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NYHEDSBREV 
Nyhedsbrev udgivet  af  HVK Midtfyn 

 

NYHEDSBREV nr. 01—2019 udgivet af HVK Mid�yn 

Som noget nyt og som et forsøg på at 
erstatte Brevduen, som ikke kommer 
mere på grund af besparelser på porto, 
prøver vi at udgive et Nyhedsbrev en 
gang imellem.  
 
Det formidles primært via internettet, hvor vi ud-
sender et link til HJVK.DK, bag login. Det er nødven-
dig at ligge det bag login, da vi ellers ikke må ved-
lægge øvelsesplan. 
 
Nyhedsbrevet vil indeholde nogle små korte artikler 
og et oplæg til kommende aktiviteter. Det betyder, 
at vi her i første nummer ser lidt på det, der skete i 
2018 og ser frem på 2019. 
 
2018 har for HVK Midtfyn været et fornuftigt år på de fleste 
områder. Vi har levet op til alle de krav, som distriktet har 
stillet os, på nær at der mangler en ny ansøger til HJV, men 

der skal gennemføres to samtaler inden jul, så det kan måske nås i sidste øjeblik. Vi kommer ud 
af 2018 med nøjagtig samme antal aktive, som vi startede året med. Vi har gennemført de ud-
dannelser og kontroller, der skal til for at have det antal i beredskabsstyrken, som er krævet og 
en del flere. Så målt på tal er kompagniet kommet rigtig godt igennem 2018.  
 
Ved indgangen til året aftalte vi et antal uddannelsesaftner hen over året. Det må vi erkende ikke 
blev den store succes, da der til de fleste ikke kom folk nok. Det er selvfølgelig ærgerligt, og det 
arbejder vi med at få løst. Vi har konstateret, at det er nemmere at få mange til en dagsaktivitet i 
løbet af en weekend end til aftenaktiviteter, hvor man måske skal tidligt op næste dag. Derfor bli-
ver der næste år flere enkeltdage i weekenderne og færre tilbud om aftenen. Samtidig bliver af-
tenuddannelserne sat i en fast ramme og med kendte emner, som det fremgår af indlæg fra KEK. 
 
I løbet af 2018 er KEK stoppet som ansat på distriktet, og har til kompagniets store fordel meldt 
sig ind hos os. KEK har lavet en aktivitetsplan for kompagniet til 2019. Den plan afspejler en kraf-
tig forstærkelse af skydeaktiviteter og fokus på enkeltmandsfærdigheder. Desuden er aktiviteter-
ne også planlagt, så man kommer igennem de relevante kontroller, som vi skal. Det ser rigtig 
spændende ud og er noget, vi kan glæde os til.   
 
2018 har også budt på et par Gruppekonkurrencer i kompagniets regi. Som tidligere år har vi gen-
nemført Sommertræf sammen med distriktets gruppekonkurrence. Det gik godt, og der var rigtig 
mange gode tilbagemeldinger for dette. Så var der den interne gruppekonkurrence med HVK Syd-
vestfyn. Her har infanteridelingen igennem en del år siddet på førstepladsen, men 2018 bragte 
bevogtningsdelingen med ”Bjørnebanden” tilbage som vinder. Det er dejligt, at det kan skifte.  

De e nyhedsbrev er $l offentlig brug, da alle datoer 

om kommende ak$viteter og lignende er +ernet 
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Henover året har der været gennemført en del kontrolskydninger, og de førstehjælpsuddannel-
ser, som vi skal have for at været indsatsklar. Derudover var der også fire fra kompagniet, som 
fik muligheden for at blive uddannet på det nye maskingevær M60. Det er en uddannelse, som 
tager en hel uge, hvilket man kan se mere om i indlægget fra Nicklas. Han fortæller også lidt om 
det at være på uddannelsesuge. 
 
Det var meningen at vores infanterideling skulle være kontrolleret, men det blev ændret i forbin-
delse med, at distriktet ændrede deres feltøvelse. Det gav en god flok fra bevogtnings- og infan-
teridelingen muligheden for at være momentstyrke på denne feltøvelse. Når man hører om deres 
tur, er der vist ingen tvivl om, det var en god oplevelse, hvilket man også kan læse i indlægget 
fra Melissa. 
 
Ud over de uddannelser, som er planlagt til at blive gennemført af kompagniet i 2019, så bydes 
der også på nogle større aktiviteter, som vi skal være med i. Uge xx bliver igen uddannelsesuge 
ved distriktet. Dele af tilbuddene bliver gennemført i Odense og andre i Jylland. Der vil blive 
meldt ud via HJV.DK. xx byder på enhedsskydning i Borris, hvor vi rigtig gerne skal deltage med 
et par grupper, samt vi også gerne skal bemande en bane med taktikker og sikkerhedsbesæt-
ning. Vi skal henover året igennem operativ certificering, med både inspektion i foråret og kon-
troløvelse i xx.   
 
Der er planlagt en stor kompagniudrykning til Hevringlejren sidst i xxx, hvor der bliver mulighed 
for at skyde rigtig meget, samt at prøve kræfter med nogle skydninger, som vi normalt ikke har 
mulighed for. Det bliver rigtig godt, og noget I kommer til at høre meget mere om. 

 
Der er meget at se frem til af aktiviteter i 2019,  

så velkommen til et nyt år i HVK Midtfyn. 
 

KC Ole Oest 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

De stolte vindere af den interne gruppekonkurrence 2018 
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HJEMMEVÆRNSKOMPAGNI MIDTFYN 
UDDANNELSESÅR  2019 

 
I forbindelse med det ny forsvarsforlig, er 
hjemmeværnet nævnt i sammenhæng med 
nationalt forsvar af infrastrukturen, samt host 
nation opgaver. Hvad betyder det? Det bety-
der fokus på bevogtning i fred og i krig, sik-
ring, overvågning og meldinger. 
 
Derfor er vores fokus på uddannelser i 2019 
følgende. 
 
13 JAN på Sølund periode 0800 – 1700 et kompagni møde hvor vi drøfter flere emner, her-
under uddannelse i 2019. 
 
Aftenuddannelser ligger i starten af år, hvor der lægges vægt på Hærens Efterretningscenters 
Materielkendingskort. Materielkendingskort gennemgås, således man kan sende og modtage mel-
dinger, hvor der lægges vægt på A – H meldingen, som er rette mod personer og SCRIM meldin-
gen, som omhandler upansrede køretøjer. Disse meldinger skal bruges i forbindelse med over-
vågningspatruljer eller ved skjulte overvågningsposter, som for eksempel, da hjemmeværnet ob-
serverede mod motorvejsbroerne. 
 
Datoerne er: 

 xxx HJVGD RINGE  1900 – 2200  Teori Hærens Efterretningscenter  
         Materielkort. 
 xxx HJVGD RINGE  1900 – 2200  Overvågningspatrulje. 
 xxx HJVGD RINGE  1900 – 2200  Skjult Overvågningspost.      
 

Skydning på Aborg skydebane gennemføres 3 gange, hver gang inddelt i 2 perioder formiddag 
0800 – 1200 og eftermiddag 1200 – 1700, således at det er muligt kun at bruge en formiddag 
eller en eftermiddag. Det er selvfølgeligt også muligt at kommer hele dagen. Skydning om for-
middagen er indskydning og gennemførelse af K7, hvorimod eftermiddagen bruges på våbenbe-
tjeningsskydninger, nærkampsskydninger og pulsskydninger. 
 
Datoerne er: 
 

 xxx ABORG SKYDEBANE 0800 – 1700  
 xxx  ABORG SKYDEBANE 0800 – 1700  
 xxx  ABORG SKYDEBANE 0800 – 1700  
 

Desuden vil der være 3 aftenskydninger på hverdage. Først og fremmest til K7 skydning for dem, 
som har svært ved at afse en dag i weekenden til skydning. 
 
Datoerne er: 
 

 xxx  RØDSKEBØLLE SKYDEBANE  1700 – 2200  
 xxx  ABORG SKYDEBANE   1500 – 2200  
 xxx ABORG SKYDEBANE   1500 – 2200  
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Sidst på året vil der være en udrykning for hele kompagniet til Hevring skydelejr i en hel week-
end fra fredag til søndag, hvor der vil blive oprettet 7 skydebaner indeholdende: 

 Nærkampsbane 
 Selvmarkerende feltskydebane med mulighed for feltskyttemærke 
 Langdistancebane 
 Gruppeskydning 
 Langdistancebane for LSV og LMG 
 Handlebane med skarpskydning og førstehjælp på kamppladsen 
 Kast med skarp håndgranat. 
 

Datoen er: xxx HEVRING 
 
6 timers førstehjælps kursus gennemføreres på følgende datoer: 

 xxx HJVGD RINGE 1900 – 2200 1. DEL 
 xxx ABORG SKYDEBANE 0900 – 1200 2. DEL mulighed for at fortsætte på sky-

debanen. 
 

MVH 
SKYDLÆ OS KEK 

 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

Uddannelsesuge 12 i Nymindegab 

 

Af: Nicklas Poulsen 

 

Søndag den 18. mødte jeg i Højstrup $l fælles kørsel $l Nymindegab, 

hvor der skulle a3oldes en del fede kurser i løbet af ugen. Jeg startede 

med at skulle uddannes på det nye LMG sammen med Gismo, Ismo og 

Gert samt nogle stykker fra andre kompagnier.  

 

Mandagen gik med teknisk info om LMG’et, samt adskille og samle det. 

Sidst på dagen skulle vi øve at lade og aflade våben og afslu ede med 

en lille handleopgave. 

 

Tirsdag var der lige lidt teori $l at starte med, hvore<er det var ud og øve skydes$llinger samt få lært MG 

af kende med løst. 
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Onsdag gik det løs på skydebanen i Oksbøl 

med forskellige K skydninger samt indskyd-

ninger. 

 

Torsdag var det igen på skydebanen med 

diverse K skydninger og slu ede dagen af 

med mørkeskydning. 

Det skal så også siges, at der ikke var man-

gel på ammuni$on den dag. Mindst 25000 

skud og nok lidt mere, og der var skudt 

tomt, da vi kørte. 

 

Fredag bød på nærkamp skydning, og stående skydning i sky egrav. 

 

Nogle super fede dage med undervisning af oversergenter fra hærens kampskole, og nogle super hyggeli-

ge a<ener med snak og samvær med personer fra andre kompagnier og en kold $l at skylle halsen for alt 

krudtslammet. 

 

Lørdag og søndag gik med AKP og cer$ficering. Lørdag over middag fik vi ordre om, at en gruppe (os, der 

skulle cer$ficeres) skulle ud og afsøge et område e<er en våbennedkastning, der var kastet for $dligt. Vi 

fik hur$gt lokaliseret våbnene, men da vi ville videre, bliver der observeret en person, og vi kommer hur-

$gt i ildkamp med ham. Vi får en såret, som bliver trukket $lbage, og +enden trækker sig. Vi bestod og 

skulle $lbage $l AKP’en.  

 

Lørdag a<en blev vi overrasket i AKP’en, da der var gået lidt hyggesnak i den. Ikke alle var helt opmærk-

somme, da vi blev angrebet af folk inde fra der var hoppet over hegnet. Men vi fik besvaret ilden og +en-

den trak sig. 

 

Søndag morgen slu er vi af med at en person kommer kørende ind og påstår, at han skal ind og lave et 

oliefyr.  Ved et nærmere kig på bilen, bliver der fundet en ”bombe” i motorrummet, hvore<er vi får eva-

kueret og kommer væk. Vi får pakket det hele sammen, og så gik turen hjem. 

 

En super fed uge at deltage i, og kan kun anbefale, at man tager med $l næste år og får en masse fed ud-

dannelse.     
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Foto: Benjamin Johansen, HVK MFY - Afsøgning ifm. godkendelse "l beredskabsstyrken.  

 

En lærerig weekend i momentstyrkens tegn! 

Af: KP Melissa Tygesen 

Som en ganske fortrinlig erstatning for en aflyst cer!ficeringsøvelse, tog godt og vel 15 

m/k fra Danmarks ældste kompagni, afsted !l Djursland i weekenden den 2.-4. novem-

ber. Her havde vi fået !l opgave at agere momenter over for flere fynske øvelsestagende 

kompagnier.  

Med en god blanding af unge og ældre soldater blev denne weekend lærerig og minde-

værdig for flere af os.  

 

Fredag a<en stod på forskydning $l Tirstrup, opre else af ”BSO” samt uddelegering af weekendens første 

momentopgaver. Opgaverne bestod bl.a. i en kørende patrulje uden for hegnet, hvor tre af os i $dsrum-

met 00.00-03.00, skulle forsøge at vække opsigt fra patruljekompagni, Odense, der afsiddet skulle rykke 

ind på flyvesta$onen.  

Trods NVG (Night Vision Goggles) og en masse køren frem og $lbage, så vi dem aldrig.  

Senere hen på øvelsen fik vi dog en melding om, at patruljen havde set os på ruten, så dermed var opga-

ven udført $l UG. 

 Lørdagen gik også med små momen$ndspil hist og her. Dog skulle en vig$g ”miniøvelse” gennemføres for 

flere af kompagniets deltagere, så disse kunne indgå i Hjemmeværnets beredskabsstyrke. CC havde som 

distriktets repræsentant, opre et en afsøgning af objekt samt AKP-tjeneste for dem, der manglede. Alle 

der opfyldte kravene (bestået FØHJ, K7-skydning & 6000-serien) bestod øvelsen, og kunne dermed få et 

fint mærke $l uniformen. 
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I løbet af weekenden var der mange flere opgaver fordelt på os alle sammen. Løbende havde vi fået $ldelt 

tre objekter, alfa, bravo og charlie, hvor$l vi skulle observere og være $lstede både lyd- og lysmæssigt. 

Kulmina$onen på de massevis af indspil gennem de tre dage, skulle blive forløst i ét stort angreb søndag 

morgen. Ved 0530-$den blev INF-delingen kørt ud $l B-delingen, der na en over havde ha< et BSO med 

bål og grillpølser (selvfølgelig), stødende op $l en go-kart bane. INF’erne (moment) blev placeret tak$ske 

steder i nærheden af BSO’et, hvor en soldats vig$gste opgave nu kom op $l overfladen: At vente!  

Godt én $me senere skete det så. Angrebet. INF-HVK Fyn (øvelsestagere) havde lagt sig i s$lling og be-

gyndte nu at bekæmpe B-delingens BSO. Derudover havde vores egne INF’ere (moment) også placeret sig 

rundt om BSO’et, hvor de her kunne komme øvelsestager i forkøbet. E<er godt og vel en halv $mes ild-

kamp, var vores deling nedkæmpet, og med flere heroiske ”dødsscener” fra os af, fik vi alle noget lærerigt 

og sjovt med hjem i rygsækken.    

 

______________________________________________________________________________________ 

 

  

Nye mail adresser  
I forbindelse med indførelsen af specialis�unk$oner har følgende funk$oner i kompagniet fået ny mail-adresse, som skal bru-

ges fremover:  

 

KDOBM:   hvkmfy-admspec1@hjv.dk  

FSBM:    hvkmfy-logspec1@hjv.dk  

KOF:    hvkmfy-rekspec1-1@hjv.dk  

ROF:    hvkmfy-rekspec1-2@hjv.dk  

HISTORIKER:  hvkmfy-historiker2@hjv.dk  

IT-BM:   hvkmfy-it-spec2@hjv.dk  

STFP-Gruppefører:  hvkmfy-fpspec1@hjv.dk  

  

  

Rejseafregning på HJV.DK  
Siden 15 NOV har der været åbent for, at alle kan foretage rejseafregning på HJV.dk i stedet for at skulle udfylde og indsende 

excel-ark.  Rejseafregningen kan udføres for køreture, der er op $l 90 dage gamle. Har man kørsel, der ligger før de 90 dage, 

kan man stadig anvende den gamle metode $l at sende rejseafregning, men de e vil tage en del længere $d.  

  

Info om rejseafregning kan findes her: h ps://www.hjv.dk/oe/HDFYN/medlem/nyheder/Sider/Transport.aspx (kræver login på 

HJV.dk)  

  

Opdateringer af HJV.DK  
Der har hen over e<eråret været en del opdateringer på HJV.DK. Den største af denne har været opgraderingen $l en nyere 

version af det bagvedliggende system (Sharepoint 2016) - Opdateringen har drillet lidt, og der har været en række mindre op-

dateringer e<erfølgende, men ellers har det umiddelbart ha< en god effekt på især has$gheden på siden. E<er opdatering $l 

Sharepoint 2016 burde der fremover være færre forstyrrelser, da en af de væsentlige forbedringer er "Zero Down$me 

Patching", dvs muligheden for at opdatere HJV.DK uden at lukke ned for siden.  
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______________________________________________________________________________________ 

 

Hjemmeværnskompagni Mid�yns Rådsorganisa$onen har ski<et navn $l Underafdelingsforum. 

 

Strukturen er også ændret, så nu udgøres Underafdelingsforummet af et formandskab, som består af kompagni-

chefen samt en valgt frivillig. Desuden vælges en sekretær samt en repræsentant $l distriktsrådet.  

 

Formandsskabet består af Ole Oest og Kenneth Lindhardt. Sekretær er Therese Sørensen. Je e Birkholm er kom-

pagniets repræsentant i distriktsrådet, og Susanne B. Sørensen er suppleant herfor. 

 

Der a3oldes underafdelingsforum to gange årligt forud for Distriktsrådsmødet. Alle frivillige, både fra ak$ve og re-

serven, kan deltage. 

 

Møder a3oldes jævnfør HJVBST 200-010 (DEC 2018) Hjemmeværnets rådsorganisa$on.  

 

Læs det nyeste referat her. 

 

Referaterne bliver løbende lagt på HJV.DK på kompagniets side under ”for medlemmer” og ”Underafdelingsforum”. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 


