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Forside: LMG skydning på Raghammer 

Foto: Martin Christoffersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hjemmeværnsgården Simblegård, Klemensker 

Almegårds kaserne, BYG50, Rønne 

Hjemmeside: www.hjv.dk/oe/hvkhsl 

e-post: hvkhsl@hjv.dk 

 

 

Formålet med dette blad er at informerer 

kompagniets medlemmer om uddannelse 

og aktiviteter. 

 

Bladet udsendes løbende i løbet af året.  

 

Kompagniet er også på Facebook, hvor vi 

har en intern gruppe og en offentlig side, 

så følg med der og ”LIKE” os 

 

VELKOMMEN TIL NYT FRA HASLE KOMPAGNIET. 

 

 

 

Foto i bladet: HVK HSL: BEVDEL og Martin Christoffersen, DBH: Lars Lilholm 
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Et fremragende år venter forude. 

Vi skriver 2019 og der venter kompagniet mange spændende aktiviteter og hvor der bliver brug for alle 

vores soldater unge som ældre 😊 

Jeg glæder mig til at stå i spidsen for jer, hvor vi sammen løser de udfordringer der kommer.  

 

Ny kontaktperson ved DBH. 

Vi har her den 1 januar fået ny ”kontaktperson ved DBH” det bliver Torben Rønne, som støtter DBH frem til 

efteråret, jeg skal i start af januar have forventningsafstemt med Torben, så han ved hvad vi står for.  

Jeg er sikker på det bliver et godt samarbejde og jeg ved i alle vil tage godt imod ham  

 

Folkemøde 2019 

Jeg er allerede påbegyndt den først planlægning og forbindelse med vagter og hvilken behov vi har for 

støtte, du vil i løbet af januar modtage ydeliger info, så du allerede nu kan planlægge og booke dig ind på 

vagt.  

Opgaver bliver jo den samme og den kan vi og politiet ved at vi løser den med samme professionalisme 

som de foregående år.  

 

CH-direktiv 

Direktivet for 2019 er lavet færdig og indeholde kompagniets befalede opgaver for 2019 og hvordan vi vil 

løse dem, jeg vil bede dig om at læse det godt igennem, da det giver et godt grundlag for vores indsats i 

det kommende år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CHEFENS HJØRNE. 

 

Formål med Beredskabsstyrken 

Formålet er at have en styrke, der er klar til at rykke ud og kan 

gennemføre en bevogtning primært af militære etablissementer eller 

enheder. Enheden har alle kvalifikationer til at kunne løse opgaven og 

kan umiddelbart indsættes uden at skulle gennemføre noget 

supplerende uddannelse. Enheden er en sammensat enhed på tværs 

af UAFD og indsættes primært af distriktsniveauet. 

 

Hvilken opgaver løser styrken? 

 De opgaver der er bliver stillet af LRGNE. Dette kan være bevogtning 

af militære installationer og sikring af militære enheder der kommer 

til Bornholm eksempelvis som følge af HNS opgavekomplekset. 

Bevogtning af civile vitale objekter her på Bornholm. Indsættelse til 

bevogtning af såvel militære som civile vitale objekter indenfor 

LRGNE-ansvarsområde. 

 

 Hvilken krav stilles der til Beredskabsstyrke?  

Soldaten skal have gennemført LPU 1 -4, K7 skydning, 

Bevogtningsuddannelse, Førstehjælpsuddannelse, for førerne de 

relevante føreruddannelser. OK fremtræden. Psykisk og fysisk ok. 
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Skydninger: 

Skydningerne vil der i år være stor fokus på, du skal nemlig som soldat være tryg ved at bevæge dig rundt 

med våben, hvor der er skarpe skud i eller påsat. Denne tilvendig kan kun ske på skydebanen – Hvis det så 

skulle ske at vi skulle blive indsat med våben i offentligt rum vil det være en naturlig ting at have ladt våben 

med.  

 

Vinterøvelse: 

FRIVST har sagt ja til at stå for denne, hvilken jeg er meget glad for, for netop kun sådan kan vi som 

føringsled sammen med resten af kompagniet bliver testet – og så vil rygtet at der kommer at styrke ovrefra 

til at teste os. 

 

Uddannelsesdage: 

Vi er et kompagni med mange forskellige enheder, derfor er der behov for at vi sammen uddanner os og 

styrker fællesskabet og korpsånden.  

 

Folkemødet: 

Dette er vores skarpe opgave, hvis vi som kompagni testes om vi kan løse Hjemmeværnets hovedopgave, 

nemlig bevogtning. 

Det er en opgave som hele kompagniet løser i fællesskab, således at politiet kan løse deres opgave i fred. 

 

A-øvelse: 

Der har været et ønske at vi igen afholder vores A-øvelse, det bliver i August – Så kunne du tænke dig at 

være med til at planlægge en øvelse for kompagniet så er her muligheden.  

 

Afgivelser: 

Støtte til den øvrige det af forsvaret på Bornholm, dette er vores kerneopgave som kompagni. Vi deltager 

og støtter som kompagni – en støtte der er værdsat af forsvaret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEFENS PRIOTEREDE AKTIVITETER. 
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Uddannelser 1 halvår, Det Bornholmske Hjemmeværn 

Dato / tid Uddannelse Bemærkninger 

??? SIKKERHEDSBEFØJ.  

15-17 MARTS KC, NK UDD (LGRNE)  

03-06 APRIL UDDANNELSESCAMP  GV1 UDD FOR NYE/MULIGE BM 

   

   

   

 

Skydninger 1 halvår, Alle UAFD 

Dato / tid Ansvarlig  Bemærkninger 

12 JAN 1000-1800 DBH BANE 1 OPTAGELSE 

23 FEB 1000-1600 RNN + 205 BANE 2+3 

26 FEB 1800-2100 HSL BANE 1+2+3 

09 MARTS 1000-1800 DBH BANE 2 OPTAGELSE 

13 MARST 1600-2100 DBH (FÆLLES SKYDNING) BANE 1+2+3+TERRÆN  

14 MARTS 1700-2100 POHVK BANE 2 

23 MARTS 1000-1600 RNN+205+HSL BANE 2+3 

09 APRIL 1800-2100 HSL+POHVK BANE 1+2+3 

27 APRIL 1000-1600 RNN+205 BANE 1+2+3 

11 MAJ 1000-1600 RNN-205-HSL BANE 2+3 

24 APRIL 1600-2100 RNN+205 BANE 1+2+3+TERRÆN 

25 APRIL 0900-2100 RNN+205 BANE 1+2+3+TERRÆN 

25 APRIL 1000-1800 DBH BANE 1 

26 APRIL 0900-1200 RNN+205 BANE 1+2+3+TERRÆN 

18 JUNI 1800-2100 HSL BANE 1+2+3 

22 JUNI 1000-1800 DBH BANE 1 

25 JUNI 1600-2100 RNN+205 BANE 1+2+3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

NK & UDSTOF SER FREMAD 

Skal kompagniets og dermed DU indsættes operativt, så er det nogle uddannelseskrav, der skal 

være på plads. 

• Enhedsuddannelses bevogtning 

• K7 skydning 

• Førstehjælp 

• Enhedsuddannelse 6001 + 6002 + 6003 

Det er vores pligt at sørge for at kompagniet er operativt parat, men det kan vi kun vi du selv vil, så 

mød op når din uddannelse skal opdateres.  

 

På HJV.DK eller på Simblegård og AK, BYG 50 kan du finde en oversigt om DIN gruppe DU 

selv er beredskabsklar. 
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Godt nyt år alle sammen  

 

Vores dygtige og ivrige uddannelsesfolk, ved Max og Hugge har et godt overblik, og som kan hjælpe jeg 

med hvad i har brug for af uddannelse i fremtiden, så tag kontakt til en af dem, de hjælper gerne. 

 

Den nye måde hvorpå vi får kørepenge på nu ser ud til at være faldet rimeligt godt til hos os alle. Skulle der 

være nogen der har udfordringer med at få sine kørepenge, så må man gerne kontakte mig så vil jeg gerne 

være behjælpelig med at få det til at virke. Går der for lang tid inden der kommer penge på kontoen for 

indberetningen af kørepenge. Hjælpe jeg gerne med at finde frem til hvad der er problemet.  

Brug HJV.DK det hjælper os alle. 

 

HUSK at får du et nyt mobilnr. eller skifter mailadresse så må i meget gerne give mig besked Det er 

VIGTIGT, at vi kan få kontakt til hinanden. Der er ingen oplysninger kommer automatik videre af sig selv. 

 

Så har jeg en lille efterlysning, har du et gyldigt kørekort der giver ret til at føre lastbil over 3500 kg kat. C 

og er interesseret i at bruge det. Vil jeg gerne høre fra dig, Vi har brug for en chauffør pulje til forskellige 

opgaver. Det kan være i forbindelse med folkemødet eller hvis vi får meget sne. 

 

Det sneberedskab vi har for øjeblikket, står over for en væsentlig forandring i nær fremtid. Derfor er der 

brug for dig  

 

Til sidste håber jeg i alle har haft en god jul og et ønske om et godt nytår. 

 

Der skal helt sikkert blive gode oplevelser til alle der vil. 

 

 

Nyt Personel / Gennemført uddannelse / Nye funktioner 

 

Afgående soldater i HJV 

• Klaus Kirkegård Larsen 

 

Krigens love  

• Jørn Lundberg 

 

Færdselsregulerings uddannelse 

• Tobias Kofod 

 

Skydeprøve K7 + kontrolskydning udlv. våben 

• Klaus Nilsson 

• Mino Kokod 

• A.M. Baun 

• Lars Sonne 

• Jacob Lund 

• Mogens Stender 

Kontrolprøve GSL/BAK, 5530 

• Ralph Frederiksen 

 

Kontrolprøve skydeleder 1 

• Ralph Frederiksen 

• Hugge 

• Nuller 

 

Kontrolprøve, sprængningskursus 

• Jes Rasmussen 

 

Kontrolprøve skydeleder 3 

• Jes Rasmussen 

 

K6 Pistiol + Basisuddannelse 

• Carsten M. Petersen 

ADMINISTRATIONS-SPECIALISTENS SIDE 😊 
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• Steffen Olsen 

• Miki Sonne 

• Michael Julin 

• Brian Grænge 

• Jes Rasmussen 

• Karsten Rasmussen 

• Christian Koefoed 

• Jan Meiner 

• Allan Jørgensen 

• Steffen Kristiansen 

• Bent Knudsen 

• Erling Hansen 

• Cim Christensen 

• Carsten Niberg 

• Tobias Kofod 

• Per Nielsen 

• Allan Schultz 

• Klaus Walther 

 

Hundmønstringsprøve 1 med bid 

• A.M. Baun 

• Lars Sonne 

 

Sine slutbrugerkursus 

• Mino Kofod 

 

HJV.DK Booking udlåner 

• Patrik Poulsen 

 

March og beredskabsområde, 6002 

• Klaus Christiansen 

• Carsten Møller-Christensen 

• Max Petersen 

• Lasse Riis 

 

Basisuddannelse M/95 

• Mino kofod 

 

LPU1+LPU2 

• Mino kofod 

 

Forsvarets førstehjælpsuddannelse 

• Mino kofod 

 

Administrative forhold, puljekøretøj  

• Mino kofod 

 

Kontrolprøve, SIKBM 

• Ralph Frederiksen 

 

Færden på jernbaneområde 

• Jesper Jensen 

• Nuller 

• Christian Koefoed 

• Simon Nielsen 

• Nicole Noesgård 

• Bent Ole Enevoldsen 

• Hugge 

 

Funktionsuddannelse Dysekanon 

• Emil Houlby 

 

Grænsekontroluddannelse 

• Tobias Kofod 

 

 

 

 

 

 

Jacob Lund, ADMIN-SPEC 
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Den LUKKEDE facebookgruppe, er her hvor vi reklamerer for vores aktiviteter internt i kompagniet – Her vil 

der også komme meddelelser til kompagniet, det kan være ved ændring af skydetider/aflysning eller andet.    

 

Opslag herpå kan kun ses af medlemmer af gruppen, denne er KUN for kompagniet medlemmer samt 

Torben Rønne, som er vores kontaktperson på DBH 

 

 

MEN – Vi kan se mange ikke ser opslag, derfor er det vigtigt at du følger nedenstående.  

 

 
 

 

Du vil nu besked på, når der er opslag i vores gruppe. 

 

 

BRUG KOMPAGNIETS INTERNE FACEBOOK 
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Under FOR MEDLEMMER finder du bl.a. din egen uddannelsesstatus, referater fra BM-møder, vores AKOS, 

det er også her du kan bytte din uniform eller du kan finde kontaktoplysninger på alle vores Befalingsmænd 

 

Under ALARMSTATUS kan du indtaste, hvor hurtigt du kan alarmeres eller hvis der er en periode, hvor du 

ikke kan alarmeres eks. I forbindelse med ferie.  

 

 
 

 

 

LÆR HJV.DK AT KENDE. 
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Man kan kun have respekt for Bevogtningsgruppefører Sergent Jens Møller, der har modtaget 

Hjemmeværnets Fortjenestetegn.  

Hjemmeværnskompagni Hasle skulle på aftenøvelse, men under forberedelsen blev alle bedt om at træde 

an på gangen, hvor Major Lars Lilholm ventede.   

Årsagen var at Jens Møller skulle have Fortjenestetegn, dog uden han vidste det skulle ske, så det var en 

meget overraskende Jens der blev kaldt frem og skulle have Fortjenestetegnet overrakt.  

 

Jens Møller har i sin tid som befalingsmand altid været gruppefører, det er nu blevet til 34 år som 

bevogtningsgruppefører og han fortsætter i mange år endnu.  

Når man spørger rundt omkring, hvilken type gruppefører Jens er så er det samme der går igen 

• Ham der altid gør det ingen forventer, koste hvad det vil.  

• Befalingsmanden alle følger igennem ild og vand.  

• Alt der er begrebet af den rigtige gruppefører. 

• Skal man have løst en opgave og giver den til Jens, så ved man den bliver løst.   

EN UNIK GRUPPEFØRER I BEVOGTNINGSDELINGEN 
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Husk at vi skal stå sammen som ET kompagni, til trods for vores 

mange forskellige enheder.  

KC SIGER TAK FOR INDSATSEN I 2018 
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Jeg glæder mig til et spændende år sammen med jer alle 

Hilsen KC.  

mailto:HVKHSL@HJV.DK

