
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompagni-Nyt 

April kvartal 2014 

Hjemmeværnskompagni Hasle 
Det Bornholmske Hjemmeværn 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forside: Delingsfører og gruppeføre ligger store planer på Vinterøvelsen 2014 

Foto: Lars Lilholm, Det Bornholmske Hjemmeværn 

 

Kompagni-Nyt har til formål, at informerer Hjemmeværnskompagni Hasle om hvad der sker og er 

sket i kompagniet, bladet sendes til aktive og reserven i kompagniet 

Alle medlemmer af kompagni har mulighed for at komme med indlæg til bladet, Indlæg til KMP-nyt 

skal være mig i hænde senest: 

o 10. marts 

o 10. juni 

o 10. september 

o 05. december 

Indlæg til bladet kan sendes til Martin på hvkhsl-nk@hjv.dk  

 

 

   

Hjemmeværskompagni Hasle er også på Facebook 

 

 

Fejlerevej 1 

3782 Klemensker 

hjemmeside: www.hjv.dk/hvk-hasle 

e-post: hvkhsl@hjv.dk  

Indhold 

 

 Chefens hjørne. 

 Næstkommanderende klumme. 

 UDDSTOF’s ”Fokus!” 

 Kommandobefalingsmanden har ordret 

 Personelnyt. 

 Aktivitetsoversigt 2 kvartal. 

 Foto: Vinterøvelse & Vedligeholde 

førstehjælp. 

 Telefonlisten. 

 

Hjemmeværskompagni Hasle   vi gør en forskel 

mailto:hvkhsl-nk@hjv.dk
http://www.hjv.dk/hvk-hasle
mailto:hvkhsl@hjv.dk


 

 

    

 

 

Nu nærmer foråret sig heldigvis med raske skridt og vi går en dejlig 

årstid i møde.  

 

Det var jo vores helt klare mål for 2014 at vi skulle øge vores styrketal 

markant og det går heldigvis RIGTIG godt.  

Vi har pt. 8 stk. som har skrevet ansøgning og yderligere nogle stykker som er på vej. Det er 

folk som har ønsket at blive placeret i såvel bevogtning som motoriseret overvågning. Men vi 

har stadig plads til flere – så ud og sælg varen  

 

Vi har afholdt et socialt arrangement i bowlinghallen med ca. 25 deltagere og en 

uddannelses-aften på den nye radio med tilsvarende antal deltagere. Efter vores vurdering et 

par gode aftener med godt humør og gå på mod. 

 

Ligeledes har vi afholdt vores vinterøvelse og selvom sneen manglede, havde vi en god dag. 

Vi øvede de grundlæggende egenskaber som soldater med vægt på førerne som havde nok 

at se til. Ja, lidt rustne er vi jo nok blevet men det er jo også derfor vi holder øvelser. Der blev 

virkelig gået til den og igen med godt humør. Selv når tusmørket havde sænket sig og vi 

kæmpede med at få en GD fri fra mudderet… ja, så var humøret stadig fint. Det er dejligt at 

opleve.   

 

I næste måned afholder kompagniet den årlige GME dag med skydning, førstehjælp, 

bevogtning og funktionsrelateret tjeneste. Alle skal jo igennem de 8 timer og derfor opfordrer 

vi jer til at deltage lørdag, den 26. april – sæt et stort X i kalenderen. 

 

Ligeledes vil jeg godt reklamere for enhedsuddannelsen i bykamp i maj måned. 

 

 

 

Der er nok at tage sig til - vel mødt derude  

 

Jens Ole Andersen 

Kompagnichef 

Chefens hjørne 

 

HVKHSL-KC@HJV.DK 



 

 

    

 

Så har vi taget hul på 2014, er år der vil markerer at vi er et yderst  

Velfungerende kompagni, takket være alle jer derude. 

 

Aktiviteter 1 Halvår: 

Vi har et par store arrangementer her i 1 halvår, den 26 april 

gennemfører kompagniet årets GME-F, hvor vi får brug for alle 

nye som ”gamle” – det bliver en dag, hvor vi sammen styrker korpsånden i kompagniet. 

 

Den 23 til den 26 maj har vi sagt ja til at afholde enhedsuddannelse for hele Det 

Bornholmske Hjemmeværn – emnet er BYKAMP – hvem husker ikke vores kompagni aften 

sidste år, hvor vi havde bykamp, det var en super aften og nu bliver det en hel weekend, vi 

lover jer det bliver godt. 

 

UMS (Unified Massaging System) 

Her i marts bliver Flemming og jeg uddannet i UMS, hvad er så det tænker du, det er et sms 

system som vi nu får lov til at benytte, så i stedet for at i får sms fra mig, så får i sms fra HJV. 

Fredag den 06 marts fik i en smagsprøve på dette, da i modtog en sms fra HJV. 

 

Det vil fremadrettet blive brugt som reminder, det er derfor VIGTIGT at mobil nr. holdes 

opdateret, vi får efter hver udsendelse af UMS en rapport over hvem, der har modtaget sms. 

 

HJV.DK version 2: 

Som i har kunne læse på HJV.DK, så er man nået rigtig langt med version 2, det er blevet 

testet og hen over foråret vil de sidste ting bliver lavet færdig, således at vi fra september kan 

påbegynde uddannelse. 

I den forbindelse vil det blive mig, der kommer til at stå for uddannelsen af jer, dette vil blive 

gjort på nogle uddannelses aftner, således i er klar til at bruge HJV.DK version 2, når vi går live 

1. januar 2015. 

 

   

Jeg ser frem til alle vores aktiviteter sammen med jer. 

 

Martin Christoffersen 

Næstkommanderende 

 Næstkommanderendes klumme 

 

HVKHSL-NK@HJV.DK 



 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDDSTOF’s  ”Fokus!” 

 

HVKHSL-UDDSTOF@HJV.DK 

Øvelseområdet  

I sydvest BEVDEL i BSO ved Løkkevang. I nordøst MOTOV med UGO i 

Aarsballe by 

Formålet (givet af chefen) 

 

 Træne MOTOV i områdeop-

klaring i DEL (-) ramme. 

  

 Træne BEVDEL i at indrette 

BSO område med alle 

elementer det omfatter: 

Indrykning i BSO herunder 

afsøgning, Nærsikring, Post- 

og patruljetjeneste, 

underbringelse samt 

forplejning under primitive 

forhold 

 

 Træne førervirksomhed  

 

 Træne KDODEL i 

gennemførelse af den 

faglige tjeneste og 

signaltjeneste herunder 

indretning og oprettelse af 

ØVL KSN (Øvelsesledelsens 

Kommandostation) 

Bevogtningsdelingen / BEVDEL  

(rød styrke) var under supervision af NK. 

Deres første opgave var at indrettede beredskabsområde 

(BSO) på en af gårdene på øvelsespladsen. 

 

Sidenhen bød dagen på forskellige udfordringer. Betjening af 

de nye Sepura radioer, udskiftning af personel på poster og 

et førstehjælpsmoment. 
 

 

 

 

Der blev udgivet befalinger til de to delingsførere. Herefter 

fik Enhederne så tid, til at planlægge og udføre deres 

opgaver.  

 

 

 

Motoriseret Overvågning / MOTOV  

(blå styrke) blev udfordret af UDDSTOF, havde 

udgangsområde (UGO) i Aarsballe og gennemførte 

Vejopklaring i civilt terræn i retning vest.  

 

Efter et kort ophold ved Sej Farm (Jydegård) forsatte 

delingen (-) med områdeopklaring på Almegårds 

Kasernes øvelsesplads. 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEVDEL skulle da osse lige have en ”såret” 
 
 

Der vil på førstkommende BM-Møde 

(befalingsmandsmøde) blive evalueret på øvelsen.  

 
 

 

MOTOV ”ramt” af fjendtlig finskytte 

 

Her bød dagen på forskellige udfordringer, udveksling af kendeord, et 

førstehjælpsmoment. MOTOV er jo driftige og opsøgende, så de improviserede også et 

bjærgningsmoment sidst på øvelsen  (det kan de selv fortælle nærmere om – hvis de har 

lyst!?). 
 

 

Jeg vil lade det være op til 

deltagerne, at fortælle de af 

jer, der gik glip af en god 

dag. Hvad de mener om 

program, indhold og 

afvikling.  

 

Der var befalet for godt vejr, 

godt humør og frisk luft ~ 

Kinder æg  

(=tre gode overraskelser). 

Det var for mit vedkommen-

de, en rigtig god dag - for 

den rummede læring – end-

da i godt selskab! 

 

Vi ses forhåbentlig næste 

gang, næste gang og….. 

 

 
Med venlig hilsen 

 
Jan Meiner 

Fremad på ny! 
 



 

 

    

 

 

 

Jeg fornemmer, at foråret er på vej. Når jeg skriver dette skinner solen 

fra en skyfri himmel. Det giver en større lyst til at komme ud i den  

friske luft, og vi har masser af tilbud til jer. 

 

Bowling: 

Torsdag den 30. januar var alle inviteret til bowlingarrangement i Bowlingcentret i Rønne. Dette 

tilbud tog 22 personer i mod. Vi startede 18.30 med en pizza buffet og klokken 20.00 indtog vi 

6 af hallens 10 baner og bowlede en time.  

 

Jeg fik alle resultatlister med hjem og der er faktisk ret mange der er rimelig skarpe til denne 

disciplin. Vi er dog også nogen, der med fordel kan træne lidt inden næste gang vi mødes.  

I den indbydelse jeg sendte ud via mail bad jeg om at få et svar fra ALLE uanset om man deltog 

eller ej. Desværre var det kun halvdelen der reagerede på dette. Hvis Du havde svaret havde 

det taget 2 minutter, hvorimod jeg brugte to aftener på at ringe til alle dem der ikke havde 

svaret. 

Det er jeg sikker på i kan gøre meget bedre næste gang der står at i skal sende et svar!! 

 

Pokalen som Årets Bowlingmester overrækkes ved Kompagniets dag den 24. april på 

Simblegård.  

Her skal også overrækkes en del andre vandrepokaler, uddeles anciennitetstegn, skyttemærker 

og gives lidt information om hjemmeværnsgårdens drift. Indbydelse udsendes til alle. 

 

Vedligeholdende førstehjælp 

Onsdag den 15. januar og den 29. januar deltog jeg i et førstehjælpskursus sammen med en 

del andre fra kompagniet. Det var to gode og lærerige dage og derfor en stor tak til Jan Meiner 

der var kursusleder. 

 

 

Jeg håber, at i sætter pris på de mails vedr. uddannelse og sms’er i modtager fra Martin. Det er 

simpelthen guld værd for kompagniet. 

 

 

Kommandobefalingsmanden har ordet 

 

HVKHSL-KDOBM@HJV.DK 



 

 

    

Nye Medlemmer 

I sidste nummer af Kompagni-nyt opfordrede jeg alle til at gøre en målrettet indsats for at 

hverve nye medlemmer. 

 

For øjeblikket ser det faktisk rigtig godt ud. Her i uge 11 har jeg gennemført 

orienteringssamtale med 3 personer og hvis disse tre bliver godkendt sammen med de andre 

ansøgere vi har liggende vil vi få en tilgang på 12 nye medlemmer i år. Vi er kun lige kommet 

ind i 3. måned, så det er ikke så ringe endda. 

 

Det skal dog ikke være en ”sovepude”, og jeg kører meget gerne ud til flere interesserede 

personer for at gennemføre den obligatoriske Orienteringssamtale med henblik på at få 

vedkommende til at udfylde en Ansøgning om optagelse som frivillig i Hjemmeværnet. 

De 12 ansøgere har en gennemsnitsalder på 25 år, så det sænker gennemsnitsalderen i den 

Aktive styrke. 

 

De mange ansøgere har dog givet os en ”Luksusproblem”. Som grundskoleelev kan man ikke 

længere placeres i en ”normal” funktion, men skal stå på en såkaldt Uddannelsesstilling 

(UDDSTL) indtil LPU 1 – LPU 4 er gennemført. 7 af de nuværende ansøgere skal igennem den 

lovpligtige uddannelse og derfor stå på en UDDSTL. 

 

Der er to af disse stillinger i hver af de tre BEVGRP. Vi har derfor oprettet en 4 GRP i BEVDEL 

som udover en GF tæller 11 UDDSTL.  

 

Så burde vi være dækket ind i et stykke tid, da personerne indgår i en almindelig funktion, når 

de er færdig med den lovpligtige uddannelse der skal være gennemført indenfor de første 3 år 

efter kontraktunderskrivelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

Flemming Kristiansen   

  KDOBM 

 



 

 

    

 

  

Nyt medlem: 

 Jacob Bjerregaard - 1. MOTOV 

 

Flyttet personel: 

 Tim Rasmussen Fra Reserve til POKMP Reserve 

 

Ændring af grad: 

 Karsten Pedersen  - Til MG 

 

Overflyttet fra Aktiv til Reserve: 

 Karsten Pedersen 

 Mads Ankjær Madsen 

 

Introduktion og iklædning: 

 Jacob Bjerregaard 

 

Kontrolprøve udleveret våben: 

 Jacob Bjerregaard 

 

Uddannelsesstøtteoficerskursus: 

 Martin Christoffersen 

 

Administrative forhold puljekøretøj: 

 Carsten Møller-Christensen 

 

Vedligeholdende Førstehjælp, (gældende til 29. januar 2017) 

 Martin Christoffersen Flemming Kristiansen 

 Bjarne Nielsen Jan Meiner Vellev 

 Jacob Lund Benny Bjerregaard 

 Jens Møller Torben Steinlein 

Personel nyt 

 



 

 

    

Sine Slutbrugerkursus: 

 Jens Ole Andersen Martin Christoffersen 

 Jørn Erik Dahl Michael T. Mortensen 

 Bjarne Nielsen Jan Meiner Vellev 

 Allan P. Jørgensen Jens Møller 

 Flemming Karlsen Lars Sonne 

 Miki B. Sonne Lasse Andersson 

 Bruno Bjerregaard Eddie Bruun 

 Kim Fuglsang Morten Holm 

 Winnie Jensen Bent Knudsen 

 Carlo Mogensen Carsten Møller-Christensen 

 Michael Finne Nielsen Torben Steinlein 

 

SEPURA brugeruddannelse:  

 Jens Ole Andersen Martin Christoffersen 

 Jørn Erik Dahl Michael T. Mortensen 

 Bjarne Nielsen Jan Meiner Vellev 

 Allan P. Jørgensen Jens Møller 

 Flemming Karlsen Lars Sonne 

 Miki B. Sonne Lasse Andersson 

 Bruno Bjerregaard Eddie Bruun 

 Kim Fuglsang Morten Holm 

 Winnie Jensen Bent Knudsen 

 Carlo Mogensen Carsten Møller-Christensen 

 Michael Finne Nielsen Torben Steinlein 

 

Følgende skal have overrakt anciennitetstegn: 

 Christina Andersen  10-års tegn 

 Thorlak Barfoed  10-års tegn 

 Mia Karlsen  10-års tegn 

 Jimmi Nielsen  10-års tegn 

 

 Jonny Haagensen  20-års tegn 

 

 Bjarne K. Nielsen  25-års tegn 

 Finn Harbo Jensen  25-års tegn 



 

 

    

 Henrik Harboe Jensen  25-års tegn 

 Aase Jensen  25-års tegn 

 Jacques Ray Surrow  25-års tegn 

 

 Bent Gregersen  40-års tegn 

 

 

 

 

Kæmpe tillykke til jer alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flemming Kristiansen 

           KDOBM 



 

 

    

 

April 

 

Maj 

 

 

Juni 

 
 

Det Bornholmske Hjemmeværn, APRIL - JUNI 

DELTAGER DATO DAG TID AKTIVITET ANSVARLIG PÅKLÆDNING 

       

STAB 01 TIRSDAG 1900-2100 STABSMØDE CH TJ. UNIFORM 

ALLE I KMP 09 ONSDAG 1900-2200 UDD-AFTEN UDDSTOF KAMPUNIFORM 

MOTOV 11-12 FRE-LØR  ENHEDSUDD LARS L. JF. LARS L. 

ALLE I KMP 26 LØRDAG 0900-1700 GME-F CH/NK KAMP 

DELTAGER DATO DAG TID AKTIVITET ANSVARLIG PÅKLÆDNING 

       

STAB 06 TIRSDAG 1900-2100 STABSMØDE CH TJ. UNIFORM 

ALLE I KMP 09 FREDAG 1600-2100 SKYDNING SKL KAMP 

MOTOV 09-10 FRE-LØR  ENHEDSUDD LARS L. JF. LARS L. 

ALLE/INFO 17 LØRDAG TILGÅR HVERVEDAG ROF TILGÅR 

ALLE I KMP 23-25 FRE-SØN 1830-1800 ENHEDSUDD CH/NK KAMP 

ALLE I KMP 26 LØRDAG 0900-1700 GME-F CH/NK KAMP 

DELTAGER DATO DAG TID AKTIVITET ANSVARLIG PÅKLÆDNING 

       

STAB 10 TIRSDAG 1900-2100 STABSMØDE CH TJ. UNIFORM 

ALLE I KMP 17 TIRSDAG 1700-2100 SKYDNING SKL KAMP 

MOTOV 12 ONSDAG TILGÅR BM-MØDE DF JF. DF 

BM  19 TORSDAG 1900-2200 BM-MØDE CH TJ. UNIFORM 

MOTOV 20-21 FRE-LØR TILGÅR ENHEDSUDD LARS L.  JF. LARS L. 

ALLE I KMP 25 ONSDAG 1900-2200 UDD-AFTEN UDDSTOF KAMP 

DELTAGER DATO DAG TID AKTIVITET 

     

INDBUDTE 05 MANDAG TILGÅR JF. 4 MAJ ARRANGEMENT 

ALLE V. DBH 23-25 FREDAG-SØNDAG 1830-1800 ENHEDSUDD. BYKAMP 

ALLE V. DBH 24 LØRDAG 0900-1700 GF EFTERUDDANNELSE 

ALLE V. DBH 24 LØRDAG 0900-1700 OMSKOLING KØRETØJER 

Aktivitetsoversigt 2. kvartal 2014 



 

 

    

 
 

 

Foto: Lars Lilholm, Det Bornholmske Hjemmeværn & Martin Christoffersen, HVK Hasle. 

 

 
Det er ikke altid nemt at finde ud af de nye SEPURA terminaler. 

 

 
Kompagnichefen koordinerer de forskellige enheder. 

Foto: Vinterøvelse & 

Vedligeholdende førstehjælp. 



 

 

    

 
KSN studerer de taktiske muligheder på situationskort. 

 

 
Der gælder om at holde godt øje inden han bevæger sig omkring hushjørnet 

 

 



 

 

    

 
Den nye SEPURA terminal studeres grundigt. 

 

 
Kompagnichefen er i fulde gang, med at fortælle hvordan de virker og skal håndteres.  

 
 

 
Koncentrationen lyser ud af alle, da der aflægges prøve i signaltjeneste 



 

 

    

 
 

 

 

CH Jens Ole Andersen                        61 20 50 42  

hvkhsl-kc@hjv.dk 

 

DF BEVDEL Michael T. Mortensen         31 59 35 15 

 michael.t.mortensen@post3.tele.dk 

 

NK Martin Christoffersen                   51 25 11 85       

hvkhsl-nk@hjv.dk  

 

GF 1 BEVGRP Miki Sonne                        23 74 10 17                

mikisonne@mail.dk 

 

Fg. UDDSTOF  Jan Meiner                  29 28 35 38                        

hvkhsl-uddstof@hjv.dk 

 

GF 2  BEVGRP Jens Møller                     60 26 50 35                                  

sandkaas@mail.dk  

 

KDOBM Flemming Kristensen            51 94 37 00  

hvkhsl-kdobm@hjv.dk 

 

GF 3  BEVGRP Karsten Pedersen            21 61 10 22                          

karsten@v-hullegaard.dk 

 

DF KDODEL  Jan Meiner                     29 28 35 38          

hvkhsl-kdodf@hjv.dk / hvkhsl-uddstof@hjv.dk 

 

DF MOTOV Patrick Bistrup                      29 70 33 06                     

hvkhsl-dfmot@hjv.dk 

 

ROF  Bjarne Nielsen                            23 98 60 34                            

hvkhsl-rof@hjv.dk 

 

GF MOTOV Flemming Karlsen                22 47 17 67 

flemmingkarlsen@mail.dk  

 

FSBM Jørn Erik Dahl                           20 22 68 36                           

hvkhsl-fsbm@hjv.dk 

 

GF MOTOV Lars Vibert                             50 53 07 26                                                  

larsvibert@gmail.com 

 

SL  Patrick Bistrup                              29 70 33 06                     

hvkhsl-skl@hjv.dk 

 

ITBM  Martin Christoffersen                   51 25 11 85                         

hvkhsl-it-bm@hjv.dk / hvkhsl-nk@hjv.dk 

 

KOP Flemming Kristensen                 51 94 37 00  

hvkhsl-kdobm@hjv.dk 

 

Rådsmedlem Jacob Lund                        30 18 19 06      

valhej@post7.tele.dk                        

 

KOF Jacob Lund                                  30 18 19 06    

valhej@post7.tele.dk                         

 

 

SIGBM Allan Jørgensen                      28 83 07 35                       

hvkhsl-sigbm@hjv.dk 

  
Opdateret den 25. november 2013 

Telefon & mail liste 
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