
Øvelse Tordensky d.23 til 24 MAJ

Eskadrille 223 Værløse påbegynder i dag, mobilisering af vores personel og materiale, til vores årlige store øvelse.

Øvelse Tordensky, er i år ledet og styret af Flyver Hjemmeværns Distriktet. Øvelsen er
en kontrol øvelse, hvor vi skal afprøve og teste vores sammenarbejde med
Flyvevåbnets Officer Skole. Hvor Eskadrille 223 med nabo enheder, skal bevogte
Jonstrup lejeren.

Af Tommy Ohlhoff EC
og Flemming Jellinghof ROF

Eskadrille 223 opstarter i dag, hvor personel fra vores 
forsynings gruppe påbegynder klargøring og afprøvning af 
vores materiale til øvelsen. 
De næste par dage inden øvelse start, vil her ankommer mere 
personel, med henblik på forberedelse fase og udfærdige varsle 
og befalinger.

Øvelse Tordensky er gået  
igang

Af Flemming Jellinghof ROF , 23 MAJ 14

Så er øvelse Tordensky gået i gang for alvor og folkene er fordelt i grupper hvor de skal gøre tjeneste de næste mange timer.

Øvelse befalingen blev gennemgået og folkene kunne nyde 
aftenmaden: Boller med ris og karry, for uden mad og drikke duer 
folk som sagt ikke.Så nu venter vi på momenterne skal begynde at 
regne ned over folkene. 
Dette nået jeg ikke at skrive ind inden første moment kom: Mand 
skød sig i lysken, med efterfølgende hjertestop. Pulsåreblødningen 
blev stoppet og hjertet kom i gang igen, og personen blev sendt af 
sted til hospitalet.Det næste var en person med ildebefinde, som 
krævede behandling inden på KSN, dette var ikke et øvelse 
moment, men den ægte verden der kom ind over. personen blev 
behandlet og en ambulance blev
bestilt og personen kom på hospitalet, og det har det godt, har 
øvelse ledelsen meldt ud.Her efter rullede momenterne i en lind 
strøm ind over folk og KSN.

Vi ser frem til mange dejlige oplevelser
sammen med vores personel og et
stort fremmøde fra vores Eskadrille.

Forsynings gruppe godt i gang....

Eskadrille 223 årlige kontrol øvelse

Henover weekenden vil her bliver oplagt flere nyheds artikler om 
øvelsen.

KN Tommy Ohlhoff briefer om
afhentning af vip-person.



Øvelse Tordensky 24 Maj
Af Flemming Jellinghof ROF, 24 MAJ 14

Dagen startede kl. 6 hvor KSN skulle forlægge til Høvelte øvelse område.
kørslen til området forgik i enkel kolonne, her ankom vi til "compounthøvelte"

Kompound Høvelte består af to akp-er dækket af to tårne, et par tårne, container, plus shelter og masser af grus/sand et mini 
camp Afghanistan.
Vi oprettede en feltflyveplads til helikopter til modtagelse af VIP.
Det blev også til gensyn med et par T-17 supporter, nået der 
kunne gælde en gammel luftmelder.

Lt Alex Nielsen finder folk til
grupperne.

Lt Alex briefer de 3 grupper.

VIP'erne Oberst H.C. Enevold, Chef for FLOS og  
Oberstløjtnant Jan G. Andersen FHD.

Rene holder øje med folkene der
kommer fra feltflyvepladsen.

Næstkommanderende laver kørekalke til Høvelte - man må  
strække sig for at nå.

Stab fra ESK 223 på overarbejde lørdag morgen.



Da der var forældredag på Garderkaserne i Høvelte have vi 
ganske mange civile i området, der var med til at give øvelse 
et nyt moment.

ØV Tordensky de fire måske flyvende
Af Tommy Ohlhoff, 27 MAJ 14

Fire mand alt på øvelse Tordensky, fik en på opleveren i dette års øvelse.
Da de kom ud at flyve med F16 Jagerpiloter, i 
deres træningsfly T17.

År 2013 valgte u.t. at lade øvelse ledelsen udvælge personel, 
som skulle have muligheden for at komme ud at flyve, med
HVE 270 i deres Cessna 172 fly. 
Da jeg her, have svært ved at udvælge personel som skulle ud 
at flyve. Men i års øvelse, hvor jeg virkede som EC. Valgte jeg 
selv, at udpege det personel der skulle have muligheden for at 
komme ud at flyve. 
Mit valg faldt på personel, fra forskelige enheder. Som jeg her 
var bekendt med var aktive, og gjorde en forskel for deres 
eskadriller. Som en slags belønning, for deres høje aktivitet.

Befalingen indkom tidligt lørdag morgen, fra FHD. Og lød på, at jeg skulle udspare fire M/K til anden opgaveløsning. 
Hvor de skulle virke som enhedens overvågning fra luften i de to T17 fly, vi have fået tildelt. Det svære, var fjenden ikke
så aktiv på daværende tidspunkt, da de var i luften. Men her blev taget mange gode
billeder.

Det Nye KSN med Hvid bil : Forsyning,
Gørn Bil: Førringskøretøj og blå biler:

mandskab.

T17 i nær billede....

Civile kom tæt på for at tale med
vagten, men ind kom de ikke

Hvis/når fjenden kommer er vi klar, mere end klar.

F16 pilot klargøre til opgaveløsning for
Eskadrille .....



EC udvælger endnu en mand til nye
opgaver.......

Compount fra luften

KSN som forskyder til Høvelte
Compount .....

Opbygning af ny bevogtning i Høvelte, efter vi forskød fra Jonstrup....


