
 

VJTF øvelsen 24-26. februar var for mig 
en fantastisk øvelse på mange måder. Af 
de 85 tilmeldte mødte 73 mand op på 
selve øvelsen. Årsagen til de 12 afbud er 
mange og forskellige men dette fik ikke 
afgørende betydning for selve øvelsen. 
Formålet med øvelsen var at afprøve pla-
nen, finde alle hullerne, lærer de andre 

enheder at kende samt at lære hinanden indbyrdes i grupper 
og delingerne at kende. Herudover skulle der trænes i alle de 
relevante discipliner som har med bevogtning at gøre. Alle ele-
menter i øvelsen var dybt relevante for hvis vi skulle blive bedt 
om at møde på opgaven, er det vigtigt at vi alle er så skarpe i 
vores tildelte opgaver som muligt – det skylder vi os selv, vo-
res HJV kammerater og samfundet. 

 Næste gang vi står der er det alvor og der er der ikke plads til 
de store fejl – selv småfejl kan betyde tab af liv. 

Det var første gang i flere år at vi var så mange samlet til en 
øvelse hvor ikke hele distriktet var involveret på den ene eller 
anden måde. Mange nye medlemmer var med for første gang 
og de blev alle godt modtaget i den grupper de indgik i – stor 
ros til jer alle for at I gjorde øvelsen til en god og lærerig ople-
velse for de nye medlemmer. 

Alle kompagnier som er tilknyttet opgaven deltog med personel 
i øvelsen og det var en stor oplevelse for mig at have så man-
ge folk med forskellig baggrund og erfaring med. Det gav alle 
førerne en god træning og fornemmelse for hvad der venter 
forude og hvad der kan trænes på hjemme i de enkelte grup-
per og delinger. Hvilke elementer jeg skal implementere i pla-
nen for at den bliver så optimal som muligt. 

Planen blev afprøvet - og ja – der blev heldigvis fundet punkter 
som skal justeres således at hvis det skulle ske – er den klar til 
at blive sat i værk. To taktiske løsninger blev afprøvet for at 
finde den som tilgodeså den bedste løsning. Rammerne for 
øvelsen var i mine øjne perfekte – alt hvad vi havde brug for 
var til stede. Bygningerne var ideelle for underbringelse og 
træning – specielt var der mulighed for at være under tag for 
den værste regn når der skulle forplejes, hviles og trænes. 

Bevogtningscontaineren blev flittigt brugt og afprøvet – ad-
gangskontrolposten blev testet af alle og der var rig mulighed 
for at sweepe køretøjerne – nogle med bedre held end andre. 
Desværre mistede vi tre lommelygter fra bevogtningscontaine-
ren – selv efter de er eftersøgt er de stadig ikke dukket op. Nu 
udgør de ikke den store værdi, men derfor er det træls at 
mangle dem til de næste som skal bruge den.  

Orientering og vejfinding blev også afprøvet og ligeledes her 
var der nogle som prøvede terrænet fra den svære side hvilket 
gav nogle en mindre naturoplevelse. Der var mange ens skov-
veje, vejkryds og træer – hvor sværhedsgraden af vejfinding 
og orientering steg i takt med at mørket faldt på. Det skal dog 
nævnes at så vidt jeg ved, er alle vendt hjem fra skovturen og 
at ingen flakker rundet derude endnu. 

På kommandostationen blev procedurerne afprøvet og mange 
gode forslag til forbedringer blev noteret med henblik på en 
senere læring af hvad der kan forbedres og hvad der skal plan-
lægges for fremadrettet. 

Desværre havde kompagniet ikke nok chauffører til at løfte 
kompagniet på turen hjem, hvilket gav nogle spildte kørsler 
som vi godt kunne have undværet. Jeg beder alle som har 
stort kørekort og omskolet til bl.a. FIK og MAN om at støtte op 
om sådanne aktiviteter. HJV har investeret penge i at netop jer 
som har omskoling kan løfte kompagniet på øvelser og andre 
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vigtige aktiviteter. Det er vigtigt at så mange som muligt støt-
ter op med transportkapacitet som muligt for at vi får en sam-
menhængskraft i det vi foretager os og træner – uden jeres 
bidrag bliver dette dobbelt besværligt og begrænsende for 
alle andre i enhederne. 

Der gennemføres i dette kvartal omskoling til FIK så de af jer 
som mangler bedes kontakte NK med henblik på tilmelding til 
kurset.   

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle som deltog på 
øvelsen og som hver især gjorde øvelsen til en succes.  

I forlængelse af øvelsen blev jeg desværre nød til at afskedige 
vores forsyningsbefalingsmand da der opstod nogle forhold 
som ikke var foreneligt med funktionen. Frank har efterfølgen-
de valgt at melde sig ud af Hjemmeværnet hvilket jeg bekla-
ger. Kompagniet er netop blevet mønstret og depotet er nu 
overdraget til NK kompagni indtil vi finder en ny forsyningsbe-
falingsmand. 

2. Kvartal står i uddannelsestegnet for specielt LPU 1 og GV 1 
(NK GRP) og skulle du være interesseret i at tage et GV 1 kur-
sus bedes du hurtigst muligt give NK besked. Ellers følg med 
på HJV.dk hvor uddannelsesaftnerne ligges op. LPU 1 eleverne 
bliver særskilt indkaldt og får besked direkte. 

Der gennemføres K7 skydning til alle skydninger og der vil 
hele året blive gennemført træningsaftner i vagt- og patrulje-
tjeneste.  

20. maj gennemføres der kompagniøvelse med udgangspunkt 
i Borris, hvor der startes ud med skarpskydning i delingens 
kamp. En skydning som kræver mange fremmødte – så støt 
endelig op om øvelsen og skynd dig at tilmelde dig øvelsen. 
Betingelsen for at deltage på selve skydningen er at man har 
gennemført LPU 4 – men alle LPUer kan frit deltage på øvel-
sen. Mere om øvelsen tilgår på HJV.DK. 

Uden den enkelte Hjemmeværnsmands enkeltmandsfærdighe-
der 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. 

Hogager markedet 2017 står snart for døren og jeg håber at 
ligeså mange som sidste år vil bakke op om aktiviteten og vise 
hvad Hjemmeværnet er. Sidste års succes ser jeg frem til at 
blive overgået i år og inden længe indkaldes førerne til plan-
lægning.  

Vi skal ganske enkelt have skaffet nogle flere medlemmer så-
ledes at infanteridelingerne kan blive fyldt op med nye med-
lemmer. HJL er allerede nu begyndt med at inddrage special-
udrustning ude i underafdelingerne således at de enheder 
som ikke har opfyldt 70 % medlemmer i grupperne og delin-
gerne for dette inddraget – første aflevering har allerede fun-
det sted. Personel i uddannelsesstillingerne (LPUer) tæller ikke 
med i de 70 %. For vores vedkommende kan det betyder at vi 
mister natkampudstyr samt andet godt udstyr – dette er abso-
lut ikke en løsning som jeg finder acceptabelt. Jeg vil derfor 
bede jer alle om at ligge jer i selen og skaffe minimum to nye 
medlemmer pr. gruppe inden vi går ind i efteråret. Til hjælp 

for gennemførelse af . Til hjælp for gennemførelse af oriente-

ringssamtalerne, rettes der bare kontakte til ROF, NK eller mig 
– så finder vi aften til samtalen. 

Velmødt til aktiviteterne i 2. kvartal – glæder mig til at se jer 
hver især 

 

Kim H. Opstrup 

Kompagnichef 

 

 



 NYT FRA KBM 

Iklædning: 

Christian Hamburger Jacobsen 

Stig Sandfeld Hansen 

John Christensen 

Morten Helt Hansen 

Mads Bang Dræby Nielsen 

Jens Engberg 

Anette Weber Jørgensen 

Johan Gaardbo 

 

Afgang: 

Peder Agerbo (reserven) 

Frank Helmuth Pedersen 

Jens Bang Petersen 

 

Overført til reserven: 

Sebastian Omar Mustafa 

Henrik Duedahl Jensen 

Dennis Brandorff Jensen 

Karl Egon Kristensen 

 

Årstegn: 

10 årstegn: 

Max Børsting Ohlen Borup 

20 årstegn: 

Heidi Lauridsen 

Allan Kristensen 

Thomas Gajhede Groth 

Martin Åge Dahl 

Brian Phillipsen 

Allan Frølund Kristensen 

25 årstegn: 

Torben Andre Østergaard Pedersen 

Arne Johannes Pilgaard 

Bo Ellegaard Jepsen 

Leif Hansen 

Kirsten Pedersen 

40 årstegn: 

Bent Nielsen 

50 årstegn: 

Knud Kristian Lauridsen, DST/R 

John Larsen, DST/R 

 

 

Overført til Distriktsreserven: 

Jens Geert Karlsen, DST/R 

Kirsten Rishøj Pedersen, DST/R 

Fritz Stausbøll, DST/R 

Jan Hauge Johansen, DST/R 

Kai Teglmann Bendixen, DST/R 

Peder Knudsen, DST/R 

Jan Bach, DST/R 

50 årstegn: 

Knud Kristian Lauridsen, DST/R 

John Larsen, DST/R 

 

Skyttemærker & diplomer: 

Kim Holmgaard Opstrup 185, Guld GV M/95 

Kim Holmgaard Opstrup 176, Guld GV M/95 

Karsten Lauritsen 182, Guld GV M/95 

Karsten Lauritsen 177, Guld GV M/95 

Karsten Lauritsen 177, Sølv LSV 

Jens Bertil Thomsen Vind 147, Bronze GV M/95 

Anders Lynge S. Christensen 149, Bronze GV M/95 

Jesper Thorø-Nielsen 171, Sølv GV M/95 

 

Kørselssatsen er i 2017 1,93 kr., brug venligst de rigtige kør-
selskort for jeres egen skyld, da jeg ellers kal rette i dem in-
den jeg sender dem videre. 

Vores ordrenummer i år er 737483, så venligst brug det flit-
tigt til nogle gode og lærerige timer i vores hyggelige kom-
pagni. 

 

Med venlig hilsen  

Annette Berthelsen, KDOBM. 
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