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Chefens Klumme3
Jeg er en stolt chef, som har set tilbage på endnu et år i eskadrillens historie og ja – hvilket år

Når jeg sådan kigger tilbage på året, kan jeg jo se, at også 2012 var året, hvor eskadrillen endnu engang
brugte rigtig mange timer på uddannelse, øvelser og hjælp til vores samarbejdspartnere.

Også i år har eskadrillen ydet rigtig mange funktionsrelaterede timer, ligesom jeg jo også kan se, at rigtig
mange af eskadrillens folk har fået en masse Q´er for både resterende lovpligtig uddannelse samt lovpligtig
uddannelse. Godt gået alle sammen.

Vi har som sædvanlig ydet en del timer til hjælp for vores samarbejdspartnere, og jeg ved også, at vores
samarbejdspartnere er glade for det og roser os for den store hjælp, vi yder.

Opgaver har der været masser af og jeg er ikke i tvivl om, at 2013 bliver et lige så travlt år som 2012, så
nyd nu den stille tid her sidst på året, inden vi igen skal i vælten.

Der har dog også været plads til interne sociale arrangementer, så som sommerafslutning i juni og og en
bowlingtur i november – gode og hyggelige arrangementer, hvor eskadrillens medlemmer havde nogle
hyggelige timer sammen. Ud over dette er der også kommet godt gang i vores fysiske formåen, idet
mange af eskadrillens medlemmer har været samlet og dyrket forskellige former for motion.

I 2012 er der også kommet en del nye medlemmer, og det glæder mig meget, at I er faldet godt til.

En af de mange aktiviteter, vi har haft i eskadrillen i år, som jeg vil fremhæve i denne klumme, er et besøg,
vi havde her i november.

I oktober blev jeg kontaktet fra Flyverhjemmeværnet, fordi man i forbindelse med arbejdet omkring
fortsat udvikling af Flyverhjemmeværnet ønskede at besøge udvalgte eskadriller, som har succes på mange
måder, og vi var en af de udvalgte.

Baggrunden for valget er, at vi har succes med afholdelse af øvelser, gennemførelse af uddannelses-
aktiviteter, fastholdelse af medlemmer, tilgang af nye medlemmer og hyppig støtte til Flyvevåbnet mv.

Formålet med besøgene hos de udvalgte eskadriller skulle være at identificere de ting, som vi gør og som
giver succes.

Vi var derfor samlet en lille flok fra eskadrillen, som i et par timer svarede på forskellige spørgsmål og kom
med vores svar på, hvad vi gør i eskadrillen for at få tingene til at fungere.

En super god og lærerig aften for alle, som alle var glade for at kunne være med til at vidensdele og
hjælpe andre med at få samme succes.

Vores input til Flyverhjemmeværnet vil, sammen med de input, der kommer fra 4 andre eskadriller, blive
samlet i en lille folder, som så alle eskadriller får tilsendt til hjælp og støtte i eskadrillernes fremtidige virke.

En anden aktivitet, vi har igangsat i eskadrillen, som jeg også lige vil fremhæve, er et uddannelsesforløb for
alle vore førere, som vil ruste dem til at føre og lede eskadrillens medlemmer. Denne aktivitet startede vi
op i november og den vil blive afviklet gennem det næste års tid. Noget jeg som chef ser frem til at kunne
se en udvikling i.

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt godt nytår. Glæder mig til at se jer alle i 2013.

Husk på at I alle hver især spiller en vigtig rolle i vores eskadrille, ingen kan undværes, Derfor er det
vigtigt for mig, at understrege, at jeg vil have jer alle med til at løse eskadrillens mål - vi vil være den mest
benyttede og succesfulde eskadrille.

Elise T. Christensen
Eskadrillechef Hjemmeværnseskadrille 277 Karup

Eskadrillechef Elise T. Christensen
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NYE MEDLEMMER

� Kristian Obel Kokholm-Jensen
� Hans Henrik Grøn
� Søren Vestergaard Faurby
� Richard Ruby
� Niels Christian Strandsbjerg Clausen
� René Ringgaard Jørgensen
� John Lund Engholm
� Brian Kokholm
� Brian Sørensen
� Steen Lindholt Hansen
� Kaj Hansen
� Harald Kragh
� Henrik Jespersen
� Frederik Røn
� Jakob Rasmus Møller
� Henrik Lundgård Borré
� Casper Egebjerg Jensen
� Rasmus Storm Kattrup
� Riki Toft Kristiansen
� Winnie Blåberg Lauridsen
� Joachim Christiansen
� Ejnar Vestergaard Eskesen
� Steffen Kirkeby Jørgensen
� Lars Ole Dahlin Lysgaard
� Klaus Læborg
� Poul Schack Poulsen
� Søren Bukalo
� Martin Dam Braüner
� Frans Hagelberg
� Emil Underbjerg Bank Pedersen
� Jesper Nielsen
� Kennet Bøeg-Jensen
� Philip Sode
� Alette Tvedergaard
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Jeg kommer fra HVE KLO (Klosterheden). Jeg har været medlem siden 1995 først som

menig derefter GF og NK i grp. Jeg har været i reserven nogle år og ville nu gerne igen
være aktiv indenfor hjemmeværnet, men ønskede ikke at skulle ud i felten. Jeg mødte så
vores KOF Birthe som også lige var blevet aktiv igen og som nævnte, at der manglede en
ROF i HVE 277. Interessant tænkte jeg, gad vide hvad det indebærer. Jeg fik en funktionsbeskrivelse og efterfølgende
en samtale med EC Elise. Det overbeviste mig om, at her var en ny udfordring for mig, som jeg gerne ville tage op.

Dette betyder for jer som grupper, at jeg gerne vil deltage i jeres møder, være observatør på jeres øvelser.
Jeg vil nemlig gerne lære jer og jeres grupper at kende, hvad står i for, hvad kan i tilbyde, alt dette for at jeg
bedre kan være med til at placere evt. nye medlemmer korrekt. Alt dette vil foregå i samarbejde med KOF
idet vi deler opgaven fremadrettet pga mine arbejdstider.

Jeg hedder Richard Ruby, er 38 år, har 3 børn. Til daglig er jeg lastbilchauffør. Bor i Vildbjerg sammen med
Birthe.

Glæder mig til at møde jer.

Venlig hilsen
Richard Ruby

KAMP FRA RUM TIL RUM

SFDEL skulle deltage i distriktets afholdelse af
bykamps moduler i Brikby. Som opvarmning
til dette, brugte vi et delingsmøde på at
træne indtrængen i et hus.

Joakim havde bygget et fint hus ude foran Hjemmeværns-gården med
markeringsstrimmel og efter lidt teori inde i lokalet, gennemgik vi
grundprincipperne for kamp i det hus.

Da vi havde hygget os lidt ude på plænen, gik vi ind på selve gården og
rensede den igen og igen og igen. Her vil jeg lige pointere, at det er
svært at få plads til tre kampklædte krigere ude på toilettet! Godt der
ikke var fjender derude, det kunne blive noget værre rod.

Teori indenfor og indøvelse udenfor

Den 2-4. november drog 13 mand fra SFDEL/277 til Brikby, for at
deltage i ”Bykamp Modul II”. Igen var vi den bedst repræsenterede
enhed i Brikby, hvor også ”Bykamp Modul I” blev afholdt. Vi stillede i
Karup kl. 17.00 til udlevering af materiel og køretøjer.

>>>
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Egentlig skulle vi stille i Brikby fredag aften kl. 18. Men vi fik lov til at komme lidt senere, da folk jo
lige skulle hjem fra arbejde.

Da vi landede i Brikby kl. 19.30, erfarede vi, at der ikke var noget
program for fredag aften. Vi skulle finde et hus at bo i, spise en
feltration og være brandvagt indtil kursets start lørdag morgen.
Men vi havde jo ”JA” hatten på, og sagde til os selv, at det var da godt
vi ikke kom allerede kl. 18. Nå, men vi ville ikke lade denne aften
være spildt, så vi tog alt grejet på og gik over i Rådhuset, hvor vi
trænede indtrængen i rum, slange op og slange ned, overspring op og
overspring ned,efter de principper vi lærte sidste gang vi deltog i
”Bykamp Modul II”. Det hyggede vi os med i et par timer.

Lørdag morgen kl. 0800 startede vi som altid med appel og
præsentation af instruktører og kursets ledere og hjælpere.
Vi havde som Modul II den glæde at stifte bekendtskab med
instruktørerne fra FLV. Og da vi i vores egenskab af MOTOV havde
gennemført kurset før, så hægtede lederen af Modul II sig på os
hele dagen.
Først skulle vi lige samlet gennemgå principperne for kamp i hus vha. markeringsstrimmel hus.
Men derefter, mens de andre eskadriller fortsatte på plænen, gik vi ind i den store træbygning,
hvor vi lagde ud med at øve ”indtrængen i et rum”. Og vi gjorde det mange gange. Vi trænede
intenst indtil kl. var 11.20, hvor vi så holdt 40 minutters frokost. Derefter var det op til
Rådhuspladsen for at høre lidt om kost og træning. Da det var overstået, gik vi ind i et par af
husene på Istedgade. Der trænede vi igen ”indtrængen i et rum”.

Vi begyndte at stille nogle skiver op derinde, som angrebsholdet skulle reagere
overfor. Vi byttede plads indbyrdes på holdene, så man gik ind som nummer 1 den
ene gang og nummer 3 den anden gang.
Vi gjorde brug af støttehold til sikring af loftlemme eller døre.
Da instruktøren var ovre for at se til de andre eskadriller, blev vi lidt for kække og
stillede forhindringer i vejen og/eller slukkede lyset. Men fordi vi troede, at vi nu
var blevet verdensmestre med al den træning, begyndte vi at sløse i vores taktik.
Der blev for stor afstand mellem folkene, hastigheden var for høj, placeringerne
var forkerte og meget mere. Det gjorde instruktøren opmærksom på, da han kom
tilbage. Det kunne vi jo også godt selv se. Derfor trådte vi nogle trin tilbage og
øvede indtrængen i rummet helt fra starten igen.
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Nu blev der virkeligt gået i deltaljen. F.eks. hvordan man kan sætte sin fod for at komme
rigtigt ind i rummet, hvordan man får signaleret ordentligt til hinanden på holdet, så
indtrængningen sker hurtigt, simultant og med den rette hastighed.
Det var fedt at kunne gå helt derned, hvor det var småting der blev kigget på. Vi skulle
ikke bruge en masse tid på at gå fra station til station. Nej, vi havde én instruktør som
viste og lærte os en masse rigtig gode fif til denne meget svære kampform.
Da vi var kommet tilbage på sporet igen, skulle vi lære at trænge frem til bygningen,
under sikring fra to andre enheder. Vi løb frem til bygningen i en lang enkelt kolonne,
kravlede ind gennem et vindue, rensede huset, reorganiserede og støttede den anden
gruppe i rensningen af deres hus.

Da det var blevet for mørkt til at kunne se ordentligt, skulle vi lige øve en sidste ting
inden aftensmaden.
Vi gik over i dukkehuset, hvor der er god belysning, og øvede i at trænge op eller ned ad
en trappe.
Det kan man gøre på to måder. Enten ved at gå i en lang og langsom slange op ad
trappen, og så trænge ind i et rum med det samme med hele gruppen og rense en etage
derfra. Eller man kan gå op vha. overspring. Man stiller sig en ad gangen op ad trappen
helt ind til gelænderet og sikrer op imod det man kan se, mens næste mand rykker
bagom og stiller sig lidt længere oppe, og sikrer det han kan se, osv.

Det øvede vi et par gange, inden vi etablerede os i bygning 28 igen og indtog en velfortjent
feltration.
Kl. 19.15 skulle vi stille i dukkehuset. Hvor instruktøren brugte os til at forevise aftenens tema:
trappe op og trappe ned, vha. slange og overspring.
Da vi havde gjort det, gik vi over i en af de andre bygninger med en trappe og arbejdede lidt på
egen hånd.
Kl. 21 kunne vi godt mærke at vi havde været i gang hele dagen med intens indlæring.
Koncentrationen faldt og snakken steg, og vi kom frem til den konklusion, at det var nok for den
dag. Efter en snak om dagens program med instruktøren, fik vi lov til at indstille træningen, og gå
til køjs.
Nøj, hvor blev der snorket den nat!
Søndag morgen begyndte i træhuset, hvor principperne for ”fremrykning i gang areal” blev
gennemgået og indøvet. Det er en lidt sværere del af kampen i bygningerne og stiller krav til
koordination mellem flere angrebshold, fordi man bliver nødt til at opholde sig i og beherske
et ”farligt rum”. Et ”Farligt rum” er et rum hvor fjenden kan beskyde dig fra flere steder, som
f.eks. en trappeopgang eller en Hall, med mange tilstødende rum.

Vi gik frem og tilbage i gangen og rensede det ene rum efter hinanden. Efter en lille times tid, blev
det tid til FX. Vi gjorde klar med maske og ammunition, mens Frans og to andre (fra anden ESK),
blev udpeget som fjender.
Døre og skodder blev lukket og kampen gik i gang.
Vi bevægede os stille og roligt ned ad gangen. Ved rum nummer to, fik vi den første føling.
Jeg stod som forreste mand, og sikrede ned ad gangen, mens tre af gutterne gik ind til
banditten. Han fik ram på den første fra vores gruppe, og det skabte lidt kaos derinde. En
havde funktioneringsfejl, en anden blev skubbet frem mod fjenden, men til sidst blev fjenden
nedkæmpet. Grupperne reorganiserede sig igen ude på gangen, og vi trængte lige så stille frem
mod næste lokale. Igen havde angrebsholdet føling. En fjende som bed fra sig og flyttede sig
fra et lokale til et andet. Jeg sad stadig ude på gangen og sikrede ned af den. Og jeg kunne
lige skimte fjenden siddende bag en dør på klem og gav hende et par skud, samtidig med at
angrebsholdet trængte ind i hendes rum og nedkæmpede hende. Hun optrådte meget usselt, i og
med at hun tilkendegav overfor angrebsholdet, at hun var blevet ramt, men i det de passerede
hende, skød hun den ene af dem i ryggen. USSELT USSELT USSELT!!!! Husk altid at afvæbne
fjenderne, også selvom de er ”døde”.



Nå, men nu døde hun så lige en gang til, denne gang så hun kunne forstå det. Hehe!

Vi rykkede frem igen og nåede frem til en tilstødende gang. Nu er det desværre sådan, at der
ikke er noget tag på denne træbygning. Det betød, at da vi drejede 90 gr. ned ad denne gang,
fik vi solen lige i ansigtet. Og med duggede masker var det ganske umuligt at se noget som helst.
Forskrifterne siger, at man ikke må sidde ned. Det gør man kun, når man lader sit våben eller
afhjælper en funktioneringsfejl. Men det blev vi simpelthen nød til. Og da fjenden pludselig kom
frem fra et af rummene, skød han lige hen over et par af os, ramte Søren som ellers stod som
treer lige i Solar Plexus. Vi afgav selvfølgelig en mængde skud mod fjenden, som trak sig hurtigt
ind i rummet igen. Da jeg trængte ind i rummet til fjenden, lå han på gulvet med et skud lige i
maven. Jeg sikrede mit hjørne af rummet, satte en fod fjendens mave, hvor også geværet blev
holdt, og sagde til nummer tre, at han skulle tage sig af fjenden. Geværet blev hurtigt afsikret og
lagt i behørig afstand fra den nedkæmpede fjende.

Resten af bygningen blev hurtigt afsøgt og renset og den korte FX seance var slut.
Derefter blev FX udstyret aflagt og de sidste to timer af kurset blev brugt på en kort pause og en
sidste omgang rensning på et hus, som i øvrigt blev renset to gange nedefra og en gang oppefra.
Så var det også slut for denne gang. Hjernen var mæt.
Vi rengjorde alle puljevåben og materiel, pakkede vores biler og rengjorde husene i og omkring
Istedgade.

Kl. ca. 12.30 blev kurset aftrådt, og vi begav os hjem til Midtjylland.
Det var en fantastisk weekend i selskab med gutterne i delingen, nye som gamle. Humøret var
højt hele vejen og alle var åbne og imødekomne for ny indlæring. Instruktøren var helt i top. Han
lærte os rigtig meget, og vi håber, vi kan trække på hans viden igen en anden gang.
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Vi har i staben snakket om at det kunne være en god idé at have en
slags mentor for nye medlemmer, specielt i perioden fra de har
underskrevet ansøgningen til vi får kontrakten i hus. Dette er en
meget vigtig periode idet ansøgeren godt kan føle sig glemt da der jo
kan gå lidt tid inden kontrakten skal underskrives og han/hun bliver
placeret i en gruppe.

Mentoren skal i denne periode f.eks lave et par opringninger, sende en mail eller invitere til en kop kaffe, måske skal ansøgeren
tages med på f.eks skydebanen og stå bagved og rigtig blive nysgerrig og misundelig på det man kan/har lært som Hjv. mand.

Denne rolle har jeg tænkt kunne være en eller flere af vore lidt ældre medlemmer som ikke ønsker at være helt så aktive
længere, men som jo heldigvis har en masse viden med i rygsækken som bør og kan videregives til det kommende medlem.

Hvis du har interesse i dette er du meget velkommen til at henvende dig til KOF Birthe Jensen på tlf 21757311, eller send en
mail til KOF@hve277.dk eller kontakte en anden i staben gerne så hurtigt som muligt så vi kan få gang i dette.

Hilsen
KOF Birthe Jensen



I eskadrille HVE 277 Karup er det ikke tilfældet, men derimod nogle repræsentanter, der er fremsynede og
fremadstræbende, og som gerne vil medvirke til at gøre Hjemmeværnet bedre. Eskadrillerådet er et talerør
for dig og alle os medlemmer, som ønsker at fremkomme med nye visioner, som kan bedre eller ændre
forholdene og dermed sikre en indflydelse for alle os frivillige.
Men mange i Hjemmeværnet benytter sig desværre ikke af denne mulighed ved at henvende sig til et af
rådets medlemmer, der meget gerne tager ethvert emne op på møderne, med ris og ros til drøftelse i
rådet.

Her hvor et emne måske kan blive løst ved selve rådets møde, eller fremsendes til et højere niveau, måske
helt til Hjemmeværnskommandoen, på grund af emnets karakter, der kan have stor betydning for alle i
Hjemmeværnet.

For Hjemmeværnet har og vil altid tilpasse sig tidens krav, men dette kan kun gøres ved medlemmernes
positive arrangement til at gøre en forskel, ved at fremkomme med visioner til forsat indsats til gavn for alle
i Hjemmeværnet.

Derfor - hold dig ikke tilbage, men henvend dig til Eskadrillerådet i HVE 277, som består af:

Annemette Brokholm ambrokholm@gmail.com
Arne Christian Carlsen arneogebba@gmail.com
Bjarne Stenmann Søndergaard ullaogbjarne@live.dk
Elise Teglgaard Christensen ec@hve277.dk
Hans Georg Pørksen porksen@mail.dk
Jan Kurt Bay Andersen jankbay@gmail.com
Jens Peter Bach Poulsen 0907jpbpoulsen@poulsen.mail.dk
John Marcus Møller yankierock@hotmail.com
Jytte Stenberg jyst@city.dk
Ulla Andersen lavaandersen@mail.dk
Michel Riberdal
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På 277’s  hjemmeside under
under login, er der oprettet

en side med navn Eskadrillerådet. Her finder
du referater samt navne på rådsmedlemmer
og link til mere info.

Forinden hvert rådsmøde vil der fremover
blive tilsendt en lille reminder til alle
medlemmer om at henvende sig til rådet
med deres ønsker til eskadrillen om nye
tiltag, ændringer, ris og ros.
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Hvem f….. er de nye i Secure Force Delingen?

Engang for længe siden, i et Hær Hjemmeværns Distrikt langt herfra, var der to motoriserede
overvågnings delinger, i daglig tale kaldet MOTOV. Det var to enheder, som opererede på samme
måde som hærens opklarings enheder.

Disse to delinger havde i den ene eller anden konstellation været med, siden beslutningen om at oprette 3000 mands styrken
blev taget, og havde derfor også gennemført alle de nødvendige uddannelser. Derfor kom det også lidt bag på personellet, at
man ønskede at nedlægge deres delinger og flytte personellet til et kompagni i distriktets ydrekant, men vel og mærke uden
deres køretøjer.

Med udsigten til en ekstra lang køretur og muligheden for at blive reserve-reserve GV skytte på ladet af en Man-8 (Ikke for at
nedgøre en GV skytte i en INFGRP, men det var jo ikke det, de havde uddannet sig til at være), besluttede DF for den ene
deling at søge andre samarbejdspartnere.
Og det fandt han så her i ESK 277. Her ville man godt oprette en Secure Force Deling, i lighed med FLV Secure Force Delinger.

DF tog kontakt til sine folk i 2 MOTOV deling, og luftede idéen overfor dem. Mange af folkene tog vel imod udfordringen og
støttede op om den nye opgave.
Men hvad er det så for nogle folk, der er kommet over i ESK?

- Mange har international erfaring fra udsendelser til Kroatien, Kosovo, Irak og Afghanistan. Det være sig for FN, Hæren
og Hjemmeværnet.

- Nogle har gennemført Hjemmeværnets Patruljeuddannelser.
- Hovedparten har været værnepligtige i forsvaret.
- Flere har gennemført mange uddannelser, det være sig som enkeltmand eller som enhed.
- De er vant til at arbejde selvstændigt.
- De er vant til at operere i det grønne element.
- Og som bonus info: Man skal ikke sende dem på en kampopgave, uden at mene detJ (læs Stauning).

J

>>>
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I forbindelsen med vores overflytning til ESK 277, har ITBM Susanne stillet nogle spørgsmål.
1   Hvorfor valgte du ESK 277?
2   Hvad lavede du før SFDEL/ESK277?
3   Hvad forventer du af fremtiden?
4   Hvad forventer du af ESK 277 og de øvrige medlemmer?

Her er nogle af svarene.
René Jørgensen NK/1 GRP/SFDEL:

1 Det virkede naturligt, når næsten hele delingen flyttede over. Og det lå stadig nogenlunde tæt på beliggenhedsmæssigt.
2 2 MOTOV
3 Gode oplevelser, muligheder for at arbejde med lidt 'skarpere' ting, da Karup jo er en rigtig militærbase.
4 Engagement, sammenhold, villighed til at lære nye ting.

Lars Dahlin Frederiksen LSV/1 GRP/SFDEL:
1 Jeg fulgte gamle kollegaer, da man nedlage MOTINFHVK Herning.
2 MOTINFHVK Herning.
3 At det gode sammenhold fortsætter, og der kommer nye udfordringer.
4     At de kan lære mig nye ting. At jeg kan lære dem noget. Og en masse nye oplevelser.

Klaus Læborg SIGMD/DELTRP/ SFDEL:
1 Jeg valgte 277 i samråd med min delingsfører Joachim. Ham har jeg arbejdet sammen med i en årrække. Da han fortalte

om hvilke spændene projekter der var under opsejling i 277, tog det ikke mange sekunder at beslutte mig.
2 Før jeg ankom til 277 var jeg GF 3/2 MOTOV. Derudover har jeg virket som GF i Afghanistan med HJV, GF i en

INFGRP og i en PTRDEL.
3 At jeg bliver udfordret rent uddannelsesmæssigt. Jeg er helt sikker på at 277 har en masse godt at lære fra sig, og at vi

kan supplere med noget af vores ballast. Jeg ser store muligheder i enheden, og ser i den grad frem til at møde mange
flere af mine nye flyver kollegaer.

4 At I vil tage imod os med et lige så åbent sind, som vi kommer ind med. At vi kan danne en enhed, hvor vi på tværs at
gamle skel kan opnå fællesskab, og hvor vore forskelligheder kan blive vores styrke. Jeg er sikker på at 277 har en
masse godt at byde på. Jeg er i hvert fald ikke selv stødt på noget, hvor jeg ikke tænker, at det her kan blive godt.

Steen L. Hansen GF/1 GRP/SFDEL:
1 Jeg havde flere muligheder. MOTOV u/KØTJ i Klosterheden... NEJ!, MOTINF i Viborg…. Hvorfor dog det? INFDEL i

Herning….. NEJ, det har jeg prøvet. Og så kom tilbuddet her. En spændende enhed i gode omgivelser og tæt nok på
bopælen. Og så har jeg aldrig været F-16 kriger før.

2 GF 2/ 2 MOTOV. Jeg har været NKDEL og GF i en MOTINFDEL, GF i en PTRGRP og meget andet.
3 At vi får denne enhed op at køre, og at vi får lov til at sætte vores præg på dens opbygning og opgaver.
4 At I ikke er bange for at bruge os.

Nu består delingen ikke kun af folk fra 2 MOTVDEL. Vi har også nogle gæve gutter fra FHV, som har valgt at bidrage til denne deling. De har
modigt givet sig i kast med nogle indspiste drenge fra MOTOV og gjort et godt indtryk fra starten. Vi fra MOTOV håber inderligt, at de vil
blive ved med at yde deres, så vi kan få denne enhed op at køre.
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Årets sidste skarpe Q

Hvortil en skarpladt og velplaceret kugle af uransaglige form med tre huller og
gentagende ganges afsendelse kunne forrette sin videre løbebane til det endelige
mål, med et resultat af ingenting.

Selv skydelederbeføjelserne som eskadrillechefen netop lige havde generhvervet,
syntes at være tidsspilde at gennemgå med alle de mange
sikkerhedsbestemmelser for banens brug, nu det menige personel var mødt så
talstærkt frem, for at deltage i årets sidste skarpe skud.

Resultatet blev selvfølgelig en masse spildt krudt uden faldende mål, selvom sigte og aftræk var
velovervejet af det deltagende personel, hvortil der også var tid til socialt samvær, selvom
eskadrillechefen pressede sin enhed til det yderste.

Den eneste der fik de skarpe skud i kassen var KOF (kontaktofficeren), Birthe,som der med
vedvarende skud efterfølgende kan dokumentere årsagen til de mangelfulde resultater, der
selvfølgeligt vil blive analyseret og kommenteret ved den kommende Nytårsparole i Januar 2013,
hvortil tilmelding behørigt vil være en fordel, hvis du ikke vil sidde udenfor denne aften.

Årets bedste resultat af ovenstående bowling, blev Ryan med førstepladsen og 256 point,
andenpladsen tilfaldt Ulla med 251 point, tredjepladsen Martin med 250 point.

Selvom årets FJUMSE tilfaldt en der har mange af sådanne statuetter stående på hylden, vil det dog
altid være et minde om en hyggelig aften, men at jeg skal have så mange er kun en ære, som jeg
gerne så andre også var med i.

Derfor ses vi til næste år bowling.
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R’adys Mountain Marathon i Zweisimmen

Schweiz 2012.

Kl. 09.00 steg Martin og jeg på kabelbanen fra Zweisimmen til Eggroeid i 1400 meters højde, hvor løbets startområde lå.
Kl. 10.30 gik starten: Vi løb hen til startpunktet med den farvekode der passede til vores løbstype, hvor vi fik kort med markerede poster –
og en mulig rute ligeledes indtegnet. Vi havde i år valgt den kategori, der hedder Trail marathon Strong, hvor fokus var på kondition og
udholdenhed, fremfor orientering.

På post nr. 4, mødte vi en svensk talende kontrollant. Da han så os, sagde han ”Ahh ’the Danish team No more hills’, Lycka til”.
Så var det nedad igen af en meget snæver bjergsti. Teknisk krævende, som satte hastigheden noget ned. Post nr. 5 (1725 m) blev fundet, og
Martin fik tapet sin første vabel til. Vi havde ikke tensoplaster, så vi måtte ty til den lysebrune stoftape. Mens vi sad og fik pusten (og lappet
Martins fødder), så vi et Schweizisk hold, som havde overset post 5 og var løbet 100 meter for langt ned ad bjerget. Den ene tog lige sagen i
egen hånd (skønt det jo er holdsport), og løb op ad bjerget igen?, klippede nr. 5 og nåede ned igen, - alt dette inden vi ramte post nr. 6 (1487
m)!

Post nr. 7, blev klippet, og lige E for post nr. 8 (1273 m) i Saanenemöser, mødte vi Brian og Bjørn. De var med som kørere og fotografer på
turen. De tog et par billeder, og vi fik en lille snak om de andres tilstand. Der skulle være nogle, som så betydeligt mere slidte ud, end os!
Så gik det opad igen. Nu fik vi virkelig varmen at føle. Temperaturen lå omkring de 25 grader i skyggen (hvilken der ikke var meget af på
sydsiden af dette bjerg), og det var helt vindstille.

Post nr. 9 (1467 m), post 10 (1684 m) og post 11 (1724 m) skulle der arbejdes for. En jævn stigning på en åben bjergvej. Puha! Jeg havde sagt
til Martin, at vi kunne nøjes med 1-1½ l. energidrik i vores drikkebeholder og så nøjes med en foldekop til at forsyne os med vand, fra de
mange vandløb. Hmm, lige netop på dette bjerg, var der godt nok langt mellem vandløbene.

Post nr. 12 (1576 m) lå lige omme på den anden side af en bakkekam, og kun en km fra et rigtig dejligt lille vandløb (1400), hvor buff’en
(hovedbeklædning) blev dyppet, og vandbeholderne fyldt op igen.

Endelig gik det ned ad bakke, men det var en kort fornøjelse. Post nr. 13 lå i 1600 meters højde. Og nu havde varmen gjort sit indhug på
kræfterne. Men det værste ventede kun 50 meter fra posten. En stigning på 150 højde meter over en afstand på 125 m. Arghh det var hårdt.
Her var det kun de sejeste Schweizere, der tog turen i ét hug. Med vandrestave tøffede de støt og roligt op ad bakke.
Vi sakkede bagud, sammen med to tyskere, som også befandt sig i uvant terræn.

>>>

Kortet i hånden og retningen på plads, så gik det ellers opad. Post nr. 1 lå i 1715
meters højde.
Vi fortsatte opad til Rinderberg (2004 m), hvor en paraglider var ved at flyve mig ned
J. Der var sikkert god plads, men det virkede som om, han kun lige med nød og
næppe undgik at ramme mig i bolden!

Post nr. 2 (1869 m), lå på bjergets V-side. Vi skulle lige have teknikken på plads, så vi
kom sikkert ned af den stejle side.
Post nr. 3 gik godt, og vejen til Post 4 (1949 m) var et rigtig godt løbeterræn.
Undervejs mellem post 3 og 4, kom vi igennem en lille bjerglandsby med 3-4 huse
og en restaurant. Ikke desto mindre var der godt gang i en byfest med boder og
fadøl. Desværre var der ikke tid til et kort stop.

Endeligt kom vi op, og glæden var stor, da vi kunne se   på post nr. 14 (1744 m) og over til
dagens mål, 150 meter derfra.

Vi kom i mål under klapsalver fra alle løbets hjælpere. Det var egentligt rartJ. Lige efter målet
og kontrol af den chip, vi havde fået udleveret ved start og registreret vores poster med, skulle
vi fremvise nogle af de obligatoriske ting, som skulle medbringes på turen. Det var vores
brænder, førstehjælp og regntøj. Alt var i fineste orden.

Seks timer og 5 minutter havde vi brugt på første etape. Den sidste stigning havde flyttet os fra
en 5. plads til en 8. plads, ud af 10 hold. Og et hold havde givet op.

Mellem post 13 og 14.

Indgang til kabelbanen



Første dags strabadser vel overstået, nu var det tid til at sætte teltet op, og så få restitueret  i en fart.
Efter en lille lur på 45 minutter, spiste vi næsten al den mad vi havdeJ. Der blev indtaget en dobbelt portion varm mad, 1 pose Beef Jerk
(tørret kød), en proteinbar og en stor pose færdig jorbærgrød pr. person. Og som snack havde Martin taget en plade chokolade med,
Mums!!
Jeg vågnede flere gange i løbet af natten, og hver gang kunne jeg høre kobjælderne fra omkringstående køer. Lejren lå lige ved siden af en
stald.

Vi stod op kl 06.00, fik telt og sovepose pakket ned og ca. 06.15, sad vi og nød morgenmaden. De fleste andre hold gik og nussede med
deres mad og udrustning, indtil der var 20-25 minutter til start - og så fik de drønende travlt. Det er måske vores tid som soldater, der har
gjort at vi fik pakket de ting væk, som vi ikke skulle bruge mere?
Kl. 07.30 gik starten på anden etape. For at få varmen i stængerne og komme godt i gang skulle post nr. 1 findes i 1980 m.
Man kunne godt mærke gårsdagens fysiske udfoldelserJ. Post nr. 2 (1724 m) skulle findes på den anden side af Hundsrügg, som med sine
2047 m bød på en fantastisk udsigt.

Fra post 2 til post 3, gik vi fra åbne græsenge og bare bjergskråninger til helt tæt bevoksning, med mudrede stier.
Ved post 4 (1648 m), indhentede vi to Schweiziske hold, som stak fra os op ad Hundsrügg. Sammen med dem gik vi ned i dalen, ned på en
asfalteret vej som vi skulle følge et langt stykke. Så der blev rigtig snakket. Alt lige fra boligpriser til de fire sprog de taler i Schweiz og vores
muligheder for at træne effektivt op ad Himmelbjerget (149 m) blev vendt.

For at komme op til post nr. 5 skulle vi bevæge os ad smalle stier gennem skov fra 1220 m til 1600 m. Vi valgte at holde os på de markerede
stier for ikke at bruge for mange kræfter. De to Schweiziske hold valgte at skyde genvej op igennem tæt skov og kraftig stigning. Det betød,
at de kom op til post nr. 5 lang tid før os. De valgte så at fortsætte op ad en meget stejl stigning imod post nr. 6 (1700 m).
Vi gik videre i retningen af post nr. 6, men valgte at gå op et andet sted. Det valg betød faktisk, at vi indhentede begge hold oppe ved post
nr. 6!  De havde brugt mange kræfter på de kraftige stigninger lige efter hinanden.

Desværre for det ene hold, vrikkede den ene af dem om på foden. Det betød jo så, at de ikke kunne følge med længere. Det andet hold var
rigtig godt kørende. Det var to kvinder som, samtidig med at løbe fra os andre, gjorde det, mens de snakkede hele vejenJ.
Post nr. 7 (1600 m) lå på bjergets NØ side. Og det er faktisk hårdt, for både lårbasser og fødder at gå ned ad en stejl bjergskråning. Ens
fødder bliver presset helt frem og ud i siderne af skoen.
Det var ikke en klippefyldt bjergside, vi bevægede os ned ad, men en græseng, hvor man skulle holde tungen lige i munden for ikke at glide i
græsset. De kraftige såler på mine Inov8 sko, gjorde det virkeligt godt. De havde godt fæste i både mudder, våde og tørre klipper samt græs.
Posterne nr. 8 og nr. 9, var lige til. Og fra Post nr. 9 gik turen igennem en lille dal inde i en skov, hvor der blev tid til en lille pause, så vi
kunne nyde lyden af brusende vand fra vandløbet under os.

Det var helt fantastisk at gennemføre løbet. Personligt synes jeg, at jeg var ganske godt forberedt. Så godt man nu kan blive det her i DK.
Selvfølgelig er der nogle stigninger, som man ikke kan finde herhjemme, men så må man træne udholdenhed på anden måde.
Jeg har trænet masser af bakkeløb og lange løb, med og uden rygsæk. Men bakkeløb især, hvor jeg har givet den alt hvad den kunne trække,
op ad bakke. Det er det tætteste, man kan komme på det konstante pres på ens lægmuskler, bjergene i Schweiz byder på. Men der skal
også trænes i at løbe ned ad bakke. Her er det ens lårbasser, som kommer på arbejde.
Sjipning, intervalløb, coreøvelser, MTB og - i perioder hvor skader forhindrede løbetræning - også rulleskøjter, samt en uges pause fra løb op
til R’adys, gjorde at jeg var godt kørende.

Det er selvfølgelig også vigtigt at løbeskoene er i orden. Der skal være et ordentligt mønster, som kan gribe fat i alt underlag. Jeg løb i Inov8
Rocklite, som er rigtig gode på våde klipper. Martin løb i et par Salomon ”Speed Cross III” i GoreTex , som også er en god sko, men netop
Gore Tex’en gjorde, at hans fødder ikke kunne komme af med det vand, som kommer ind når man krydser vandløb og sumpområder.
Et par sko hvor vandet hurtigt kan løbe ud og væk, er det optimale.
Alt i alt en fantastisk tur – man fik masser af fysiske udfordringer men også en ’på opleveren’ – en tur jeg kun kan anbefale til jer, der kan lide
terræn-løb, at udfordre jer selv og at se en masse flot natur.
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Sidste ryk gik selvfølgelig opad. Fra 1194 m til 1350 m. Nu kunne
man godt mærke at benene gerne ville hjem og have lidt hvile.
Sikke en forløsning at løbe i mål, under store klapsalver fra hjælpere
og andre deltagere. Man får både ekstra kræfter - og gåsehud.
Bjørn og Brian stod også og tog imod os i målet. Og en af
arrangørerne fra R’adys serverede en skål pastasalat sammen med et
glas iste.

Nightcamp Steen i Nightcamp

Martin i Nightcamp



15

Minder fra Summercamp 2012

Summercampen som altid afholdes i uge 29 er blevet et
fast X i kalenderen for mine børn og jeg.
I år havde jeg igen valgt at deltage i Vedligeholdende
Førstehjælp, som igen i år blev afholdt af instruktør, Naja
Iversen og hendes faste team af assistenter og hjælpere.

I år var vi hele 5 medlemmer fra 277 der deltog på dette
meget lærerige og samtidigt også underholdende kursus,
nemlig Elise, Birthe, Erik, Oluf og undertegnede.

Naja og hendes team forstår bare at gøre sine kurser til
noget utroligt lærerigt for alle deltagere, uanset alder og
erfaring. Med en god blanding af praktiske øvelser og teori
får hun alle med – og  resultatet er slående. Alle kursister
gennemførte kurset – og en pæn portion kom hjem med
tilhørende mærker af metal. Der sluttedes nemlig af med
mærkeprøve.

En anden god ting er tiden på dette kursus – der er på
Summercampens Førstehjælps 2-dages kursus god tid til at
fokusere på de vedligeholdende Q-givende opgaver med
fokus på den Livreddende Førstehjæl – og derudover
bliver der også tid til de mange andre vigtige
førstehjælpsopgaver som behandling af småskader m.v.,
som er svære at få nået på et standard vedligeholdskursus.

Når vi ikke var på kursus – var der masse af tid til
kammeratligt samvær med de øvrige kursister, og deres
medrejsende familier. Vi hyggede os på campingpladsen og
i hangaren. Børnene deltog i flere aktiviteter indenfor og
udenfor lejren – og genfandt deres kammerater fra
tidligere camps – og fandt nye der ikke  havde været med
før.

Aftenerne gik med snak, kortspil, raftling og generel hygge
ved bordene i hangaren. Nogle var ude at sejle med
Marinehjemmeværnet, eller deltog i andre sociale
arrangementer arrangeret af Summercampen.

Jo – vi glæder os hvert år til Summercampen i uge 29 – og
håber at se endnu flere fra 277 i 2013. Kom med – det er
altid meget lærerigt fagligt som socialt, og man kan få
mange af de vigtige Q'er med hjem på en gang.

Førstehjælpsholdet 2012

Birthe indpakkes

Tre piger med lyskenskader

Susanne

Instruktør Naja Iversen
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BM UDDANNELSE17

Så er BM-uddannelsen hos eskadrille 277 Karup skudt i gang.

Vi har allerede afholdt den første uddannelsesdag i og omkring Flyvestation Karup.

Dagens program var baseret på en handlebane hvor deltagerne blev udsat for lidt af hvert,
de skulle her vise deres evne til, at føre kommando samt udføre ildoverfald og bevogtning af
objekter.

På handlebanen blev de udsat for flere sprængninger af IED’er hvilket indebar, at man som GF
måtte planlægge alternative veje for fremrykning frem mod det endelige objekt.

Målet med dagen var blandt instruktørerne at danne et overblik over hvilket niveau vi skulle starte
uddannelsen på, og hvilke emner i taktiskføring vi skulle lægge specielt megen vægt på.

Dette indtryk fik vi dannet så vi er klar med en tilpasset uddannelsesplan til vores næste samling til
BM-uddannelse i eskadrille 277 Karup den 9-10. februar 2013.

Målet med uddannelse de næste 12 mdr. er, at alle vores BM’er er bragt op på et niveau i taktisk
føring, som svarer til NK-del, samt klargøre vores folk til at tage en uddannelse som BM’er på
Hjemmeværns Skolen. BM-uddannelsen i eskadrille 277 gør det samtidig muligt at honorerer de
stigene krav der stilles på diverse BM-uddannelse i Hjemmeværnet.

Vi glæder os til, at se alle på de næste uddannelsesdage også dem der var forhindret på sidste
uddannelsesdag.

Samtidigt vil jeg gerne benytte denne lejlighed til, at sige tak for året der gået og en rigtig glædelig
jul og et godt nytår til alle i eskadrillen og på gensyn i det nye og spændende år for eskadrillen i
2013.




