
   

 

 

 

 

 

 Knap var sommer ferien slut inden 

Hogager markedet stod for døren og 

dette år gik over alt forventning hvil-

ket alene skyldes alle de medlem-

mer fra kompagniet som hjalp til 

med arrangementet. En del besø-

gende var forbi og blev skrevet op til 

en nærmere snak – hvor af nogle 

allerede har søgt om optagelse i Hjemmeværnet. I år 

havde vi mulighed for at låne en PMV fra sneberedskabet 

som indgik et moment hvor vores infanterister viste de-

res kunne ved kamp fra stilling samt ild og bevægelse til 

stor underholdning for publikum. Hundefører Jan Eliasen 

fra Herning Syd demonstrerede samvirke mellem hund 

og fører hvor der blandt andet blev udført ”stop man-

den”, hund på motorcykel samt overgang af trappestige. 

Alle momenterne var til stor morskab for børn og voksne. 

Endelig var standen på pladsen åben hvor der blev frem-

vist våben og andet godt fra depotet. Stor tak til alle som 

hver i sær bidrog til en stor succes.  Åbent hus arrange-

mentet på IGR gik desværre knap så godt som Hogager 

markedet hvilket primært skyldes at vi som HJV er udfor-

dret med alt andet militært isenkram – men uanset dette 

– gjorde alle som hjalp til et stort stykke oplysningsarbej-

de og jeg er optimistisk og tror på at vi stadig flytter nog-

le holdninger primært ved 

HBU-erne, over for HJV. Nu vil 

tiden vise hvilke frugter vi hø-

ster med tiden. 

 Inspektionen/uddannelses-

kontrollen er netop blevet 

gennemført i 2. INFDEL med 

støtte fra 1. INFDEL og resultatet var tilfredsstillende men 

som der blev sagt så var der plads til forbedringer. Her 

tænkes særligt på de grundlæggende færdigheder i be-

vogtning lige fra det mest elementære til de mere speci-

elle færdigheder. Der er ingen tvivl om at vi i 2017 skal 

fokusere på bevogtning og alt hvad der tilhører at færdig-

heder, teamwork samt førervirke generelt.  Da vi netop 

har fået et skarpt objekt som vi har ansvar for fremover 

er det vigtigt at vi får hævet vores bevogtningsmæssige 

færdigheder afsluttende med en øvelse på objektet til 

næste år. 

 Planlægningen af næste års aktiviteter ligger for døren 

og først i oktober drager BM til Nymindegab for at plan-

lægge og allerede nu ligger der mange ideer og tanker på 

tegnebrættet. I 2017 bliver det muligt at gennemføre 

LPU 1 og LPU 4 i kompagniramme hvilket betyder at der 

fremover vil blive brug for instruktø-

rer til at undervise i kortlære og pak-

ning/udrustningslære samt tjeneste 

i HJV. Så går du med en drøm om at 

blive instruktør er dette en enestå-

ende mulighed for at føre drømmen 

ud i livet. 

  

Infanterikompagni Herning Nord 

Nyhedsbrev nr. 4/2016  



BM-uddannelsen ændres også markant således at alle NK/

GRP – GV1 nu kan uddannes i kompagniet eller på di-

striktsniveau. Alt dette kan du læse mere om på HJV.dk. 

 I de næste kvartal vil vi i staben, påbegynde en ændring af 

vores organisation hvilket betyder at nogle vil blive flyttet 

til andre funktioner efter en drøftelse med de enkelte be-

rørte. Reorganiseringen sker for at imødegå de kommen-

de opgaver som vi er pålagt at skulle gennemføre. 

 Endnu engang vil jeg minde jer om at der stadig er nogle i 

kompagniet som ikke har deres lovpligtige 24 timer allere-

de nu hvilket selvfølgelig er bekymrende. Jeg håber at alle 

som mangler de nødvendige timer får dem i hus inden vi 

går ud af 2016. Konsekvensen ved manglende timer er en 

overflytning til reserven. 

 Sluttelig vil jeg gøre opmærksom på at vores skydelærer 

Svend Erik Pedersen fratræder sin stilling som skydelærer i 

oktober, da han som bekendt igennem længere tid har 

været syg. Svend er dog heldigvis i bedring, men vi er i 

fællesskab blevet enige om at han skifter med Carsten Bo 

Larsen som fremover bliver kompagniets skydelærer. Car-

sten er i øjeblikket i gang med en længere uddannelse til 

skydelærer og han er allerede nu godt på vej. Svend vil 

derfor fremover støtte Carsten Bo med det skydetekniske 

således Carsten ikke står alene. En særlig stor tak til Svend 

for den fantastiske indsats han har ydet gennem alle årene 

som skydelærer, en indsats som har bevirket den positive 

fremgang på skydebanen og samtidigt stort tak og velkom-

men til Carsten for at han vil løfte opgaven fremover i 

samarbejde med Svend og kompagniets øvrige BM.  

 

Kim H. Opstrup 

Kompagnichef 

 

 



NYT FRA KBM 

AFGANG/RESERVEN: 

Nina Elisabeth Sindberg Overgaard. 

UDNÆVNELSER: 

Daniel Dalgaard Madsen udnævnt til SG. 

 KONTROLSKYDNING UDLEVERET VÅBEN: 

Jens Jørgen Andersen 

Daniel Dalgaard Madsen 

Brian Hanna Funk 

Anders Lynge S. Christensen 

Martin Andreas Knudsen 

Nasif Kilic 

Frands Johns Toustrup. 

FÆRDSELSREGULERINGSUDDANNELSE: 

Carsten Bo Larsen 

GRÆNSEKONTROLUDDANNELSE: 

Jacob B. Krahn 

HUNDEFØRERKURSUS: 

Inge Lise Andreasen. 

BOOTCAMP, LPU 1,2,3,4: 

Benjamin Siljkovic 

HUNDEFØRERFUNKTIONSKURSUS MODUL 1: 

IngeLise Andreasen. 

STANDARDER OG KAMPEKSERCITSER ,6001 OG 

MARCH, BSO OG AFSØGNING 6002: 

Dennis Ditlev Fjordside 

Mark Ringgaard Andreassen 

Damien Reinhold M Hansen 

Jesper Thorø Nielsen 

———————————————————————- 

 

 

 

 

 

ØKONOMI: 

Satsen i år er 1,99, 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 dit kørselskort. 

2: Da der er nogen af jer der har været i tvivl om JEG har 

modtaget jeres kørselskort vil jeg opfordre DIG til at sen-

de en kvittering 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 afleve-

rer 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 ud-

gifter 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 måne-

den), hvor jeg kan være behjælpelig med kørselskort, 

lokalforplejning og meget andet, bare spørg. 

 

Venlig HJVhilsen  

Annette. 

 

 

 

                   

 



BEMÆRK: Deadline til næste nyhedsbrev er 1. september 

2016. 

Redaktør:   Jørgen Krätz Andersen, 

mbl: 72 345 407 

mail: 286635@hjv.dk 

 hdmvj-iof2@hjv.dk 

 

Fotos fra diverse aktiviteter i kvartalet 


