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2020 udgaven blev igen i år en nytårsudgave, dog i en lidt kor-
tere udgave grundet de mange aflyste aktiviteter fra et år med 
flere nedlukninger og restriktioner. Desværre ser det ud til at 
vi i det nye år vil være begrænset med aktiviteter igen, især i 
foråret, indtil vaccinen  rigtigt får magt , og  vi kan få en nor-
mal AKOS på plads igen.  
 
Husk at gemme jeres minder og fotos fra eskadrillens kom-
mende aktiviteter i 2021 til 77’eren. 
 
God fornøjelse med bladet.  
 
Godt Nytår til alle 
   
Redaktionen  
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 ”Vaccinen kommer også til HJV” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHEFENS KLUMME 
v/MICHAEL HERTZ, Eskadrillechef 

  

 

Kære medlemmer i HVE277 
 

For et år siden så vi frem til et travlt år med mange store aktivite-
ter – Herunder Airshow i Karup. 
Vi kom godt i gang, og allerede tidligt på året kunne vi følge med i 
reportager om COVID-19 ude i verden.  
Da vi nåede midten af marts lukkede Danmark, og vi måtte aflyse alle aktiviteter. 
Det er ikke sjovt at være med i en enhed af frivillige, hvor vi gerne vil gennemføre uddan-
nelse og aktiviteter, og den mulighed bliver frataget os. Derudover har vi måttet se til fra 
sidelinjen mens vi afventer at der måske bliver brug for vores hjælp. 
 
Det har været et underligt år, hvor vi ud over at aflyse aktiviteter, har været nødt til at 
gennemføre aktiviteter underlagt restriktioner. I skrivende stund er vi lukket ned igen, og 
det er varslet, at vi igen skal aflyse en del aktiviteter i starten af 2021. 
Vi er i en usikker situation, hvor det er vigtigt, at vi passer på hinanden ved at overholde 
de restriktioner og retningslinjer vi bliver pålagt. Det er den måde vi kan sikre os, at vi 
ikke bliver kilde til smittespredning, og den måde vi kan sikre, at vi er klar når forsvaret 
og samfundet kalder. 
 
I november blev der kaldt på os fordi der var brug for hjælp til vagt og vejvisning i forbin-
delse med minkdeponering. Det er ikke verdens sjoveste opgave, og vi kan have forskelli-
ge holdninger til aflivningen af mink og deponeringen, men når vi får en opgave, skal den 
løses uanset hvad vi mener. Og opgaven blev løst. Når vi ser på de første vagter vi skulle 
løse, kunne I fra eskadrillen byde ind på en meget stor del af vagterne. Desværre blev det 
første døgn afsat til en anden enhed, men I bød stadig godt ind. 
 
Det er netop det det handler om, og det er sådan en opbakning vi som samlet eskadrille 
kan være stolte af at kunne byde ind med. 
Selvom vi har kørt på lavt blus i 2020, er der sket noget i eskadrillen. 
 
Vi har kunnet byde velkommen til Brian og Vuk, der er kommet til eskadrillen, og har valgt 
at takke ja til at føre bevogtningsdelingen som henholdsvis delingsfører og næstkomman-
derende i delingen. Brian og Vuk har taget Helle og Ann-Sofie med til delingen, og derved 
allerede sikret tilgang. Der er allerede nu gang i aktiviteterne på trods af restriktioner. 
 
Der har ikke været mange aktiviteter for STØT/KSN, da vi havde aftalt at holde aktiviteter 
sammen med bevogtningsdelingen og i forbindelse med øvelser. Situationen har gjort, at 
en stor del af disse aktiviteter blev aflyst. I 2021 er der planlagt med fire uddannelsesafte-
ner med udgangspunkt i KSN og kortpakke, samt deltagelse i øvelser. 

 
 Til gengæld har vores rekrutteringsspecialist Berit startet en infogruppe op sammen 
med historiker ”Valde”, rekrutteringsspecialist Henrik og IT-specialist Susanne, som 
sammen med en flok hjælpere står for informationstjeneste, historik og fungerer som 
eskadrillens redaktion. Herudover står infogruppen også for planlægning af eskadrillens 
hvervning, og her skal delingerne i eskadrillen hjælpe. Jeg glæder mig meget til at se re-
sultatet af det samarbejde. 

 
Fortsættes næste side 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHEFENS KLUMME 
v/MICHAEL HERTZ —Eskadrillechef 

  

- Fortsat fra side 3  
 

 
Security Force har desværre været hårdt ramt, da mange aktiviteter, herunder øvelser 
og deltagelse i IMM i Tyskland, blev aflyst. Til gengæld kom der efter sommerferien gang i 
en del aktivitet med opstart af spejder- og opklaringsuddannelse. Karup Stream Challen-
ge blev også afviklet, om end i en ”amputeret” version, da vi ikke kunne få vores tyske 
venner med i år.  
Som nævnt kender vi ikke situationen for næste år. Vi ved allerede nu, at januar og febru-
ar ikke bliver det vi håbede. Nytårsparolen bliver flyttet til et sommerarrangement. 
Uanset hvad COVID må byde os, må vi få det bedste ud af det, ud fra de vilkår vi får at ar-
bejde med. 
 
Vi må derfor væbne os med tålmodighed, finde alternative løsninger på aktiviteter. Her er 
fels.dk en rigtig god måde at tage manglende fjernundervisning på. Skype en god mulig-
hed for afholdelse af møder og alternative delingsaktiviteter. 
Husk at benytte de muligheder og kom til eskadrillens skydninger for at få timer og kon-
trolskydninger. Her er der ikke mulighed for at få dispensation. Husk også at der er brug 
for hjælpere i forbindelse med skydninger. F.eks. i forbindelse med forplejning. 
Man må sno sig sagde ålen – Det er en sætning vi har måttet læne os op ad, og vi må for-
vente fortsat at skulle læne os op ad ind i 2021. 
Jeg glæder mig til at vi ses i 2021, og ønsker jer og jeres familier et godt nytår. 
 
 
Michael Hertz 
EC HVE277 Karup 
 
 
 
 
 
 
Medlemsbarometer pr. december 2020 
 
Antal aktive medlemmer: 66 
 
Nye medlemmer i HVE277 Karup siden sidst (december 2019) 
- Daniel Vejs (December 2019) 
- Jette Sørensen 
- Leo Dassein 
- Martin Kruse Bro 
- Brian Waage Petersen 
- Vuk Przybylski 
- Helle Taulborg Przybylska 
- Ann-Sofie Nielsen 
- Søren Bang Nedergaard (Velkommen tilbage) 
- Ebbe Høwisch 
 

 
 
 



 

Vi mindes  
 

I 2020 mistede vi desværre 3 aktive medlemmer:  

Cleo Pagh Sperling, Vagn Leon Rasmussen og John Ellekrog 

 

John Valdemar, vores historiker, har skrevet nedenstående mindeord om de 3: 

 

Cleo Pagh Sperling der var født d. 06-10-54, var af adelig slægt.  

 Som hun mange gange nævnte over for mig, var det ingen skade at være lidt adelig.                                            

De af os, der kendte Cleo, vidste at hun gik meget op i hjemmeværnet, særligt havde 

hun en stor faglig dygtighed, i blandt andet radio, førstehjælp og sminkning. Hvor hun 

havde en fordel i og havde lært en del om anatomi om knoglerne, som sygeplejerske.  

Hvor FSN Karup blandt andet brugte hende meget som figurant og sminkør, der var 

hende en stor ære, at medvirke i.   Særligt når deltagerne der skulle yde hende første-

hjælp som figurant, tog stor afstand fra sminkningen der var meget livagtigt, med et evt. 

afrevet ben og en brændt side efter et bombeangreb. Så var det en rigtig god dag for 

hende, hvor hun havde medvirket til at gøre en forskel, og blev omtalt sidenhen..                                            

Cleo var også en tro fanebærer i mange år, og så frem til at deltage i de forskellige ar-

rangementer med vores flotte fane, iført hvide handsker og bælte. Hvor også hun gerne 

havde set, at vi havde kunnet deltaget i den gamle blå uniform, for her at synliggøre hvor 

vi kom fra.  Oprindeligt var Cleo, luftmelder, og havde en tid på luftmeldecentralen i År-

hus, senere i luftmeldetårnet/storkereden ved Tange hvor hun var sektionsleder. Ved 

nedlæggelsen af Luftmeldekorpset i 2004 blev Cleo overflyttet til Flyverhjemmeværnet i 

Karup. Hvor der også her var brug for hendes erfaring.   Hun havde flere forskellige 

funktioner, blandt andet gruppefører over OVC (overvågningscellen), og senere blev 

hun gruppefører, for de unge der var blevet lidt ældre.                                                                                       

Cleo havde været gift og fået børn, som hun så meget op til, selvom de ikke altid var eni-

ge med hende. Så var det alligevel dem hun omtalte når vi var sammen, og glæde sig til 

at være sammen med.  Desværre var Cleo syg i mange år og fik 

pension, hvor sygdommen var årsag til mange afbud til hjemme-

værnet.                                                                                                                                                                      

Alligevel havde hun glædet sig til at kunne modtage hjemmevær-

nets 40 års tegn, som hun skulle have modtaget senere i 2020. 

Desværre blev sygdommen efterhånden hende en stor plage, og 

hvor hun kun deltog i det hun kunne magte, men måtte opgive helt 

de sidste måneder af hendes liv. 

Æret være Cleo´s minde. 

 
- fortsættes næste side 



- fortsat fra side 5 

 

”Du kom med alt det, der var dig.” 

Netop denne salme der blev sunget ved begravelsen, i Frederiks kirke d., 1 juni  2020. over Be-
vogtningsassistent Vagn Leon Rasmussen.  født d. 2 apr. 1943 fortalte alt om ham. 

Vagn var familiemenneske og hjemmeværnsmand, begge dele holdt han utroligt meget af.   
Særligt var han meget stolt over sine børnebørn, og sit hjem med sin hustru Birgit.  
Hvor han kunne nyde haven med en god pibe tobak, men også den årlige tur til Kre-
ta.                                                                   

Vagn var også en der gjorde en forskel med sit rolige temperament. Hvor han bl.a. var vagt, da 
HG. 23 blev bygget på FSN.-Karup. Her servicerede han samtlige håndværker og vognmænd, 
når de skulle ind og ud af flyvestationen på en rolig og betryggende måde, som passede godt til 
hans tempramentent.                                                                                                                                      

Desværre var det ikke alt Vagn, kunne klare. En hugorm havde forvildet sig ind på forbudt områ-
de i hangaren, men med en myndighed og som bevogtningsassistent, ville han formene den ad-
gang til området.  Om der her er opstået visse uoverensstemmelser og genvordigheder imellem 
dem, skal her være udsagt. Men resultatet blev at hugormen bed Vagn, inden han fik den smidt 
ud på behørigt måde, som en ubuden gæst på det militære område. Vagn måtte efterfølgende en 
tur på sygehus.  

Denne lille fortælling, siger alt om Vagn. Når han fik en opgave, løste han den uanset konsekven-
serne, hvor selv hugormen måtte give op.  Vi som kendte Vagn kunne stole på ham, som en sær-
deles god kammerat. Men han forventede det samme af os, hvor han her særligt vil bliver savnet 
af Birgit, børnebørn, og af os i HVE 277.  

Æret Vagn´s minde. 

 

Søndag d. 6/9-2020 

Fik vi alle i HVE 277, den triste meddelelse, at vores gode hjemmeværns-
kammerat John Ellekrog Jensen var afgået ved døden. 

Dagen efter skrev EC. til alle i HVE 277, at det er med stor sorg, at jeg må 
meddele, at John Ellekrog Jensen. Hvor John havde deltaget i DM i fald-
skærmsudspring, hvor han var ude for en tragisk ulykken, i går afgik ved 
døden. 

For mange af os der kendte John var det med chok, at vi fik meddelelsen om, at han var omkom-
met i en meget tragisk ulykke, hvor han deltog i DM i faldskærmsudspring i Herning. Han var en 
meget erfaren springer, med over 2500 udspring, som ikke alle i  HVE 277 var klar over at han 
var faldskærmsudspringer..  

John var også en meget vellidt medlem af HVE277, og stillede altid op når vi kaldte. Om det var 
til uddannelse, øvelser eller indsættelser, så var John med.. 
Fra John fik man næsten aldrig nej. Kun os der kendte ham, var vi sikker på, at det var hans an-
den passion, der fik hans opmærksomhed. nemlig faldskærmsudspring i West Jump i Skive. 

John var meget engageret i hjemmeværnet, hvor han i sin tid kom fra luftmeldekorpset. Hvor 
han også her med sin rolige og eftertænksomme måde at være på, var en meget værdsat person 
som alle trygt henvendte sig til og fik hjælp af, det var og lå i hele han natur.  

Derfor vil alle os som kendte John savne ham i blandt os, og mindes ham som en rigtig god kam-
merat. 

 

Æret være Johns minde. 



Covid-19 nedlukning - hvervning – informationstjeneste – historisk arkivering. . . INFOR-
MATIONSGRUPPEN. . .  

 

V/Berit Höwisch, rekrutteringsspecialist 

 

Covid-19 nedlukningen ramte os alle i eskadrillen i foråret, men den 
gjorde os ikke fuldstændig handlingslammet, så da vi igen måtte be-
gynde at mødes på hjemmeværnsgården, mødtes de to REKSPEC, de 
to HIST og IT SPEC for første gang som den nydannet INFORMATI-
ONSGRUPPE – og flere er kommet til senere.  

 

Informationsgruppen består i dag af: 

REKSPEC 1-1 Berit Høwisch (tlf. 91 33 27 72), Henrik Borré, IT Susanne, Valde, Oluf, Birthe, 
Poul Erik, Pørksen og Ebbe (da artiklen ligger offentlig tilgængelig er alle kun nævnt ved navns 
nævnelse undtagen REKSPEC, da denne er offentlig kendt) 

 

Det første vi lavede var AKOS for 2021 for INFO og HIST. Derefter besluttede vi, at da der ikke 
var nok materiale fra foråret, på grund af nedlukningen, til at lave det første halvårs eskadrille-
blad 277’eren, ville vi forsøge at få lavet nogle artikler om covid-19-nedlukningens betydning i 
eskadrillen, som skulle lægges på eskadrillens hjemmeside på hjv.dk før log-in. Dette projekt 
lykkedes desværre kun delvist blandt andet på grund af IT-problemer og manglende artikler, 
men jeg vil her rette en stor tak til EC og de to DF’er for jeres store samarbejdsvilje og flotte ar-
bejde. 

Hvervning af nye medlemmer har desværre været umulig-
gjort af covid-19 smitterisikoen, så den tilgang vi er haft i år, 
har været én kontrakt med en ansøger fra sidste år, fire over-
flytninger fra andre enheder i Hjemmeværnet, og én enkelt 
genaktivering. 

 

Vi har talt en del om, hvordan vi skal forsøge at hverve nye 
medlemmer fremadrettet. 

Vi vil til at bruge de sociale medier noget mere. Det vil for-
mentlig blive lidt på Facebook (FB), men nok mest på Twitter, 
Instagram og Snapchat, da det er disse sociale medier, som 
de unge bruger meget. 

DF Steen og jeg har her i efteråret blandt andet arbejdet med 
forslag til plakater og brochurer med QR-kode samt et for-
slag til en ny hjemmeside, som vi vil bruge i forbindelse med 
de plakater og brochurer, som vi laver i eskadrillen. QR-
koden skal henvise til den nye hjemmeside.  

Jeg har fremlagt vores idé for historikerne, som tog godt 
imod den, så nu vil vi fremlægge vores idéforslag for EC, og 
hvis han også synes om forslaget, vil vi samle en arbejds-
gruppe, som skal arbejde videre med projektet. 

Flere plakater og brochurer er allerede på tegnebrættet, 
men vil først blive offentliggjort, når EC m.fl. har godkendt 
disse.    

 

- fortsættes 



Covid-19 nedlukning - hvervning – informationstjeneste – historisk arkivering. . . INFOR-
MATIONSGRUPPEN. . .  

 

Fortsat fra side 7 

 

Vi skal naturligvis stadig ud og møde folk i virkeligheden, men det vil blive på nye måder, og ikke 
ved et cafébord på en stand. Vi kommer til på forskellige måder at vise, nogle af de forskellige 
typer af opgaver, som vi løser, hvordan vi løser dem mm., på aktive ”stande” i forbindelse med 
forskellige typer af arrangementer, ved uddannelsesinstitutioner mm. 

Jeg arbejder i skrivende stund med de første tre forskellige scenarier, og flere vil komme til se-
nere. 

 

Hjemmeværnsskolen udbyder i foråret nogle nye kurser i ”den nye infotjeneste”, ”Sociale Medi-
er (SoMe)”, Mundtlig kommunikation”, ”Skriftlig kommunikation”, ”Video”- og ”Foto”-kurser, så 
skulle et eller flere af disse kurser have din interesse, så meld dig til, og skulle du have lyst til at 
arbejde sammen med os andre f.eks. med hvervning på de sociale medier mm., så tøv ikke men 
kontakt mig på tlf. 91 33 27 72   

 

I september var vi 5 ”mand” afsted til Frøslevlejren, hvor vi blev undervist i, hvordan man arkive-
re ”dokumenter” og ”genstande” i det historiske arkiv, noget af en udfordring for os alle, men vi 
er kommet godt med i, hvordan man gør, arbejdsopgaverne var blevet fordelt, og vi skulle til at 
begynde det store arkiveringsarbejde, da vi igen blev ramt af covid-19-nedlukning. Vi håber me-
get på, at vi må mødes først i det nye år, så vi kan få gang i arkiveringsarbejdet, for… 

skoene er snøret…   

 

 

…og vi er alle og én, én og alle så klar til at komme i gang. 

 

 

På vegne af den nye INFORMATIONSGRUPPE ØNSKER jeg JER ALLE … 

 

Et godt nytår 
 

  



Kan du klare basiskravne, som hjemmeværnssoldat? 

v/John Valdemar Nielsen   

 

August 2020 

Efter en lang pause på grund af corona, var det hårdt at skulle gennemføre løbetesten og styrke 

testen. Hvor man på 12 minutter skal løbe minimum 1800 - 2200 meter, afhængigt af ens alder.                                    

Derefter gennemføres styrketesten som består af 4 øvelser: split squat, dips på bænk, træk til 

bryst og burpees. Igen afhængig af hvilken alder man har, hvor der kan være større krav til de 

styrkeøvelser du skal kunne leve op til i hjemmeværnet, afhængigt  af din opgave.. 

Vi 4 der var med fra HVE 277, var så 

svedige efterfølgende, at alt oversky-

dende vand drev ned af os, og ud i Ka-

rup å, som derved løb over sine bred-

der. Hvor selv den nærmeste vandhane 

efterfølgende, ikke kunne give vand nok 

til, at vi kunne få stillet tørsten.                                                                                         

De tre af os der deltog, havde i forvejen 

tilfældigt fysiske skader som ondt i 

knæet, ondt i benene, ondt i ryggen in-

den testen, utroligt så ondt man har af 

sig selv når fysikken skal afprøves..                                                                         

Hvor Rune, som den gode instruktør, ikke 

på nogen måde havde medlidenhed med os. 

og ville lade os slippe, da vi havde meldt os 

frivilligt. Personligt vil jeg kun sige til dem 

der ikke melder sig til, ”prøv nu alligevel at 

deltag”. Du vil efterfølgende finde en veltil-

pashed med din fysiske præsentation, og 

tænke på at det bliver bedre næste gang, 

selvom det er hårdt.                                                                                                                                                                                 

Og så kan der godt løbe meget mere sve-

digt vand i Karup å. Også selvom du delta-

ger. 

https://karriere.forsvaret.dk/globalassets/

pdf/forsvarets_basiskrav_20-12-2017_2-

udgave.pdf 

Vi ses, Valde. 

 

Forsvarets basiskrav 

Basiskravet er et sæt prøver og øvelser, alle militært ansatte - og nogle af de civile - i Forsvaret skal kun-
ne klare. 
Alle skal testes mindst én gang om året, men i princippet skal de kunne klare kravene hele året rundt. 
Chefer kan også beordre testen oftere. 
Hvis man er skadet, kan man få dispensation fra kravet. 
Kan man ikke bestå, skal man igennem en træningsplan på mellem 8 og 12 uger og derefter gå op til 
prøven igen. Mange soldater vil dog skulle leve op til skarpere krav, der er sat efter deres funktion - for 
eksempel en planlagt udsendelse. 
 

https://karriere.forsvaret.dk/globalassets/pdf/forsvarets_basiskrav_20-12-2017_2-udgave.pdf
https://karriere.forsvaret.dk/globalassets/pdf/forsvarets_basiskrav_20-12-2017_2-udgave.pdf
https://karriere.forsvaret.dk/globalassets/pdf/forsvarets_basiskrav_20-12-2017_2-udgave.pdf


Karup Stream Challenge 2020 

v/Steen L. Hansen  

 

Klokken var lidt i 7 da de første hjælpere og løbere til KSC-20 mødte op på Hjem-
meværnsgården i Karup. 
 
Corona, eller frygten for Corona, havde gjort et stort indhug i selve konkurrencen, 
og deltagerantal. Desværre blev det store tyske hold nægtet adgang til Danmark 
af HVK, netop for at mindske risiciene for spredning af Corona Der var ingen risiko 
for udtørrede vandløb i år...hehe! 

 
Egentlig skulle vi være startet fredag aften, have lidt 
søvn, og så ellers ud på et orienteringsløb i løbet af 
natten. Coronaen resulterede i mange ændringer, 
men aflyse ville vi ikke. 
Efter løbsinstruktionerne sendte vi deltagerne afsted 
på første opgave. De fik et 6-cifret koordinat, og måt-
te løbe så snart de viste, hvor de skulle hen. De løb 
derefter ud til Mosegården, hvor en kombikode skulle 
løses, før de returnerede til HJVGD. På den måde 
fandt vi ud af, hvem der skulle starte med stjernelø-
bet. 
Inden stjerneløbet skulle deltagerne dog lige til Donsø 
mose for at skyde.  
Skydeopgaven, var en stilling, som blev angrebet af 
bølge efter bølge af fjender. Så der var nok at lave for 
deltagerne. 
Efter skydningen blev de kørt til Hjemmeværnsgården 
for at løbe et stjerneløb.  
 
Stjerneløbet bestod af 9 poster fordelt rundt i Karup 
ådal. 
FØHJ, med et kraftigt øksehug i låret. 
OP Wolf, hvor der skulle meldes om kampvogne ved 
hjælp af meldeblanket og RDO371.  
Keep your Head down, hvor de skulle kravle med 
ammunition til en fremskudt post, uden at blive set af 
den onde fjende. 

The General, et angreb på en 
bunker, hvor Generalen skulle 
likvideres og efterretninger 
indhentes. 
I love tanks, panserkending. 
Remember, fem poster der 
skulle findes på hukommelsen 
Vandløbssprint, en årlig dyst 
i at kunne løbe hurtigst gen-
nem et vandløb.  
Zombierun, hvor de med de-
res kompas skulle finde frem 
til nedkaste serum. Indsamle 
disse, uden at blive fanget af 
en Zombie. 
Og til sidst en post kal-
det Sniper, hvor deltagerne 
der skulle kravle op i en stil-
ling, og med et finskyttegevær 
nedkæmpe 3 mål.  
 
- fortsættes 
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Ved I hvad? I kommer 
med mig rundt til  
posterne, så I kan dan-
ne jer et bedre billede 
af, hvad deltagerne 
kom igennem. 
 
Jeg startede ude ved 
Donsø mose, hvor alle 
deltagerne skulle gen-
nemføre en skydning, 
inden stjerneløbet.  
Et makkerpar fra HVK 
Skanderborg var i gang 
med at nedkæmpe den 
angribende fjende. De 
lå i en god stilling i høj-
den, og havde en fan-
tastisk udsigt ud over 
et dalområde. 
Fjenden tromlede frem 
langs skovkanten i høj-
re side, og gennem det tætte krat i venstre side. De to skytter koordinerede godt med hin-
anden, og fik fordelt arbejdet og mange af målene nedkæmpet. Der var mange fjender…
også flere fjender end der var ammunition til. 
Efter skydningen blev alle deltagerne kørt tilbage til KSN, hvor vinderen af første opgave, 
måtte vælge post først. 

 
Da de alle havde valgt 
opgaver og var gået fra 
KSN, smed jeg en termo-
kande frisk kaffe i GD'en, 
og kørte ud til OP Wolf, 
hvor en deltager lige var 
ankommet, og fik sin in-
struktion.  
Først skulle han ud fra en 
situation skematiseret på 
et billede, bygge en mel-
ding op på en meldings-
blanket. Ja, jeg ved godt, 
at et billede er lidt fesent, 
men jeg kunne ikke skaf-
fe to T-64’ere, og lade 
dem trille forbi den civile 
lufthavn i Karup. Bekla-
ger! 
 
 

 
Dernæst kravlede han ud i en fremskudt stilling, hvorfra han med sin kikkert, et kompas og 
et kort skulle angive retning, afstand og koordinat på en 2/3 skive som stod 155 meter ude 
i terrænet. 
Soldaten gik straks i gang med meldingen, og fik den sendt op til KSN via en RDO 371. 
Jeg fyldte Instruktørernes termokande op med frisk kaffe, og begav mig tilbage til KSN. 
 
 
 fortsættes 
  



Karup Stream Challenge 2020 

fortsat fra side 11 

På KSN sad to personer hele tiden, og havde styr på hvilke poster deltagerne havde gen-
nemført og hvilke de manglede. Når deltageren havde valgt sin post, blev denne lukket ind-
til deltageren havde gennemført opgaven og var på vej retur til KSN. 
En ny termokande blev fyldt, og afsted det gik mod FØHJ. 
Her havde en uheldig skovarbejder besluttet sig for at hugge sin økse i låret. Til alt held, 
kom der en soldat forbi, som straks gik i gang med at yde førstehjælpen. Kompression og 
CAT blev lagt og blødningen blev standset. Den psykiske førstehjælp i form af anbefalinger 
af Tinder og andre datingsider, gjorde at den uheldige fik andet end sit øksehug at tænke 
på. 
Hjemme på gården, kom løberne hjem fra forskellige poster. De gik forbi KSN og fik stop-
pet tiden for deres opgave. Nogle gik ind ved siden af og fik en tår vand, måske en sand-
wich eller en snack, inden de gik ind i KSN for at vælge en ny post. 
Jeg valgte at følge de næste der skulle på Zombie Run. 
Der var et udbrud af en slem sygdom i området. Myndighederne havde nedkastet ingredi-
enserne til et serum, som var landet tre steder i skoven. 
Soldater, som var sendt ud for at finde dem, var aldrig vendt tilbage, men vandrede rundt 
som udødelige i skoven.  
Nu var det op til den nye "frivillige" at finde nedkastningerne og vende hjem med ingredi-
enserne. Nedkastningerne kunne kun findes via en retning og afstand. Så frem med kom-
passet og så afsted ind i det ukendte. "Pas på de udødelige, de tiltrækkes bevægel-
se........og er lynhurtige" 
"Velkommen til Zombie Run!" 
Jeg fulgte et makkerpar som fandt den første post uden de store problemer. Der blev ud-
stukket en ny retning, og makkerparret sneg sig stille og roligt igennem skoven mod næste 
nedkastning.  
 
fortsættes 
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Pludseligt gjorde de holdt, stod helt stille. Der stod en udødelig ganske tæt på.  
Makkerparret tog chancen og løb så hurtigt de kunne mod nedkastningsområdet med en 
lynhurtig zombie i hælene. De nåede lige at komme ind i det sikrede område omkring ned-
kastningen. Pyha, de var stadig i live. Så var der kun én nedkastning tilbage, og så hjem til 
start med ingredienserne.  
Det blev til nogle fantastiske nærdødsoplevelser for makkerparret, som spurtede alt hvad 
remmer og tøj kunne holde. De kunne skyde zombierne, men det virkede kun 10 sekunder, 
så var zombierne på benene igen. 
Planen med posten virkede. De fik brugt deres orienteringsevner, og vi fik hevet nogle 
kræfter ud af deres krop. En god gang tagfat, som var gjort Corona venlig. Zombierne hav-
de små filtbolde som de kastede efter løberne, så de var fri for at røre ved løberne. 
 
Efter min løbetur efter makkerparret i skoven, fik jeg strukket godt ud, inden jeg begav 
mig ned til posten  
"I Love Tanks".  
Jeg elsker kampvogne, så derfor skulle de selvfølgelig have panserkending.  
Deltageren, jeg så på posten, fik forevist et grydelåg. Da han var klar, blev grydelåget løf-
tet i 1 Sekund, og frem dukkede en lækker model i skala 1/72. "Hvad er det for en kamp-
vogn?", "Der er 10 point at hente". 
Det var dog ikke nok, så deltageren bad om 5 sekunder og muligheden for 5 point. Heller 
ikke det var nok, så 10 sekunder og 1 point. Ak nej! han kendte ikke en T5 Leclerc. Dog 
kendte han til Bradley og Leopard 2, og han fik næsten ret da han gættede BMP.....2? BMP 
3 var svaret. Øv pokkers!  Han kunne heller ikke genkende en AMX-10RC. Et superlækkert 
2 akslet opklaringskøretøj fra Frankrig med en 105 mm kanon. Som bonus fik han 2 minut-
ter til at kigge på en kampvogn, og komme med så mange oplysninger om den som muligt. 
Type, bevæbning, fabrik m.m. Der var ikke mange der kendte til ZTZ-99 fra Norinco i Ki-
na...tsk tsk!! 
 

Så var jeg forbi posten "The General". 
Her skulle deltageren likvidere en general, og erhverve sig så man-
ge efterretninger som muligt i generalens bunker. 
Vores deltager sneg sig op i noget skjul tæt på bunkeren. Herfra ka-
stede han sine to håndgranater mod en LMG-post. Da den var ned-
kæmpet, gik han til angreb på bunkeren. Bunkeren blev renset, ge-
neralen likvideret og kodemaskinen og andre effekter, blev indsam-
let......For pokker sådan en kodebryder er tung. Hvem har fundet på 
det??  
Da deltageren kom op fra bunkerens mørke, var en QRF ankommet 
til stedet. Det kom til ildkamp, og vores helt måtte med ild og be-
vægelse (og en forbandet tung kodebryder i hånden) kæmpe sig 
væk fra området. 
Efter The General tog jeg hjem til KSN igen. Jeg ville gerne se en 
anden løbers udsættelse for "Zombie Run".  
 
 
I stedet for at køre hjem til KSN med de to "First Responders", kørte vi ned til "Keep your 
head down". 
Her skulle en kriger til at løse den farefulde opgave, at levere ammunition til en fremskudt 
post. Eneste vej dertil, var en lav løbegrav (nå ja, løbegrav er vel så meget sagt, kravle 
grav er nok mere rammende). Løbegraven var omgivet af minefelter og fjendtlige stillinger. 
Soldaten greb ammunitionskassen og krøb mod den fremskudte stilling. Hver gang han var 
synlig for fjenden, blev han beskudt.    
Fremme ved den fremskudte stilling fik han overdraget ammunitionen. I samarbejde med 
stillingen, trak han sig tilbage ved hjælp af ild og bevægelse. 
 

 
fortsættes 
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Da jeg kom tilbage til KSN ville jeg have besøgt både Sniper og Remember posterne, men 
nåede det simpelthen ikke. Løberne var nemlig ved at være igennem posterne, og mangle-
de kun én. 
De havde gemt den til sidst, de lømler. Den post, der er sjælen i Karup Stream Challenge, 
Vandløbssprint. 
Jeg tog et kamera over skulderen og spænede ned til posten, hvor en af deltagerne netop 
skulle igennem. 
 
Deltageren ringede på den lille receptionsklokke som startskuddet på sin tur gennem vand-
løbet. Han pilede ned i vandløbet, som var omkring 50 cm dyb. Hen over nogle rødder, som 
lå på tværs, og under nogle kæder vi havde spændt ud over vandløbet. Nogle steder var 
der fast grund under fødderne, mens andre steder var rent mudder. Det var lidt svært for 
ham at holde en jævn hastighed gennem vandløbet. For enden af kæderne var der et be-
tonrør. Dette rør gik under Hessellundvej, og om til en skibsklokke ca. 30 meter længere 
fremme. Med en frihøjde på 50 cm. var det lidt bøvlet for en mand på 185 at klemme sig 
igennem røret? 
 
På den anden side ringede han ivrigt med klokken, og begyndte sit retur løb. Gennem de 
30 meter rør, under kæderne, over rødderne og op på land og de sidste 15 meters spurt 
hen til receptionsklokken. 
Så var han sgu' også træt. 
Efter løbet fik løberne et velfortjent bad inde på basen.  
Der blev serveret en god varmt ret, og så var det tid til præmieoverrækkelsen. 
 
Bedste enkeltmand blev Peter fra HVE 277 
Bedste makkerpar blev Klaus og Emma fra HVK Skanderborg. 
Hurtigste enkeltmand vandløbssprint blev Peter fra HVE 277 
Hurtigste makkerpar vandløbssprint Klaus og Emma fra HVK Skanderborg. 
 
 
Det har været en kæm-
pe fornøjelse endnu en-
gang, at få lov til at ar-
rangere dette løb. 
Selvom det er mine gak-
kede idéer, der danner 
baggrund for løbet, så er 
det hjælperne der giver 
liv og miljø på posterne. 
Sammen med løberne 
som tør tage udfordrin-
gen op og møde opga-
verne, skaber de dette 
løb. 
Jeg håber at flere fra 
FHV har lyst til at møde 
op og give den en skalle 
til næste år. 
Vi skal nok sørge for 
nogle fede poster, som 
alle kan relateres til je-
res soldatermæssige 
færdigheder. 
Jeg forsikrer jer, hvis I kommer, så er der skydning som langt overgår K7. bum....var der 
lige et Q der?? 
 
Steen                                                                                             Fotos til KSC artikel : Jens Thybo 
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