 
indgå i et team på 5 personer (2 piloter, 

1 mission system operator (MSO), 1 IMA 
(Image Analyst) og 1 GST), hvor ingen 
forefaldende opgaver for nogen af medlem
merne er under niveau og værdighed. Sam
tidig skal man selvstændigt kunne forestå 
og styre ground handling af fly.

Desuden skal man kunne transportere 
(med MIL KØTJ) og selvstændigt opstille, 
betjene og nedbryde det jordbaserede 
downlink udstyr til en hvilken som helst loka
litet i DK, også til brug ombord på skib. Og i 
den forbindelse onlocation være en værdig 
repræsentant for Flyverhjemmeværnet i 
samarbejdet med rekvirenter som Politi, 

SKAT, andre enheder i Totalforsvaret m.m.
Bemærk: GST MA skal være villig til at 

indgå i 2 vagtdøgn pr. måned, hvor der er 
ophold ved flyet under egnede forhold enten 
på FSN AAL eller EKRK, når HVE270 er ind
kørt i fuldt operativt niveau fra primo 2016. 
Hensigten er, at der hver dag året rundt er 1 
flystel med crew (2 piloter, 1 MSO (Mission 
System Operator), 1 IMA (Image Analyst) 
og 1 GST) på vagt til skarp indsættelse. 
Vagtliste vil blive udarbejdet i god tid forud.

Skriv til GSO-UDD Niels Jørgen Kjær (NIK) 
på 285217@hjv.dk, hvis du vil vide mere. 

Chef for eskadrille 270, Michael Nielsen
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NIJMEGEN

Nijmegen 2015 
– en solid præs tation af distriktsholdet
AF KN JENS ØSTRUP, 
FORBINDELSESOFFICER AFTC

FHD’s distriktshold, Team Balou (Luftens 
Helte), som var et godt mix af erfaring 
kombineret med et stort gåpåmod fra de 7 
førstegangsgængere, gennemførte alle den 
traditionsrige Nijmegen March på 160 km  
på bedste vis. Deltagerne kom fra Flyver
hjemmeværnet, øvrige Hjemmeværn samt 
fra Flyvevåbnet. Flyvevåbnet var repræsen
teret af Air Transport Wing fra Aalborg, Air 
Force Traning Center (AFTC) og Helicopter 
Wing (HW), begge fra Karup. Herudover 
var det en stor fornøjelse for første gang at 

have personel med fra Jægerkorpset.
Som holdfører, men også som forbindelses
offi cer til AFTC, var jeg særdeles glad for de 
4 dage i Holland, som viste, at Flyverhjem-
meværn og Flyvevåben ikke bare arbejder 
godt sammen i dagligdagen, men også un
der de hårde fysiske krav, som er gældende 
under Nijmegen Marchen.

Holdet forstod også at hygge sig sammen 
under marchen, men også når vi havde fri. 
Et godt eksempel er beskrevet på
www.nijmegen.dk – nyhedsbrev nr. 5.

Danske soldater chokerer løve
Når gængerne på et hold skal gennemføre 4 
X 40 km på fi re dage, er det vigtigt, at man 
holder moralen og holdånden højt. Det er 
der uden tvivl mange måder at gøre på. En 
af de lidt mere specielle stod Team Balou for 
på andendagen.

For da de passerede en parkeret bus, op
dagede undertegnede, at der stod en mand 
i et løvekostume på bustaget og brølede 
ud: ”Sidste mand oppe på bussens tag er 
en tøsedreng”, og straks var halvdelen af 

Der er efterhånden en solid 
tradition for, at Flyver
hjemmeværnet stiller med 
stærke deltagere på de to 
hold til Nijmegen Marchen 
på de 160 km, som i 2016 
har 100 års jubilæum. 
Næste år er ingen undta
gelse. Marchoni Marchen 
er yderligere en mulighed 
for seje gængere. Med 
dens 810 km er den abso
lut kun for de mest veltræ
nede ben. 

HJEMMEVÆRNET

KØ
BE

NH
AV

N

NIJM
EG

EN

2016 - 650 km

20 FLYVERHJEMMEVÆRNET  |  December 2015



Flyverhjemmeværnet opstiller igen 
marchhold til Nijmegen 2016

 
AF KN DONNY C. H. HOLM, PROJEKTOFFICER 
VED FLYVERHJEMMEVÆRNSDISTRIKTET 

Hvert år drager tusindvis af håbefulde solda
ter til Nijmegen for at deltage i de 4x40 km 
marcher. Turen er bedre kendt som Nijmegen 
Marchen og er verdens største af sin slags. I 
2015 var der over 40.000 deltagerer i alt.

Vi tror på, at der rundt om i Flyverhjem-
meværnet er mange energiske mennesker, 
som gerne vil kombinere deres funktion 
i Hjemmeværnet med marchtræning. Ud 
over at det er en meget social sport, er det 
samtidig også en god anledning til at få gjort 
noget ved fysikken.

Der er selvfølgelig krav til deltagerne, nem
lig at de skal kunne gennemføre en kontrol
march på 2x40 km, og derudover skal den 
enkelte gænger også kunne dokumentere, 
at vedkommende tidligere har gået minimum 
300 km som træning op til selve marchen i 
uge 29. Du skal derfor være klar til deltage 
i fælles træning med holdet mindst en gang 
om måneden fra nu og frem, og du skal også 
selvstændigt vedligeholde din træning.

I de næste mange måneder vil Marchteam 
Flyverhjemmeværnet mødes rundt omkring i 
Danmark for at deltage i forskellige march

ture for herigennem at opbygge den enkelte 
og holdet. Nijmegen Marchen er en sport, 
som stiller krav til deltagernes evner inden 
for samarbejde og udholdenhed. 

Marchteam Flyverhjemmeværnet deltager 
for 3. gang i 2016, og teamdeltagerne kom
mer fra Flyverhjemmeværnet, Flyvevåbnet, 
Søværnets militærpoliti og Hæren.

Jeg har haft fornøjelse af at deltage i 
marchen fem gange, og det har hver gang 
været en stor personlig oplevelse, som 
har medført stærke venskaber på tværs af 
deltagerne. 

Jeg ser frem til igen at lede holdet i 2016, 
og eftersom marchen har 100 års jubilæum 
i 2016, forventer vi, at stemningen bliver 
endnu mere fantastisk, end den plejer at 
være. Hvis du vil vide mere om selve mar
chen, så gå ind på den offi cielle hjemmeside 
www.nijmegen.dk. 

Hvis du har fået lyst til at deltage på Fly
verhjemmeværnets marchhold, så hold dig 
ikke tilbage. Kontakt Flyverhjemmeværnsdi-
striktet via din lokale underafdeling. Du kan 
også skrive til undertegnede på 
 fhd-fo-opo7@hjv.dk.

Du kan løbende følge med i holdets udvik
ling på HJV.DK og Facebook.

holdet på vej op ad bussens sider. Rygtet 
fortæller, at det var Jesper Nielsen, der var 
første mand oppe ved løven, men hvem der 
var sidste mand, siger rygtet ikke noget om. 
Den lettere chokerede mand i løvekostumet 
kunne godt se humoren i det og fortalte 
glædeligt, hvor bussen ville stå næste dag.

Næste dag blev bussen på ny besteget – 
og denne gang blev holdet beværtet med øl  
og sodavand. Nedenfor bussen gik marchen 
næsten i stå, da mange ønskede et billede 
af Team Balou på taget.  Så   igen et super 
år for Team Balou, som vi alle vil tænke 
tilbage på med stor glæde.

Lige efter sommerferien blev der afholdt 
reunion med holdet. Super hyggelig dag, 
aften og nat, hvor ca. 75 % af holdet del-
tog. Under reunionen blev det annonceret, 
at Jægerkorpset pga. særdeles solid indsats 
skulle have overdraget holdplaketten 2015.

Den 3. september skete selve overdragel
sen til CH Jæger samt hele Jægerkorpsets 
stab. En fantastisk fl ot ceremoni, hvor en af 

jægerne fra holdet var til stede. Holdmøn-
ten, som er Jægerkorpsets første, hænger 
nu side om side med diverse skjolde fra be-
søgende enheder fra hele verden – fl ot ikke. 
Jægerkorpset var synligt stolte over at få 
overdraget holdplaketten og udtrykte glæde 
over at være blevet en del af distriktsholdet.

MAKONI 2016.
I 2016 gennemføres marchen fra Køben
havn til Nijmegen  med henblik på delta-
gelse i Nijmegen nr. 100. Turen bliver på 
i alt på 810 km og gennemføres i ugerne 
27-28-29, hvoraf den sidste uge er den 
traditionelle Nijmegen March på 160 km. 
Marchen fra København til Nijmegen har tid-
ligere været gennemført i 1976, 1991, 2002, 
2007 samt 2012. Undertegnede har deltaget 
siden 1991 – heraf de sidste 3 gange som 
marchleder. Pga. 100året er marchstaben 
via direktiv blevet pålagt at opstille en 
styrke på i alt 100 m/k, hvoraf ca. 80 er 
gængere. Gængerne kommer primært fra 

Danmark. Herudover deltager personel fra 
Holland, Sverige og Norge.

Træningen starter fra den 1. januar 2016 
– hvorefter gængerne indtil afmarch er 
forpligtet til at gennemføre minimum 1.500 
km marchtræning, heraf bl.a. deltagelse i 4 
træningssamlinger, hvor hele holdet samles.

I 2016 sætter Flyverhjemmeværnet meget 
tydeligt aftryk på marchens gennemførelse, 
da forbindelsesoffi cer Peter Pedersen fra 
Flyvestation Aalborg er marchleder på turen. 
Undertegnede er NK MAKONI samt marchle
der. Deltagelse i MAKONI er en oplevelse ud 
over det sædvanlige. Her knyttes bånd for 
livet, da alle er nødt til at hjælpe og støtte 
hinanden under denne fysisk meget hårde 
tur. Specielt i år må det forventes, at vi vil 
blive fulgt med endog særdeles stor inte
resse, da Nijmegen Marchen fylder 100 år.

Skulle du have lyst til at deltage på denne 
ambitiøse march, kan du kontakte enten Peter 
eller undertegnede. Information kan i øvrigt 
hentes på hjemmesiden www.makoni.dk
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Læs her offi cer i Flyverhjemmeværnet gennem mange år, major Ulrich Erhardtsens beretning om hans 
udsendelse til Sydsudan, og hvordan han bruger sine erfaringer fra Flyverhjemmeværnet i en voldsom 
og anderledes virkelighed. South 

Sudan
South 
Sudan

 Et bidrag til et af 
verdens fattigste lande
AF MAJOR ULRICH ERHARDTSEN

Som udsendt til United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) oplever jeg 
dagligt, hvor store kontrasterne er mellem dagligdagen hjemme i Danmark og 
virkeligheden i Sydsudan. Ikke blot situationen for lokalbefolkningen, men også 
arbejdet i en multinational styrke giver mange indtryk og tanker.

Missionen og forholdene
UNMISS er en fredsmission på 12.500 solda
ter. Disse skal dække et geografi sk område 
omtrent svarende til Frankrig. Sydsudan 
er præget af uroligheder, der har stået på 
siden 1950’erne. Der er konfl ikter mellem 
fl ere af de op til 62 lokale stammer. Konfl ik-
terne mellem stammerne kan udspringe fra 
kvægtyveri. Kvæg i Sydsudan er mere værd 
end menneskeliv! Hvad der springer mig i 
øjnene, er den glæde og vilje til at prøve 
at skabe sin egen lille fremtid trods den 
ekstreme fattigdom. Langs gaderne ser man 
små boder, hvor alt sælges som f.eks. jern 
og brændstof i 1,5 liters fl asker, og der er 
små hytter, hvor det eneste, man kan købe, 
er taletidskort til mobiltelefonen, eller hvor 
der er salg af ristede majs samt lidt frugt 
etc.

Regeringens styrker, Southsudan People 
Liberation Army (SPLA), strides med South
sudan People Liberation Army In Opposition 
(SPLAIO). Der er mange civile, som er ble
vet fordrevet fra deres landsbyer. Omkring 
2 mio. mennesker er i fl ygtningelejrene. 
Den altoverskyggende opgave for UNMISS 
er Protection of Civilians – at beskytte civil
befolkningen. Det sker bl.a. med nødhjælp. 
Når vi kommer med nødhjælp til et område, 
hvor en af parterne sidder på magten, 
argumenterer den anden part, at FN støtter 

deres rivaler og visa versa. Chikane og mod
arbejdelse fra myndighederne overfor FN er 
talrige. Vi kan blive stoppet i checkpoints. 
Når vi henviser til aftalen om bevægel
sesfrihed, er svaret bl.a., at den minister, 
der underskrev, ikke længere er minister, 
så aftalen gælder ikke mere! Herligt med 
ordnede forhold! 

Træning med enhederne
Lad det være sagt med det samme. Jeg har 
et spændende og oplevelsesrigt arbejde i 
divisionshovedkvarteret. Som Training Offi -
cer (J7) er min primære opgave at facilitere 
uddannelser for bataljoner fra Etiopien, 
Nepal, Rwanda og Kina. Det er fantastisk at 
opleve kulturforskellene og måden at løse 
opgaver på. Her trækker jeg på min erfaring 
fra mit virke i Flyverhjemmeværnet. At lytte 
og forstå betyder alt. Mange udfordringer 
løser jeg i opløbet ved at give gode råd og 
for øvrigt fortælle, at jeg kun vil dem det 
bedste. Ikke alle er vante til det. 

Jeg bruger som nævnt mine erfaringer fra 
Flyverhjemmeværnet. Ofte står jeg overfor 
en kollega, hvor han eller hun kommer 
med løsningsforslag, der ikke lige står i min 
doktrin. Her giver jeg det en chance. Hvis 
det virker, er det jo godt. Fidusen med at 
stikke en fi nger i jorden og mærke efter 
gælder også i Sydsudan. Ligeledes er det 

at motivere kollegaer og se tingene fra et 
andet perspektiv en god ballast at have med 
fra Flyverhjemmeværnet.

Børnehjem
Jeg har også fl ere gange besøgt et børne-
hjem. Det er en frivillig organisation, der 
tager sig af børn fra 0 – 18 år. Der er børn, 
som har mistet deres forældre i krigen, 
børn, der er blevet efterladt, børn, der er 
blevet misbrugt eller børn, der er blevet 
såret i konfl ikten. Det er en fantastisk følelse 
at sidde og lege med ungerne og mærke, 
hvordan de slapper af og nyder voksenkon
takt. Men sørgeligt er det at tænke på bag
grunden, hvorfor de er på børnehjemmet.

Jeg er ansvarlig for udarbejdelsen af pro-
cedurer for evaluering af enhederne i hele 
missionen. Forces Commanders Evaluation 
skal give et billede af bataljonernes evne 
til at løse pålagte opgaver. Der er mange 
paralleller til det virke, jeg har haft i Flyver-
hjemmeværnet med Operativ Prøve og In-
spektion samt inspektion af underafdelinger. 
Jeg skal forene de krav om oplysninger fra 
FN’s hovedkvarter i New York og tage højde 
for UNMISS Forces Commanders forventnin
ger. Dette skal sættes ind i den virkelighed, 
enhederne befi nder sig i. Et spændende 
projekt, som jeg i skrivende stund kun 
netop er påbegyndt.

REJSEBREV
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Næste nummer udkommer april 2016

Find eskadrillerne på nettet.
Fx: hve277.dk
Find eskadrillerne på nettet.
Fx: hve277.dk

HVE 270 Fly.eskadrille

FHVDEL 243

HVE 260 Vendsyssel

HVE 266 Aalborg

HVE 261 Skive

HVE 277 Karup
HVE 275 Djursland

HVE 272 Vestjylland
HVE 273 Ikast

HVE 274 Østjylland

HVE 280 Billund

HVE 281 Vestkysten HVE 283 Trekanten

HVE 282 Kongeåen

HVE 284 Skrydstrup

HVE 286 Alssund

FHVDEL Ærø

HVE 240 Odense

HVE 220 Nordvestsjælland

HVE 221 Arresø

HVE 223 Værløse

HVE 225 Roskilde
HVE 227 Kbh. Lufthavn

HVE 228 Kbh. Lufthavn

HVE 230 Midtsjælland

FHV DEL Stevns (HVE 232)

HVE 232 Sydsjælland/Møn

HVE 233 Lolland-Falster

STHVE 200 
Stabseskadrille

HVE 243 Langeland 

HVE 270 Fly.eskadrille

HVE 266 Aalborg

HVE 261 Skive

277 Karup

HVE 265 Hvidsten

HVE 205 Bornholm

Foto: Thomas Kjærgaard

Eskadriller i 
Flyverhjemmeværnet


