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CHEFENS KLUMME 
v/MICHAEL BODE RAUH—Eskadrillechef 

  

Kære alle i HVE 277 Karup 
 
 
2019 går på hæld og 2020 står for døren.  
 
Igen i år har vi der været mange aktiviteter. Vi har ikke haft de store 
støtteaktiviteter, som f.eks. Airshow, men det kan vi se frem til, da den 
næste år kommer til Karup. Men det betyder ikke, at vi har ligget på den lade side. Gennem 2019 
har vi i HVE277 ud over uddannelsesaktiviteter og øvelser bl.a. haft et hold i Tyskland, hvor de 
med DF Steen Hansen som holdfører, deltog i IMM, som er en militær konkurrence, og kunne 
vende hjem med nogle gode resultater og flotte pokaler. Se mere om det i en anden artikel. 
Senere på året havde vi besøg fra Tyskland, da et hold derfra kom og deltog i Karup Stream Cha-
llenge (KSC), der blev arrangeret af ingen andre end Steen. Det blev den vådeste KSC til dato. 
2019 var også året hvor vi havde inspektion. Inspektionen gik godt. Der var ting, som kunne væ-
re bedre, men overordnet set havde vi styr på det, og bestod med et tilfredsstillende resultat. 
Der er stor fokus på certificering, og derfor havde vi satset på at kunne få en flok certificeret på 
øvelse Urfugl. Men da den desværre blev aflyst, holdt vi vores egen certificeringsøvelse, hvor 11 
mand m/k fra eskadrillen kom igennem. Godt gået. 
Jeg har tidligere sagt, at jeg ser medlemmerne af HVE277 som en flok ildsjæle, der er villige til at 
gå langt for at få tingene til at lykkes. Vi har i år haft flere aktiviteter, hvor der har været delta-
gelse på tværs af eskadrillen. Det kan ses på sammenholdet. Næste år vil vi se flere aktiviteter, 
hvor der er deltagelse på tværs. 
 
2019 har også været året, hvor vi har fået fyldt posterne i kommandoelementet. Joachim er kom-
met tilbage fra reserven, og har siden foråret virket som uddannelsesstøtteofficer. Berit, som 
præsenterer sig andetsteds i bladet, er blevet vores rekrutteringsspecialist, og Henrik har sagt ja 
til at komme tilbage som rekrutteringsspecialist 2, for at hjælpe Berit. Vi har fået en ny NK, Mi-
chael, som også præsenterer sig i bladet. Sidst men ikke mindst har Erik Pedersen prøvet kræfter 
med kommandogruppeførerposten, og har valgt at fortsætte i den stilling. 
 
2020 vil være året, hvor vi skal have stor fokus på bevogtningsdelingen. Vi har to rigtig gode 
gruppeførere, og har i 2019 fået god tilgang af nye folk til delingen. Hovedfokus vil være at få en 
delingsfører til bevogtningsdelingen, og dernæst at få besat resten af delingstroppen. 
 
I 2020 er fokus fra Flyverhjemmeværnets side fortsat bevogtning og certificering. Derfor vil vores 
fokus i HVE277 være, at vi skal være certificeringsklar, og at flere fra eskadrillen bliver certificere-
de. Det indebærer, at flere fra eskadrillen skal have deres Q i førstehjælp og vedligeholde det, og 
skal gennemføre den årlige kontrolskydning K7. Derudover skal de grundlæggende enhedsuddan-
nelser gennemføres, men her er vi godt med. 
 
I 2020 skal vi også have fokus at alle får gennemført kurset ophold på flyvestation. Det er et 
must at have det kursus, når man er i Flyverhjemmeværnet. Der kommer flere kurser i løbet af 
året. Blandt andet et i februar, hvor det er HVE277, der er tovholder. 
Som tidligere nævnt, kommer Airshow til Karup i 2020. Der vil være stort behov for støtte til flere 
typer af opgaver. Jeg forventer at en stor del vil bakke op på Airshow, så vi kan hjælpe vores 
moderværn med at få arrangementet til at køre. 
 
Jeg ser frem til et rigtigt godt år, hvor jeg regner med at se jer til  
uddannelser, øvelser og Airshow i Karup. 
 
I og jeres familier ønskes et godt nytår. 
 
Michael Hertz 
EC HVE277 Karup 
 
 



Ny næstkommanderende i eskadrillen 

 

 

 

 

 

Hej til jer alle i HVE 277 

Jeg kunne forstå, at flere ønsker at vide lidt om hvem 
jeg er, så derfor har jeg skrevet dette til jer. 

Mit navn er Michael Kaas-Hansen, jeg er 51 år gammel 
og bor i Karup sammen med min familie, hustru og en 
søn. Min søn er 8 år og er medlem af de blå spejdere i 
Karup. 

 

Jeg har været medlem af HJV siden November 2013, jeg startede som Menig i et PO kompagni her steg 
jeg lidt i graderne og endte som UDSTOF. Jeg følte på det tidspunkt, at jeg skulle prøve noget andet 
hvorfor jeg flyttede til et andet PO komp. Hvor jeg så var udstof og fungerende NK. Jeg fandt dog hurtigt 
ud af, at jeg ikke passede ind da jeg ser en HJV soldat for at være en soldat og ikke en politimand. 

Det passede ikke ind i den generelle holdning og derfor valgte jeg, at forlade kompagniet. På samme tid 
som dette sker, arbejder jeg som grænsevagt for Hjemmeværnet ved den Dansk/Tyske grænse, 18 må-
neder har jeg set mange pas og talt med mange mennesker. 

Så jeg tog en periode i reserven indtil jeg flyttede til et PO kompagni i Silkeborg, grundet logistiske årsa-
ger valgte jeg, at kontakte EC for HVE 277 for, at blive medlem hos jer, hvor jeg så for ganske nyligt er 
tiltrådt en funktion som jeres NK/HVE (efteråret 2019) 

Jeg har taget mange HJV uddannelser og mangler også lidt som jeg tager hen af vejen. 

Nogen gange er jeg nødt til at melde fra en aktivitet. Ddette skyldes dels min kones arbejde som syge-
plejerske, men også andre familieting, som gør, at min hverdag ikke altid er så forudsigelig, som jeg 
kunne ønske. 

Civilt er jeg uddannet civil økonom og har læst Lean ledelse og projektledelse, jeg er desuden Professio-
nel SCRUM master fra Scrum.org. 

 
Jeg træner flere gange om ugen, og min søn går i skole i 
Viborg. Samtidig er jeg Årgangsformand for min søns fod-
bold hold i VFF U9, Jeg spiller ikke selv fodbold. 
 
Jeg glæder mig og ser frem til at lære jer alle at kende, og 
jeg håber vi i fælleskab kan gøre HVE 277 til den bedste 
Eskadrille i Danmark. 

Hilsen 

Michael 

http://scrum.org/?fbclid=IwAR1lf-sE3ti3wQ3QbbTjx6YljRPR5_sq3RVp7tPE39uiFqAYZNZM3GbW08k


Ny Rekrutteringsspecialist  i eskadrillen 

 

Jeres nye Rekrutteringsspecialist hedder Berit Høwisch 
 
Jeg er x antal år (man taler ikke om en "dame's" alder) 
Jeg bor i Klejtrup ved Verdenskortet sammen med min mand Eb-
be, og vores dejlige hunde - to Golden Retriever på 8 og 10 år 
samt en lille Cairn Terrier på 12 år. 
Jeg er meget aktiv slægtsforsker, og synger med i fire forskellige 
kor, og så strikker jeg en del.  
 
I 1980 meldte jeg mig ind i det daværende Civilforsvar (i dag Be-
redskabsstyrelsen), og var i Signaltjenesten i 10 år. 
 
I 1990 meldte jeg mig ind Hærhjemmeværnet, og blev også 
her aktiv i Signaltjenesten. 
 
I 1999 "konverterede" jeg til Flyverhjemmeværnet, og blev IBM (Informationsbefalingsmand) og 
blev udnævnt til løjtnant. 
I 2008-2009 var jeg med til at starte Den Flyvende Deling op, forløberen til HVE 270. Her var 
jeg ADM LED (Administrativ Leder), og fik bl.a. etableret den administrative del. Derudover var 
jeg også Observatør på en af flyverne. 
I 2019 blev jeg genaktiveret og er nu blevet Eskadrillen's nye REKSPEC 
(Rekrutterringsspecialist).  
 
Nu skal jeg så prøve, om jeg, sammen med jer alle, kan hverve flere nye soldater, og måske og-
så lykkes med at få genaktiveret nogle fra reserven. 
Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med jer alle. 
 
Godt nytår til jer alle og jeres familier :-) 
 
Berit 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Medlemsbarometer pr. DEC 2019 

Antal aktive medlemmer: 67 
 

Nye medlemmer i HVE277 Karup siden sidst (dec 2018) 

- Lea Moesgaard 
- Jens Hejlesen 
- Kateryna Bogun 
- Jens Thybo 
- Berit Høwisch 
- Mark Nielsen 
- Jeff Lyhne (Velkommen tilbage) 
- Michael Kaas-Hansen 
- Christina Borgen Nielsen 
- Morgan Volis 

 
Vi byder jer velkommen i eskadrillen 



”De er datidens helte”  

 

Hvert år den 5. september bliver Dannebrog hejst lan-
det over for at ære alle udsendte i internationale mis-
sioner 

Foran ved Domkirken i Viborg 5. september 2019, står 18 fa-
nebærere og løjtnanter fra forskellige soldaterforeninger i en 
præsentabel vinkel med deres faner. For netop her at modta-
ge alle som har været udsendt, med en værdighed og aner-
kendelse for hver enkeltes indsats. Selv om regnen der faldt 
som tårer, nok fik en til at mindes en kammerat, der fik en alt 
for tidlig afsked fra sin mission. 

Flyverpræst Henrik Guldbrandt Kjær bad en bøn for, at de 
som kæmper ude i verden, ikke tager skade på krop og sjæl. 
Men uanset hvor velment bønnen er, så er der ingen forsikring 
i ikke at komme hjem igen til sine kære. Hvor præsten i sin sorte kjole mindede menigheden om 
vigtigheden af, hvad soldaten og de udsendte gør, og så længe der er bøller derude, så vil de 
også være der for at forsvare de svage. Det vil være påkrævet i al tid, så længe mennesker er 
til. 

Derefter sang Kulturrøddernes kor: ”Bridge over troubled water”, hvor følelserne gav stilhed i 
domkirken, hvor kun granitmurene ikke lod sig berøre. Henrik Lind og Jesper Hansen sang der-
efter. ” Du er mit bagland, min sikre klippe derhjemme, det vil jeg aldrig glemme. Det var værd 
at kæmpe for, og det var kun fordi, at du var der hele tiden – inden i.”    

Efter mindegudstjenesten begav samtlige sig over på Margretheplænen, hvor nu pensioneret 
Oberst Christian Arildsen holdt tale om baglandets uundværlige ofringer. – Tænk på de børn, 
som må tage en ekstra tørn, samtidig med at de er ængstelige. Men også om de mænd og ko-
ner, hvor et hvert telefonopkald kan være nervepirrende. Netop på denne dag vil vi også alle 
her mindes sammen med jer den største respekt. Vi mindes de faldne, dem som aldrig vendte 
hjem. De vil altid være nationens helte. Og selvom Danmark her har lidt et tab, ville landet være 
endnu fattigere, hvis ikke det var for disse tapre udsendte. Derfor hejser vi flaget for alle ud-
sendte, jer som har fået psykiske mén af krigens rædsler, og som vender hjem med større eller 
mindre handicap, der ændre hele jeres liv. 

  

I fortjener at blive behandlet som 
helte med salmen: 

Kæmp for alt hvad du har kært,                                                                                               
Dø om så det gælder,                                                                                                                             
Da er livet ej så svært,                                                                                                     
Døden ikke heller. 

 

Valde HVE. 277 

 

 

 

Fotos: Berit Høwitch 



Internationale Mönchengladbacher Militärwettkampf 

IMM, juli 2019, med deltagelse af SECFOR, HVE 277 

Tre år er gået, siden vi sidst var i Mön-
chengladbach. Dengang hev Security 
Force HVE277 flotte præmier hjem, til 
stor overraskelse for os selv. Vi havde 
ingen idé om hvad holdet gik ind til, og 
mødte op uden form for forberedelse. 
Denne gang var vi mere forberedt. Vi 
mødtes en aften på min adresse, og fik 
os en sludder og en kop kaffe, om hvil-
ke udfordringer vi kunne møde. 
Hård træning må man sige.....HAHAHA! 

Vi blev taget vel imod af vores tyske 
venner. Kun tre af dem skulle deltage i 
IMM som reserve-løbere, skulle et hold 
mangle en deltager. Resten skulle ar-
bejde på posterne. Vi fik os nogle pøl-
ser og nakkekoteletter til aftensmad. 
Det der salat, er ikke slået helt igen-
nem på de kanter. Kød og karrysennep måtte være nok. Overnatning var i et telt sammen med an-
dre deltagere som Gurkaerne, Hollænderne, Italienerne og de amerikanske MP’er. 
 
Næste morgen fik vi noget at spise af arrangørerne. Der var slet ikke nok til både morgenmad og 
mad på turen. Vi skyndte os til et supermarked for at proviantere ekstra energi til turen. Vi skulle 
starte ret sent, omkring 11-tiden, så der var masser af tid til proviantering og hvile. Det var en af de 
vigtige punkter på vores forberedelse. Sørg for mad under løbet. 
Endelig blev det vores tur. Vi stod ved startbordet, kaldt frem lidt før tid fordi et hold ikke var dukket 
op. Officeren der sad ved bordet "You start in two minutes". Da vi egentlig var klar til at bevæge os, 
sagde han "Not before! Two minuttes, You are i Germany", med et glimt i øjet. Så røg vi afsted. 

1. post var en slags Kims leg. En pavillon med rekvisitter hængt op på siderne, og nogle lagt på et 
bord. Vi havde så fire minutter til at gennemse teltet og huske alt hvad vi så. Det var forbudt at skri-
ve ned eller tage billeder. Vi fordelte os rundt i teltet, så hver mand fik en lille del at huske. Jeg 
brugte samme system som når jeg skal huske orienteringsposter. Start fra den ene ende. Kompas 
med kompashuset på 180 grader - Kompas, blå håndgranat - Kompas - blå håndgranat - kort over 
Calais.....osv. Hele tiden starte forfra og tilføje en rekvisit. René brugte en anden metode, nemlig at 
opbygge en historie hvori rekvisitterne indgår. Som jeg husker det, var det noget med et bankrøveri 
i Frankrig og den en røver bar et tørklæde. Meget sjov idé, og det virkede. Da de fire minutter var 
gået, blev vi sendt videre. Straks fandt jeg en blok og pen frem, og begyndte at nedfælde alle de 
ting vi kunne huske.  

Post 2 var en sjov "snige" opgave. Vi skulle ned i en kælder under Schloss Rheydt. Vi måtte ikke 
snakke sammen, men kun kommunikere med tegn. 
Nede i kælderen skulle vi snige os forbi nogle vagter. De gik rundt og snakkede i gangene.  Der lå en 
masse tomme plastikflasker overalt på gulvet. Dem skulle vi selvfølgelig undgå at sparke til. Vi sneg 
os rundt i gangene, og fandt et kort liggende på gulvet i et rum, hvor gangen endte. Vi vendte om 
og kom ned i enden af en anden gang, hvor der sad en fange bag et hegn. Denne fange blev befriet 
(lydløst selvfølgelig). Vi havde en dommer med på turen, og hun var klar til at give os minus point for 
støj) Fangen, en fed laden gut lavet af sandsække og særdeles samarbejdsvillig, blev anbragt på Lars 
skulder, og vi sneg os derefter ud i friheden. Job well done. Vi gik i rask tempo mellem posterne, men 
aftalte at vi ikke skulle løbe. Bedre sparre lidt på kræfterne til de fysiske opgaver, og også være klar 
i hovedet til de opgaver der krævede viden. Mongolerne brugte mange kræfter på at løbe mellem 
posterne, og havde dermed for travlt til at orientere sig. Derfor var de lidt i vildrede da der var en 
voldgrav lige foran dem.                                                                          Fortsættes næste side                                                



Post 3, Uniformsgenkendelse. Toogfyrre billeder af soldater fra forskellige nationer. Vi havde to måske 
tre fejl.   

Post 4, Skydning med G36. Inden vi skulle modtage en intro i våbnet, fik vi et ark hvorpå vi skulle 
svare på nogle spørgsmål, vedrørende de rekvisitter fra post 2. 
Vi huskede dem alle, og smed endda lidt bonusinfo oveni hatten. Selve skydningen var ti skud ståen-
de, mod skive 50 meter væk. Først tre prøveskud (som også talte med i scoreren) for lige at se hvor 
man ramte. Sikkerhedsmanden var så flink at sige hvor jeg sådan nogenlunde skulle sigte. Derefter de 
resterende syv. Shit mand, jeg skulle sigte helt ude i kanten af skiven, og spredningen var enorm. 
Selvom indskydningen var noget lort, tænker jeg at jeg snart skal på skydebanen igen....Det kunne 
have været bedre. 
Da jeg havde skudt tomt, ville jeg gå igang med aflade proceduren som vi bruger herhjemme, sagde 
han "It's ok. Just put the gun down on the table. It's not like in Denmark " Rafael var med sidste år på 
KSC, og fik undervisning i M95. 

Post 5, kampsvømning. Vi blev iklædt nogle 
tyske uniformer med svingende pasform. Jeg 
er jo forholdsvis kort, hvilket betød at jeg fik et 
par bukser som passede rundt om livet, men 
som så var 20-30 cm for lange. Uniformen 
blev smøget op på arme og ben, og så var det 
hen til basinnet. 25 meter hurtigst muligt. Un-
dervejs var der en forhindring som vi skulle 
over og en forhindring vi skulle under (40 cm). 
Vores allesammen diabetiker (Lars), var som 
skudt ud af en kanon. Eller, har han vand-
skræk og tænkte "lad mig komme op i en 
fart". Han var dælme hurtig. 

Post 6, Sikkerhedspolitik. Vi fik en masse 
spørgsmål vedrørende Nato. Hvor mange lan-
de? Hvad står Nato for osv. Vi kom lidt til kort da der var et billede af to kvinder foran nogle flag. Si-
denhen fandt vi ud af at den ene var Ursula Gertrud von der Leyen, som indtil et par dage før, var 
Tysklands forsvarsminister. 
  

Post 7, klatring. Der var en klokke i toppen af en 
klatrevæg. Vi måtte selv bestemme hvem der skulle 
klatre. Bare klokken bimlede 4 gange. Kenneth var 
første klatrer, så kom jeg, så Lars og til sidst igen 
Kenneth. Nøj vi var hurtige. 2. hurtigste tid. Bum! 

Post 8, Feltforhindring. Da starten gik skulle vi først 
op ad en væg, og op i et lille tårn. Jeg løb hen for at 
give et lår til René, så han kunne spring op i tårnet. 
Det kvitterede han for, med en størrelse 44 lige ved 
siden af min næse....Der gik et par minutter før jeg 
kunne trække vejret igennem næsen igen. Så var det 
armgang mellem to stålwire, kravle gennem nogle 
dæk. Da alle fire var på plads, greb vi en båre med 
fætteren til ham i 
slottets kælder. Lige så fed og ugidelig sandsække-
mand, som ham den anden. Han skulle slæbes hen 
over en forhindring, og derefter under en forhin-
dring. Derefter hen over en skråvæg, ved hjælp af 
reb. Kravle under pigtråd, hvor der midt på, skulle 
kastes 2 håndgranater af hver mand mod en ring 15-
20 meter væk. To 25l. dunke skulle slæbes igennem 
en labyrint, inden den sidste spurt. 4 minutter og 30 
sekunder, var dagens 9. hurtigste tid. 

                                                  Fortsættes ………. 



Post 9, brobygning. Vi byggede en bro hen over en lille å 5 meter bred, af to brædder. Vi smed det 
første bræt ud i vandet (lavt vand). Da jeg skulle placere bræt nummer to, tabte jeg det dælme. Det 
lykkedes mig at 
fange det igen, sår'n lige med fingerspidserne, og få det placeret rigtigt så vi kunne komme over på 
den anden bred. På den anden side løb skulle vi igennem et vandrør, bytte kassen med en anden og 
returnere med den nye kasse til udgangspunktet og nedbryde broen. Trods den lille svipser i starten, 
gik det ret godt. 6. hurtigste tid, sammen med nogle tyskere. 

Post 10, Førstehjælp. Vi skulle yde førstehjælp til nogle unge piger som var blevet beskudt. Vi fik ikke 
at vide af hvem, og faren for yderligere skyderi var i øvrigt ovre. Den første vi støder på, er en unge 
pige, som trænger til psykisk førstehjælp. Vi har det rette våben mod sådan noget, så Lars blev pudset 
på hende. Jeg tog mig af en pige med et maveskud, René tog en anden såret pige, mens Kenneth fik 
ledelsen på opgaven og havde overblikket. Vi arbejdede efter bedste mand til jobbet, og Kenneth var 
den der havde de bedste forudsætninger her. Vi fik "Pil opad" på punktet "Psykisk førstehjælp", og 
scorede i øvrigt meget højt. 38 ud af 43 mulige point. 

Post 11, Biatlon. Her løb vi to gange rundt på en lille 
bane, for derefter at skyde mod fem mål. Vi skød 
med en "laser-pistol". Den skulle i bordet efter hvert 
skud, for at simulere rekyl. For hver skive der ikke var 
truffet efter 50 sekunder, fik man en ekstra runde på 
den lille bane. Jeg må hellere se at komme ud til den 
skydebane. Godt at jeg kan lide at løbe, og fik de to 
runder overstået i en fart.                                               

Post 12, Sejlads med gummibåd. I voldgraven rundt 
om Schloss Rheydt, skulle vi sejle en gummibåd om 
til en bro. Et sted på eller under broen, ville der være 
noget. Vi skulle sejle ud og se hvad det var, og rap-
portere det tilbage til post 12. Vores chauffør til Tyskland, Sebastian, sagde at vi skulle ned omkring de 
3 minutter og 30 sekunder. Det var den hurtigste tur, som han havde overværet. Mongolerne havde 
gjort det på over 5 minutter, og de var virkelig dårlige. Således peppet op, sprang vi ned i båden, og 
fik padlet som 
åndsvage om til broen. Her fandt vi en bombe (et ark papir med nogle tal på). Det blev husket, og så 
gik det i høj fart retur. Ja vi nærmest "planede" hen over bølgerne.  3 minutter og 34 sekunder. 5. 
hurtigste tid. 

Post 13, Ilmarch. Den udgik fra Post 12. En rute på omkring 
2,5-3 km, som skulle tilbagelægges hurtigst muligt. Undervejs 
skulle vi finde nogle poster, og tyde det tegn der var på posten. 
Lars var blevet skadet, af en negl der borede sig ind i en tå. 
Kenneth og jeg løb frem til posterne og tydede tegnene, mens 
René 
hjalp Lars med at komme fremad. 
 

Post 14, Afvask af kemiske kampstoffer. Vi tjekkede ind på po-
sten, og fik os et tiltrængt hvil. 
Der var lidt kø ved posten, og det gav os mulighed for at tilkalde 
Sanitäter til Lars og hans fødder. 
Jeg havde prøvet at slibe neglen ned med en fil. Indrømmet, så 
fik Lars en mere blid og bedre behandling af Sanitäter.  Ja det 
var jo noget som ingen af os havde prøvet før. Der stod en duk-
ke med ABC-dragt, inde i en plastik kabine. Opgaven var så at 
René og Kenneth skulle stikke hænderne ind i nogle handsker, 
og på den måde få hænderne ind i kabinen og afvaske de kemi-
ske kampstoffer på dukken. Jeg skulle vaske et par gummistøv-
ler, mens jeg stod i en stor balje. Det var vigtigt IKKE at få no-

get af det gule (kampstof) på mig eller mit tøj. Lars var pga. skaden, blevet Direktør på denne opgave 
og stod for at vejlede os og have det store overblik.                                              Fortsættes……... 

           



Post 15, Slæbe-/ bæreteknik. Simpel opgave til sidst, hvor det var rent fysik. 
Lars og Kenneth startede med at kravle på alle fire omkring 15 meter, så helt 
ned på maven endnu 15 meter. En Zig-zag løbetur på 50 meter. Lars skulle 
så slæbe Kenneth 20 meter, og så skulle Kenneth bære Lars brandmandstag 
20 meter. Til sidst skulle de gribe to 25 l dunke og spurte ind i mål. Derefter 
var det René og mig som skulle gennem samme tur. Efter det var det ellers 
en hurtig spurt på 100 meter, gennem spiseområdet og op til målbordet. Vi 
nåede at få et bad og skiftet til en ren uniform, inden vi sammen med ty-
skerne, gik ned til slottet. Her samledes alle holdende fra løbet til den store 
præmieoverrækkelse. Der blev uddelt præmier for Bedste tyske professio-
nelle hold og for Bedste tyske reserve enhed. Så blev de nationale præmier 
uddelt. Her fik vi den første pokal. Bedste Danske hold. Vi vandt overlegent 
den præmie over.........Nåh, der var kun os. Men vi vandt præmien for Bedste 
Internationale Reserve enhed. En tysk reserve enhed vandt den samlede 
konkurrence, efterfulgt af en tysk Luftwaffe Security Force enhed, to hold fra 
det tyske Politis specialenheder. 
Vi kom dælme ind som nr. 5. Vi scorede 57 point mere end Bedste Internati-
onale Professionelle enhed. 
Kunne vi have gjort det bedre? Ja, hvis vi havde trænet op til konkurrencen . 
Men det gjorde vi ikke! 
 

Steen DF/SFDEL/HVE277 

 

 



 

4 maj 2019 - Eskadrillen fik 2 tegn overrakt 

I forbindelse med deltagelse i Flyverhjemmeværnets 4. maj arran-
gement i Fredericia, modtog to af medlemmerne fra Hjemme-
værnseskadrille 277 Karup udmærkelser for deres tjeneste i Hjem-
meværnet 

Knud Erik Frederiksen modtog Hjemmeværnets 50-års tegn. Knud Erik 
har gennem sine 50 år i Hjemmeværnet haft mange fører-, ledelses- og 
servicerende poster. I dag indgår han i en meget aktiv seniorgruppe, hvor han er med til at få arrange-
menter til at køre og vedligeholde eskadrillens faciliteter. Flyverhjemmeværnschefen, Oberst Per Jan Lar-
sen, lagde vægt på, at Knud Erik, ud over at være en meget aktiv senior i eskadrillen, fungerer i en stil-
ling som næstkommanderende i sin gruppe.  
  
Anne Mette Brokholm modtog Hjemmeværnets fortjensttegn med ordene:  

 
” Anne Mette har været medlem af hjv siden 1990. Hun startede i Luftmeldekorpset, og blev ved en 
sammenlægning i 2005 medlem af den Flyverhjemmeværnseskadrille, der i dag er HVE277 Karup.  
Anne Mette har i sin tid i Hjemmeværnet haft flere ledende funktioner, som hun har udfyldt til punkt og 
prikke. Ud over at passe sin egen funktion, har Anne Mette altid været villig til at træde til hvor der har 
været behov. Også selvom det har ligget ud over hendes opgaver. Som eksempel kan nævnes, at Anne 
Mette trådte til, da bevogtningsdelingen stod uden delingsfører, selvom hun endnu ikke var uddannet. 
Anne Mettes pligtfølelse og arbejdsiver gjorde, at delingen blev løftet, og kunne gives videre til en ny 
delingsfører som en fungerende deling. I dag er Anne Mette signalbefalingsmand, hvilket er en funktion 
og opgave, der passer rigtig godt til hende, men det er ikke nok for hende.   

Anne Mette har ved siden af sin funktion været med til at opbygge nogle velfungerende seniorgrupper, 
så vi ikke har tabt stor viden og kunnen på grund af folks alder. Anne Mette er i dag den hovedkraft, der 
driver både eskadrillens signaltjeneste, og vore seniorgrupper.  
Hvis nogen skal bruge hjælp til noget, går de ikke forgæves hos Anne Mette. Det er ligegyldigt om det er 
hjælp til planlægning af en større øvelse, om det er hjælp til forplejning (Det er hun nemlig også uddan-
net til), eller blot hjælp til at tage opvasken.  
Anne Mette er altid klar når det gælder, og sætter altid andre før sig selv.” 

 

 



Inspektion og eskorteøvelse 2019 i HVE277 

Første weekend i september blev Hjemmeværnseskadrille 277 inspiceret, 
og valgte bagefter at fortsætte med en eskorteøvelse 

Sidst på eftermiddagen fredag mødte de første ind. Vi startede med optælling, 
mens flere dukkede op. Der var både folk fra Security Force, som klargjorde til 
weekendens øvelse, eskadrillens stab, som snart skulle stå for skud, samt inspek-
tionsteamet, der skulle stå for grilningen. Aftenens administrative inspektion for-
løb stille og roligt, mens delingsfører Steen Hansen arbejde på at klargøre sin be-
faling til inspektionsøvelsen. 

Det blev lørdag morgen, og kl. 0700 begyndte flere folk at dukke op. Vi stillede kl. 
0750 i gården til øvelsesbriefing, og efter flaghejsning kl. 0800 præcis, blev vi 
præsenteret for et halveret inspektionsteam. Efter en sikkerhedsbriefing fra hun-
defører, var øvelsen i gang. Der blev befalet, oprettet Adgangs Kontrol Post 
(AKP), stillinger, KSN og ikke ret meget mere end et par sekunder efter kl. 1000, hvor vi skulle være 
operative, gik de første indspil i gang. I løbet af dagen var der mange situationer, som vi skulle forholde 
os til. Både vante og uvante. Vejret var i den våde kategori, hvilket fik kreativiteten i gang for, at man 
kunne holde sig tør, mens man var på post. 

Er tiden allerede gået, var en af kommentarerne, da meldingen ENDEX blev sendt. 
Efter oprydning var der tilbagemelding med mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommenta-
rer. Vi kunne alle tage hjem med en tilbagemelding om, at eskadrillen havde bestået inspektionen med 
bravour. 

Eller næsten alle…Bare fordi inspektionsøvelsen var slut, var weekenden jo ikke slut, så Security Force 
havde arrangeret øvelse resten af weekenden. Det startede med eskortekørsel. EC og ADMSPEC blev 
udpeget som VIP. Kolonnen på 5 biler i alt, kørte afsted, og der blev træ-
net på vejen. Mål: Dollerup 
Formål (Ud over træning): At skaffe delingsfører en lille is. 
Efter endt besøg i Dollerup, gik turen ad store som små veje tilbage til 
Hjemmeværnsgården. 

Midt nat var det tid til at træne i mørket. Denne gang uden biler. Nu skulle 
der øves med mørkekampmateriel. Der blev mulighed for at lære Ådalen 
at kende i de mørke timer, mens man skulle enten finde hinanden, eller 
undgå at blive fundet. 
Da det blev lyst, var igen tid til at træne eskortekørsel. Denne gang med 
fokus på baghold. Dette krævede ikke de store afstande, så Ådalen var 
igen perfekt til formålet. 

En weekend med inspektion lyder ikke nødvendigvis som en sjov week-
end, men den tilgang må siges at være blevet gjort til skamme. Det har 
været en utrolig god weekend. Både med inspektion og tilhørende øvelse, 
og med den efterfølgende øvelse. 
Tak til alle i eskadrillen, inspektionsteamet og ikke mindst momentstyrken 
for at være med til at gøre en i forvejen god weekend, til en rigtig god 
weekend. 

 

 

 

 



Karup Stream Challenge 2019 

 

Vejret var perfekt lørdag morgen i oktober, da lø-
berne blev registreret til dette års KSC. 
Det væltede ned oppefra. Det vand og de foregå-
ende dages vand, satte en fed streg streg under 
titlen på løbet "Karup STREAM Challenge"  

Der var ingen risiko for udtørrede vandløb i år...hehe! 
09:15 var der løbsinstruktion og kort herefter blev løber-
ne sendt afsted. En enkeltløber og et makkerpar i hver 
retning, og med 10 minutters mellemrum. 
Hvad skulle de så gennemgå på turen. 
Løbet var ca. 9 km i luftlinje, og bestod af 17 poster, be-
mandede og ubemandede. Luftlinje, mon ikke der kom-
mer lidt ekstra km? 
Lad os følge et makkerpar. 
Første post var "skydning", hvor Frans H og Winnie send-
te dem igennem "Starshot", en super fed skydning på 
kort hold. 
 
"Tired", her skulle de skulle nedkæmpe et ammunitions 
punkt/ stilling ved at snige sig ind punktet, grave sig ned 
(liggende) og kaste 4 Ø-HGR (liggende). Hvis de ikke 
ramte stillingen, skulle de kravle frem med en sprænglad-
ning (to mursten i en gammel signaltaske), og bort 
sprænge stillingen. Det var ikke mange der undgik den 
kravletur. 
 
"Junglen". Siden rekognosceringen havde de fældet alle 
træerne. Nå, men det vigtigste var vandløbet de skulle 
krydse to gange. Det var der stadig. 
"Punkt orientering". De fulgte en 500 meter lang snor, 
hvorpå der hang en post i ny og næ. Når de fandt en 
post, skulle de med en lille nål, prikke hul i deres medbragte kort til det formål. 
"El Camino", en klippepost som lå i en kanal. (Der var altså ikke vand i da jeg var ude for at rekognosce-
re..laughing). Stien derhen var dækket til i træernes blade, så den kunne de ikke følge 
Nu var de godt våde af de første vandløb og det våde vejr. Så da de kom frem til posten 

"Overraskelsen", blev de glade. 
 
Her stod Valde med sin Grill, og havde pøl-
ser, brød og en sodavand klar til dem. 
 
"Fast Track Memory". De skulle gennemlø-
be en markeret rute så hurtig som muligt. 
De ville passere 5 punkter hvori der lå en 
genstand. 3 ting skulle huskes for hver 
post og intet måtte nedfældes på papir, 
før efter gennemløbet. 
 
Sjovt som en sætning som "så hurtig som 
muligt" og en instruktør der råber på en 
"Hurtigere hurtigere!! Kom nu!! Er du gro-
et fast?, fik dem til at skynde sig helt vildt 
meget. Og tiden var ikke engang en faktor 
i point systemet wink 
"Albuen" en smuk post ned ved åen.....lige 
på den anden side af et vandløb. 
 
 
(Martin v/overraskelsen)  
 

 

- fortsættes 



Karup Stream Challenge 2019 

 

 "The Snatch". En agent skulle bruge deres hjælp til at erhverve sig infor-
mationer fra en Spion. Mens Spionen sweepede sin "postkasse" havde de 
4,5 minut til at snige sig ned til spionens bil, kopiere så mange af oplys-
ningerne som muligt. Blev de kompromitteret......så røg alle de point de 
kunne score på denne post. 
"Skovens dyb", faktisk den eneste klippepost hvor der ikke rigtig var no-
get vand......(Det må jeg lige have ændret til næste år) 
"Ild og bevægelse". Fjenden havde stjålet en kasse med "Spidsen af en 
Jet jager". Vi ved jo alle hvor dyr sådan en er, så den skulle generhver-
ves. Kassen stod nede i en bevogtet bunker. De sneg sig ned i bunkeren 
og fandt kassen. Pokkers tung iøvrigt. De fik slæbt kassen op fra bunke-
ren og skulle til at løbe væk, da de blev erkendt. 
De måtte kæmpe sig ind i skoven og væk vha. ild og bevægelse.   
"Vandløbssprint" JAAAA, en lækkerbisken af en post. Ganske simpel. 50 
meter løb.....hvem kan ikke løbe det? 
Nå ja, så var det i et vandløb som gik under vejen. Jeg forsikre jer, man 
kan godt være inde under vejen, man skal bare kravle. 
Det dybe vand kom først på den anden side, men kun en halv til en hel 
meters penge. 
 
"Se hvor du går". De skulle mødes med en tolk som var gået lidt i forve-
jen på en patrulje. *BOOOOM*, ej ej ej.....han gik dælme lige på en IED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så noget førstehjælp var krævet. 
 
"Søerne" en smuk placering for en klippepost.....lidt bøvlet at komme dertil. 
"Bøhlandet". Der var ikke så meget vand på selve posten, det løb lige under den spang posten stod 
på......men der var sumpet både derud og videre. 
"Tag Fat". Selvfølgelig skulle der leges tag fat. 
 
I år var plottet at de skulle snige sig ind i Virus inficeret område, og sikre sig noget Serum. 
Landet var ramt af en forfærdelig epidemi, så det serum var vigtigt. Desværre havde man mistet forbin-
delsen til den bil som skulle bringe serum, derfor skulle makkerparret finde det. Eneste vejen ind i områ-
det, var sørme ned igennem et vandløb. Da de kom frem til bilen og havde fundet de vigtige reagens-
glas, blev de angrebet af Zombier. Disse kunne selvfølgelig ikke dø. Hvis de derimod fangede (rørte) en 
af deltagerne, kostede det 5 minutter i straf pr. mand. 
"Huske orientering" 5 poster skulle findes vha. hukommelsen. 
17 km godt og vel, var den gennemsnitlige distance der blev tilbagelagt. 
Der blev brugt alt fra 6 timer til 11 timer for at gennemføre løbet. 



Karup Stream Challenge 2019 

 
Det er mange timer på farten, mens man er våd fra top til tå. 
 
Vinderne kunne til gengæld tage hjem med en vandrepokal ud over det sædvanlige. Vinderen af enkelt-
mands konkurrencen Peter Dyhr fra HVE277 vandt et dæk fra en Merlin Helikopter. Makkerparret fra 
Skanderborg kunne tage en ammunitionskasse med granit og cement malet i ægte guldspraymaling med 
hjem, for andet år i træk. 
 
Posterne er bygget op så de indeholder en sjov historie eller skør drejning. Men der er brug for ens mili-
tære kompetance i dem alle. 
Tag Fat f.eks., er måske lidt skør med Zombier, men de finder ikke den livsvigtige serum uden at kunne 
læse et kort, og den efterterfølgende jagt er nok til at bestå en certificeringwink. 
 
HVE277 stillede 3 mand til konkurrencen, som de eneste fra FHV. Og en masse til posterne.  
Skanderborg fra HHV stillede med et makkerpar. 
 
Vores tyske venskabsenhed RAG Militärwettkampf Niederrhein stillede med 4 makkerpar. 
Og til vores store overraskelse fik vi deltagelse af Jørgen fra MHV. Han var kørt fra Holmen udelukkende 
for at deltage i KSC. "Det er mit første o-løb, så det bliver spændende" 
Ja tak! Hatten af for ham! 
 
Alle gav den en ordentlig skalle, hvilket også var nødvendigt for at kunne gennemføre. 
Vi håber at flere FHV'er tør tage kampen op til næste år, så vi kan få den ammunitionskasse tilbage til 
de blå. 
 
Tusind tusind tak til alle der deltog som løbere, og til dem som hjalp med til at gøre dette til en våd, 
men helt igennem fantastisk dag. 
 
Steen  
 

 



Ledige stillinger i HVE277 Karup  

 

Pr. 1.1.2020 

 

Har du en fører og/eller leder gemt i maven, så kunne det være, at du skulle 
overveje at søge en stilling ved HVE277 Karup 
 

Vi mangler nogen til at besætte følgende stillinger: 

- DF Bevogtningsdeling 

- NK Bevogtningsdeling 

- NK Bevogtningsgruppe 
 

Hvis du ikke er bange for at tage et ansvar og leve op til det, så kontakt: 

EC Michael Hertz 
hve277-ec@hjv.dk 
Tlf.: 23 25 72 84 

 

 

mailto:hve277-ec@hjv.dk
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