
   

 

 

 

 

 Året 2016 var for kompagniet et spændende år hvor mange uddan-

nelser og aktiviteter blev gennemført til min og ikke mindst førernes 

tilfredshed. Når jeg ser tilbage på året og alle de aktiviteter som I 

hver især har deltaget i, om det var skydninger, uddannelsesaktivite-

ter, landsøvelsen eller inspektionen, kan jeg kun være stolt og tænke 

på de rosende og beundrende ord, jeg har modtaget fra både norske 

og svenske kollegaer når jeg har været på kursus uden for Danmark. 

De har en dyb respekt for os alle, de frivillige som uden løn yder sit 

bedste til det danske samfund og forsvar – en indsats vi nok ofte 

glemmer at rose os selv for.  

 Vi må gerne hver især være stolte af den indsats vi yder når familie, 

venner, arbejde, andre fritidsaktiviteter og Hjemmeværnstjeneste 

skal gå op i en højere enhed. Det kræver virkelig noget af det enkelte 

menneske og ofte må noget vige for noget andet. Alle andre typer af 

Hjemmeværn i verden har ikke samme grundpiller som i det danske 

– her er det alene frivillighedsprincippet som bær hele korpset.  

 Vi er på godt og ondt et værn med stor forskellighed, uddannelses-

baggrund, tidsforbrug for det enkelte medlem, men et er sikkert – 

lysten til at gøre en forskel til samfundet er det der bærer lysten og 

virket til at yde sit bedste for mange af de frivillige som bidrager til at 

ikke mindst Hjemmeværnet og kompagniet er hvor det er i dag. 

 Europa er i en brydningstid og stabiliteten er for alvor truet af 

kræfter som ikke vil Europa det godt. Rusland opruster og truer vo-

res naboer og har daglige krænkelser af NATOs område. 

 USA, vores allierede, får en ny præsident som vi i NATO skal forhol-

de os til på en anden måde end den tidligere – USA vil kræve at de 

enkelte NATO lande yder mere til fællesskabet end tidligere. Dette 

vil presse politikerne i de enkelte medlemslande til at øge forsvars-

budgetterne. 

 Spændingerne mod særligt Østeuropa har betydet at det flere af 

vores naboer er begyndt at opruste militært for at vise Rusland at vi i 

NATO står sammen om vil værne om vores værdier og samfund. 

 Som en udløber af dette blev alle chefer i HDMVJ indkaldt til befa-

lingsudgivelse først i november med henblik på at skulle støtte en 

eventuelt forskydning af danske styrker til NATO´s østflanke. 

 Dette har betydet at vi i hele 2017 skal stå klar til at støtte forsvaret 

i denne deployering – alle kompagnier i HDMVJ har modtaget en 

opgave og vi skal i samarbejde HVK SKI, HVK THY, HVK MOR og HVK 

KON løse en bevogtningsopgave. Opgaven kræver at alle som delta-

ger har gennemført et antal kurser og skydninger. 

 Til min glæde kan jeg se at mange i kompagniet har meldt sig til op-

gaven og allerede har den nødvendige uddannelse, men også at 

mange som mangler den tilstrækkelige uddannelse nu påbegynder 

denne for at kunne deltage i opgaven.  

 Langt størstedelen af de aktiviteter som gennemføres i kompagniet 

og på distriktsniveau, vil alle referere til løsningen af denne opgave. 

Vi vil i kompagniet, gennemføre en række tiltag som sikrer at vi kom-

mer til at lære vores samarbejdspartnere (kompagnierne) bedre at 

kende således vi i fællesskab kan yde vores absolut bedste hvis vi 

skulle blive bedt om at støtte deployeringen. 

 Der vil blive gennemført K7 skydninger, enhedsuddannelse i BSO, 

bevogtning, formationer samt kamp fra stilling. Derudover vil der i 

kompagniet blive gennemført enkeltmandsuddannelse indenfor alm. 

infanterimæssige opgaver samt bevogtning. 
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 Uden at den enkelte Hjemmeværnsmands enkeltmandsfærdigheder 

er på højt niveau kan enheden ikke løse sin opgave fuldt ud. Ingen 

kæde er stærkere end det svageste led. Opgaven er så krævende at 

der vil blive behov for at alle i kompagniet på en eller anden måde 

bidrager til at de der indsættes, har de bedste betingelser til at løse 

opgaven. Jo flere som møder op til aktiviteterne jo bedre odds har de 

der har meldt sig til opgaven. 

 I september skal 1. INFDEL til inspektion og vejen til dette går gen-

nem træning og uddannelse – i netop den type opgave som vi er ble-

vet bedt om at skulle løse ved behov. Således vil al enhedsuddannel-

se og træning som gennemføres i løbet af 2017 sigte ikke blot på den 

skarpe opgave, men også på inspektionen. 

 Aktivitetsoversigten for 2017 vil inden årets udgang blive lagt på 

hjemmesiden og her vil du have mulighed for at se alle kommende 

aktiviteter for året. Herved kan du allerede i god tid skrive i din kalen-

der hvilke aktiviteter du vil deltage til. 

 Til- og afgangen i kompagniet har både været positivt og negativt i 

2016 og jeg kan desværre konstatere at kompagniet må overflytte ca. 

10 personer til reserven og en enkelt må forlade os grundet kontrakt-

brud. 

 

 Det er i sig selv en trist udvikling som vi gerne havde undværet men 

de personer som forlader den aktive struktur på grund af manglende 

opfyldelse af kravet om 24 timer er selvfølgelig velkommen igen. 

 Ingen skal være i tvivl om at alles indsats betyder noget for kompag-

niet som helhed – hver eneste time betyder noget for fællesskabet 

og kompagniets evne til at fungere operativt optimalt. 

 Sluttelig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for jeres 

indsats i 2016 og jeg håber vi får rig lejlighed til at mødes til aktivite-

terne i 2017. 

 I ønskes alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.   

 

Kim H. Opstrup 

Kompagnichef 

   —————————————————————————————— 

 

 

 



NYT FRA KBM 

AFGANG: 

Lisbeth Lemming Laursen 

Mark Svejgaard. 

IKLÆDNINGER: 

Daniel Carlo Hvid Jørgensen 

Morten Kruse Baun 

Overført fra reserven: 

Jette Frølund Ry 

Thomas Gajhede Groth 

Jane Marie H Jensen 

 

UDNÆVNELSER: 

Carsten Bo Larsen, SKL skydelærer pr. 01/11/16 

Frank Helmuth Pedersen, FSBM forsyner pr. 01/11/16 

 

FORSYNINGSBEFALINGSMANDSKURSUS: 

Frank Helmuth Pedersen 

SKYDELEDERKURSUS 2: 

Carsten Bo Larsen 

FORKURSUS TIL SIKKERHEDSPOLITISK KURSUS: 

Carsten Bo Larsen 

FORKURSUS GRUNDLÆGGENDE SKYDELÆRERKUR-
SUS: 

Carsten Bo Larsen. 

 

 

VÅBENUDDANNELSE I SKYDETERRÆN FOR ENKELT-
MAND: 

Kim H Opstrup 

Christian A.E.M. Bedmar 

Mark Ringgaard Andreassen 

Frank Helmuth Pedersen 

Heine Raabjerg Svendsen 

Jack Damholt  

Carsten Bo Larsen 

Jens Jørgen Andersen 

Frans J. Toustrup 

Jesper Thorø Nielsen 

Dennis D. Fjordside 

Nasif Kilic 

Jacob B. Krahn 

Martin S. Larsen 

 

FÆLLES NORDISK UDDANNELSE FOR CHEFER: 

Kim H. Opstrup 

KONTROLPRØVE FOR SIKKERHEDSBEFALINGSMAND: 
Bent Nielsen 

 

HUNDEFØRERFUNKTIONSKURSUS MODUL 2: 

Inge Lise Andreasen 

 

BASISUDDANNELSEN GEVÆR M/95: 

Frank Helmuth Pedersen 

Paul Erik E Henriksen 

Holger Fjord Pedersen 

Eigil Pedersen 

Jens Stausbøll 

Dennis Brandorff Jensen 

 

ENHEDSUDDANNELSE MARCH, BSO OG AFSØGNING: 

Jens Jørgen Andersen 

Kaspar Bull Jensen 

Lisbeth Lemming Laursen 

Brian Hanna Funk 

Mark Ringgaard Andreassen 

Daniel Wrobel 

Hans Fugl Østergaard 

Jesper Thorø Nielsen 

Søren Meldggard Jacobsen 

Christian A.E.M. Bedmar 

Kristian Alex M. Engholm 

Knud Erik Andersen 

Carsten Bo Larsen 

 Anders Lynge Sivebæk Christensen 

Erik Hyldgaard 

Inge Lise Andreasen 

Karsten Lauritsen 

 

KONTROLSKYDNING K/7 : 

Flemming Søgaard 

Jørgen Kratz Andersen 

Dennis Brandorff Jensen 

Mark Ringgaard Andreassen 

Kaposho Kape Kishinge 

Jan Thomas Kolding A. Wandsø 

Christian A.E.M. Bedmar 

Knud Erik Andersen 

Keld Tom Pedersen 

Frands Johns Toustrup 



BEMÆRK: Deadline til næste nyhedsbrev er 1. marts 2017. 

Redaktør:   Jørgen Krätz Andersen, 

mbl: 72 345 407 

mail: 286635@hjv.dk 

 hdmvj-iof2@hjv.dk 

 

Fotos fra diverse aktiviteter i kvartalet 

 Daniel Dalgaard Madsen 

Brian Hanna Funk 

Joakim Erik Pedersen 

Jens Bertel Thomsen Vind 

Frank Helmuth Pedersen 

Bent Nielsen 

Martin S Larsen 

  

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 

KDOBM/ ANNETTE. 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ØKONOMI: 

Satsen er 1,99 kroner, så der bliver kun udbetalt 1,99 pr. kørt kilometer. Skal du køre med det offentlige SKAL jeg have billetten 
fysisk sammen med dit kørselskort for offentlige transport. 

Kørselskort bliver modtaget med et smil, blot skal du huske: 

1: Sender du til mig elektronisk skal du sende fra din MA mail, da jeg sender den videre direkte og DST kan se at det er DIG der 
har sendt kørselskortet. 

2: Da der er nogen af jer der har været i tvivl om JEG har modtaget jeres kørselskort vil jeg opfordre DIG til at sende en kvitte-
ring med, og jeg vil trykke på ikonet som læst/modtaget så vil du vide om jeg har læst din besked. 

3: For at se om du har fået dine penge, skal du på dit kontoudtog kigge under ”Moderniseringsstyrelsen”, de vil typisk være til 
udbetaling 5-10 dage efter at DST har behandlet den. 

LOKALFORPLEJNING: 

Når du og din gruppe holder møder under 3 timer kan du få for kaffe og kage. Dette kræver blot at DU afleverer en bon til mig 
på det indkøbte for at få dine udlæg dækket og at aktiviteten er lagt op på HJV.DK 

Hvis din aktivitet varer længere end 3 timer (f. eks. 0900-1400)kan I få for et måltid, kan I få dækket jeres udgifter her skal jeg 
også have dine boner på dit udlæg og aktiviteten skal ligeledes være oprettet på HJV.DK 

I kan altid træffe mig til depot (første tirsdag i måneden), hvor jeg kan være behjælpelig med kørselskort, lokalforplejning og 
meget andet, bare spørg. 

 

Venlig HJVhilsen  

Annette. 

 

 

 

                   

 


