
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinter 2018 

Nyt fra 

Hjemmeværnskompagni Hasle 

Det Bornholmske Hjemmeværn 

 



 

    

Hjemmeværnets nye logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forside: Skydning på Raghammer 
Foto: Martin Christoffersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlerevej 1 
3782 Klemensker 
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 

mailto:hvkhsl@hjv.dk
mailto:hvkhsl@hjv.dk


 

    

 
HJEMMEVÆRNSKOMPAGNI HASLE’s FREMTID 
 

Når du læser dette er det en større omstrukturering i gang, det tidligere stabskompagni på 
Bornholm er blevet en fælles del af Hjemmeværnskompagni Hasle.  
 

Det betyder at vi får nogle super ressourcer tilknyttet vores kompagni, det er min tro og 
mit håb, at vi kan gøre brug af de ressourcer der er. 

 
Det bliver en fælles opgave for os alle, at alt personel bliver en del af kompagniet og at vi 
bliver et styrket og slagkraftigt kompagni.  

 
 

 
 

CHEFENS FOKUS KOMPAGNIETS AKTIVITETER I 2018 
 
Vi går et spændende år i møde med aktiviteter i alle delinger, vi har fælles aktiviteter i 
form af skydninger, uddannelsesdage og så vender vores Vinterøvelse tilbage.  

 
Skydninger: 

- Vi vil i 2018 afholde skydninger, hvor fokus vil ligge på den enkeltes færdigheder. 

- Der er ligeså fokus på gennemførsel af K7 skydning.  
 
Vinterøvelse: 

- Planlægning omkring vinterøvelsen er så småt i gang og jeg ved, at det bliver en 
spændende øvelse. 

 

Uddannelsesdage: 

- Der vil blive afholdt 2 uddannelseslørdage, hvor det er vores intention at samle alle i 
kompagniet til fælles uddannelse, de finder sted i maj og september 

 
Øvelser/afgivelser 

- Vi fortsætter vores afgivelser til OPKBTN, som jo er kompagniets hovedopgave, til 
næste år vil det også bliver i samarbejde med de øvrige UAFD. 

 

Fælles aktiviteter med øvrige UAFD. 

- Vi skal ligeså kunne deltage på fælles uddannelser, afgivelser og øvelser med de 
øvrige UAFD på Bornholm, samarbejder vi alle ikke, vil det skade Hjemmeværnet på 

Bornholm og jeg nægter at tro på at der er nogen UAFD, der ønsker dette.    
 

Ud over disse afholdes der på DBH uddannelsesuge, skydeperiode og distriktsøvelse 

 

 

CHEFEN’s HJØRNE 



 

    

 
Hvordan ser kompagniet så ud fremadrettet?  

 
 

 
 

 
Som du ser er der mange muligheder i vores kompagni, der er noget for enhver og vi har 

plads til alle. 

 

 

Vi er et kompagni med mange forskellige enheder og stærke ressourcer, derfor er 

det vigtig at vi alle arbejder sammen med det formål at få et stærkt kompagni, gør 

vi ikke dette kan forskelligheden gøre os svage. 
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SKYDNINGER 2 HALVÅR 

Dato / tid Bane Ansvarlig enhed. 
Lørdag 13 januar 09-18 Optagelsesdag DBH 

Onsdag 1 februar 18-21 Bane 1+2 HVK HSL/POHVK 

Lørdag 17 februar 09-18 Bane 1+2 HVK RNN 

Onsdag 18 februar 17-21 Bane 1+2 POHVK 

Lørdag 10 marts 09-18 Bane 1+2 / Opdagelsesdag HVK RNN + DBH 

Tirsdag 10 april 16-21 Bane 1+2 HVK RNN 

Lørdag 21 april 10-16 Bane 3 HVK RNN 

Torsdag 26 april 18-21 Bane 1+2 HVK HSL/POHVK 

Lørdag 05 maj 10-18 Bane 1+2 / Opdagelsesdag DBH 

Tirsdag 15 maj 16-21 Bane 1+2 HVK RNN 

Torsdag 28 juni 18-21 Bane 1+2 HVK HSL/POHVK 
 

 

UDDANNELSER 2 HALVÅR VED DET BORNHOLMSKE HJEMMEVÆRN 

Dato / tid Uddannelse Sted 
3 februar 08-16 Sikkerhedsbeføjelser Almegårds kaserne, BYG 49 

3 marts 08-16 Vedl. Førstehjælp Almegårds kaserne, BYG 49 

3 marts 08-16 Omskoling Almegårds kaserne, BYG 49 

4-8 april Uddannelses uge Tilgår.  
 

 

Som noget nyt, vil du på hjv.dk kunne se en samlet oversigt over uddannelser og 

skydninger på Bornholm.  

 

 

 

 

NK OG 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 er beredskabsklar 

 



 

    

 

Nyt personel: VELKOMMEN TIL HJEMMEVÆRNSKOMPAGNI HASLE 
✓ Tobias Kofod  
✓ Kim Eg Thygesen 
✓ Albert Beier Christensen. (fra reserve til aktiv) 
✓ Martin Kofod (Fra reserve til aktiv) 

 
Udtrådt af Hjemmeværnet 

✓ Jørgen Lind Bratkov 
✓ Flemming Holm Kristiansen (d) 

 
Ændring af grad: 

✓ Mads Krahl er tillagt grad af SG i forbindelse med funktion som afspærringsleder på Raghammer 
 
”Kontrolskydning og Skydning K 7 GEVÆR M/95”  

✓ Jakob N. Olsen    Anna-Marie A. Baun 
✓ Martin Christoffersen   Allan Jørgensen 
✓ Jens J. Møller   Winnie K. Jensen  
✓ Hans-Henrik Jørgensen   Erling Elleby Hansen  
✓ Jesper H. Jensen    Bent H. Bohn Knudsen  
✓ Christian Koefoed    Mino K. Kofod  
✓ Steffen Kristiansen    Carsten Møller-Christensen  
✓ Michael J.M. Nielsen   Torben Steinlein 
✓ Miki B. Sonne    Nick K. Jørgensen 
✓ Cim R. Christensen    Carsten K. Niberg-Zehngraff 
✓ Jan Meiner H. Vellev   Tobias Kofod 
✓ Kim E. Thygesen 

 
”KENDER DU OS ” 

✓ Miki B. Sonne  
✓ Hans-Henrik Jørgensen 

 
”KURSUS I SMINKNING AF FORSTILT SÅREDE” 

✓ Anna-Marie A. Baun 
✓ Mikkel Sobczyk 

 
”Regler for magtanvendelse:” 
✓ Martin Christoffersen 
 
”Forsvarets Førstehjælpsuddannelse:” 

✓ Martin Christoffersen   Bjarne K. Nielsen  
✓ Jacob Lund    Miki B. Sonne  

PERSONEL NYT (gennemført uddannelse.) 

)Samt)personelændringer) 

 



 

    

✓ Lars F. Vibert    Kristian D. Frederiksen  
✓ Nick K. Jørgensen    Claus Lambrecht  
✓ Michael J.M. Nielsen   Allan Langstrup Petersen  
✓ Allan B.J.D. Schultz  Jens Ole Andersen 
✓ Mads E. Krahl  Lars B. Sonne 
✓ Hans-Henrik Jørgensen  Frank P. Bech 
✓ Bent H. Bohn Knudsen  Steffen Juul Olsen 

 
”Opkvalificering af Instruktørvirke i Forsvaret” 

✓ Martin Christoffersen 
 
”Stabsofficerskursus”  

✓ Martin Christoffersen 
 

”STANDARDER OG KAMPEKSERCITSER”, og ”ENH KAMPEKSERCITS OG FORMATIONER samt ENH ANGREB” 
✓ Michael Tino Mortensen 
✓ Lars B. Sonne 
✓ Emil D. Juhl 

 
”VW CRAFTER ACHLEITNER” 

✓ Michael Tino Mortensen 
 
”HUNDEMØNSTRINGSPRØVE 1 MED BIDEARBEJDE” 

✓ Anna-Marie A. Baun med hunden VIENGO 
✓ Lars B. Sonne med hunden COCO 

 
”ENH ANGREB, 6054” 

✓ Jacob Lund  
✓ Martin Høgsdorf-Rasmussen  
✓ Emil D. Juhl  
✓ Carsten K. Niberg-Zehngraff  
✓ Steffen Juul Olsen 

 
Jacob Lund, KDOBM 

 

                 

Personel fra Frivillig stab i action under POHVK A-øvelse 

 



 

    

 
 

ADGANG PÅ KASERNEN 
Sikkerheden er skærpet på AK og i kan forvente at der er tidspunkter hvor i skal bruge ID for 
at komme ind. Nogle af jer har ID kort og nogle har jeg ID kort til. Andre igen mangler vi foto 

på. Dem af jer der ikke har fået taget et foto, skal gerne finde en tid på UMAK til det. Der har 
åbent mandag-torsdag 08:00-14:00 så jo før jo bedre. Det kan i selvfølgelig ikke nå alle 
sammen. I passer jo jeres almindelige jog også. Så derfor finder vi tidspunkter hvor vi kan 

gøre det om aftenen også. Der mangler ikke så mange. 
 

Skal i på depotet er er der lukket for den indre port også i dagtimerne, så skal i ind og hente 
Max eller en anden på distriktet som kan åbne for jer. Det er igen pga. Den skærpede 
sikkerhed. 

 

KØRESEDLER 
I har alle fået en mail fra mig med en skabelon af en køreseddel og jeg sender en ny ud igen 
her i det nye år.  

Der kommer til at ske en del på den måde hvorpå i for kørepenge på i fremtiden. Hvor det er 
nødvendigt at det kommer til at ske på en computer. Men så skulle det også gå hurtigt med 
at få pengene. 

 

NYT TLF / E-MAIL 
HUSK at får i et nyt mobil nr. Eller skifter mailadresse så må i meget gerne give mig besked 
Det er VIGTIGT at vi kan få kontakt til hinanden. Der er ingen automatik i at de oplysninger 

kommer videre af sig selv. 
 

 

Til sidste vil jeg ønske jer alle en god jul og et godt nytår. 
 

KBM Jacob Lund 

 

            

NYT FRA kommandobefalingsmanden 

 



 

    

 
 
 

VÅBENSKABS OPSÆTNING 
 

Våbenskabsopsætningen er som bekendt lagt ud til kompagnierne, dvs. vores 

opsætningshold (Bjarne og Lasse) skal kun sørge for vores egne – fremadrettet vil det 
forgå på følgende måde. 
 

For nyt personel, så er det KOP (kontaktperson Jens Ole) der ser om boligen er egnet, når 
der skrives ansøgning om optagelse i kompagniet 

For jer andre, der skifter adresse vil det primært være Bjarne, der ser om boligen er egnet. 
 

Du skal fremadrettet gøre følgende når du skifter adresse: 
1) Kontakt Jacob Lund for at meddele din ny adresse 

2) Kontakt Dahl, hvis dit våben skal på depot midlertidigt  

3) Kontakt Bjarne for at aftale dato for opsætning på ny bopæl 

 

KODELÅS PÅ VÅBENSKABE 

I løbet af 2018, vil vi få kodelås på de opsatte våbenskabe, det betyder at Bjarne og Lasse 
kommer ud og påmonterer disse, men det vil i hører nærmere om.  

 
 

 

LÅN AF SIMBELEGÅRD. 
 

Alle medlemmer af kompagniet, kan leje Simblegård til private arrangementer, 
fremadrettet kan man booke vores HJVG via HJV.DK, her finder du diverse oplysninger og 

priser. 
 
 

 
 

NYE ANSIGTER I STABEN FRA 3. JANUAR 2018 
 

                                                     
 

STABEN INFORMERER DIG. 

Ny Næstkommanderende 
Max W. Petersen 

 
Max kommer fra det 
tidligere STHVK, hvor han 

var KDOBM, Max vil 
primært tage sig af det 

administrative i forbindelse 

med uddannelse.  

Ny Uddannelsesstøtteofficer 

”Hugge” 
 
Hugge er i PTRDEL, men 
varetager også denne opgave, 
Hugge vil tage sig af det 
praktiske i forbindelse med 
uddannelse, i tæt parløb med 
Max.  



 

    

 
 

I forbindelse med vores nye kompagni, så har vores Hjemmeside på HJV.DK gennemgået en 
forandring og blevet opdateret, således at det fremgår hvilken enheder, der er i vores 

kompagni.  

 
Ansnittet ”For medlemmer” ser nu således ud. 

 
 

NYT FRA HJV.DK 



 

    

 
 

 
 

I fremtiden bliver det lettere at skifte den gamle uniform ud med en ny, når Hjemmeværnets nye 

webshop åbner. I løbet af januar 2018 kan Hjemmeværnets soldater således se frem til en lettere 

proces, når uniformsjakken eller bukserne skal udskiftes. 

 
 

 
Som et supplement til Forsvarets Udleverende Depoter åbner Hjemmeværnets webshop 

under Forsvarets Forsyn, Depot og Distribution (FDD), hvor slidt mundering og materiel kan 
ombyttes i forholdet 1:1. 
 

“Webshoppen bliver koblet op på de frivilliges funktionsudrustningssæt, så det kun er muligt 
at bestille de genstande hjem, som den enkelte er normeret til. 

 
Webshoppen er i de seneste måneder blevet testet i et pilotprojekt, og tilbagemeldingerne fra 
de frivillige er positive. Webshoppen tilbyder nemlig en fleksibel service, der sparer de 

frivillige for en køretur til Forsvarets Udleverende Depoter, og samtidig giver webshoppen 
mulighed for at bestille udstyret hjem, når det passer den enkelte. 

 
Webshoppen sikrer en større forsyningssikkerhed, så der ikke er nogle, der kører forgæves 
efter uniformsdele i en bestemt størrelse eller værnsspecifik mundering og udrustning, der 

tidligere kun var på udvalgte depoter. 
 

Varerne bliver sendt fra et centralt lager og er fremme hos de frivillige inden for 1-2 uger. 
Pakkerne indeholder desuden en frankeret returkuvert, så det er muligt at sende varerne 
retur, hvis den brugte genstand skal returneres. Du kan læse mere om den nye webshop, når 

der sendes informationer ud om login på din HJV-mail. 

 
 
 

Kilde: Hjemmeværnskommandoen 

 

Byt din uniform på nettet 😊 



 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommerskolen 2018 – en oplevelse. 

 

Gå ikke glip af denne oplevelse!!!! 

Det traditionsrige Sommerkursus i Nymindegab 

er en helt særlig uge, der ud over uddannelse 
også har fokus på det, der ellers ikke er så 

meget tid til i et presset kursusprogram - 
nemlig det sociale samvær og netværksmulig-
hederne med hjemmeværnssoldater fra andre 

underafdelinger og værn. 

Man kan vælge frit med de forskellige 
uddannelser der afholdes og DU bestemmer 

selv hvilket kurser du vil på. 

KC, DF PTR og NKDEL PTR deltog sidste år, på 
hver deres kurser og det er bestemt noget, der 

kan anbefales.  

Du kan også vælge at tage din familie med, der 
er lavet program til dem, imens du uddanner 
dig.  

Hvis du vil vide mere, så henvend dig til NK 
eller UDSTOF 


