
To mænd og hund under øvelse Sere
af OS Michael A Olsen FSBM/ Flemming Jellinghof ROF , 01 NOV 14
Hve 223 skulle med på SERE i uge 44, der stillede vi med fsbm som skulle havde været med som følge på 
forsyningensdellen, men da der manglede personale, måtte vi fordeles blandt det øvrige personel.

Folk fra sjælland tog over mandag aften for vi skulle starte 
tirsdag kl. 0730 med at oprette skydebaner.
Forsyningsbefalingsmanden stod op kl. 0300 for at køre til Karup, 
hvor han skulle være kl. 10 for at hente materialer til SERE.

vi henter køretøjer samt materialer og kørte til vores bso i 
OKSBØL hvor vi skulle have været kl. 1215, men vi var først der 
kl. 13, vi boede i en spejderlejer ned ved vandet

Onsdag var vi på skydebanen hele dagen hvor der forgik mange 
ting.
Onsdag aften kom vores hundefører Torben over med hunden 
Thor, Torben og jeg skulle være hundehold torsdag og fredag 
ude i felten, vi har en meget god oplevelse, vi fik meget træning 
ud af det, vi jagt piloter og præssde dem og om natten lå vi et 
sted og opserveret så hunterforce kunne tage dem, en at piloter 
gik lige ind i vores post, Thor havde opserveret ham længe så vi 
viste hvilken vej han gik, da han var 3 meter fra os sprang jeg
 ud og råbte ham an, sagde at han skulle blive stående ellers fik 
han hund, Torben fik Thor til at gø, piloten stod helt stille indtil vi 
sagde han godt måtte komme over til os, han sagde at det var som syv og mange flere ord. Han var overasket over hunden 
Thor kunne være så stille, og han sagde også at han var en af dem som vi havde jaget over felten.

Hundeholdet fik rigtig meget ros, og den ros vil jeg give videre til Torben og hans hunden Thor.

Vi kan ikke skrive så meget om hvad vi har lavet eller vise billeder, da vi ikke måtte fortælle for meget for personalet fra 
flyvervåbnet.

FSBM OS Michael

Som det ses udgør de et godt team, her på skydebanen ved skalstrup.

De tre deltager fra eskadrille 223 : Torben, Hunden Thor og 
Michael Olsen.
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