
Føringsuddannelse 11. maj. 2014
Af Flemming Jellinghof ROF, 11 MAJ 14
Dagens opgaver lød Hvordan og hvor vil du lave en landingszone for helikoptere, samt gennemgang af 5 
punktsbefaling og hvordan vil du bruge og give den.
Hele øvelsen var forlagt til øvelsesområdet omkring Høvelte.
udfordringen var taget op af 20 mand M/K.

Efter at vi havde fundet vores Landingsplads (LP), skulle vi også tage højde for 
bevogtning, hvad hvis der kommer en demonstration, hvordan sikre vi 
området?, hvad må vi bruge af magtmidler?. spørgsmålene var mage og det 
var svarene også.

Ligeledes under 5 punktsbefalingen var der rig mulighed for at lære noget.

En god dag i marken for os der deltog, vi kom igen hjem med mere vide en da 
vi drog ud.

KN Søren G. Jørgensen fortæller hvorfor man lige bruger dette sted som landingsplads.
(LP)

Til at fører os gennem dagen, havde vi førerne : Major Kaj Hareskov og Kaptajn Carl 
Brinch til at forstå FHD FØ UDD

Alle forslagene om LP blev gennemgået i plenum: godt/skidt, 
men vi blev klogere som dagen gik.

Landingspladsen undersøges: Er bunden hård 
nok, hvad med træ, sten, er den plan nok og 

hvordan med adgangsforholdene ? Rigtig  
mange ting at holde styr på!

Udendørs undervisning om 
feltlandingsplads for helikopter 

gennemgås på den forhåndværende 
tavle.

Planen fra billedet 1 tegnes op, så kan 
vi se har vi evt. glemt noget.



Og der lyttes i kredsen udenom, man ved aldrig hvornår det skal bruges

Endnu en god dag, med et flot fremmøde fra HVE 223. Hvor 13 FØ/LE 
valgte at bruge deres søndag på føre vedligeholdelse uddannelse.

5 punkbefalingens opbygning og brug blev 
gennemgået, og hvem gør hvad hvornår, meget 

lærerigt.
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