
 

Infanterikompagni Herning Nord 

Nyhedsbrev nr. 3/2016  

Fra redaktionen: 

Grundet besparelser pålagt fra overliggende myndigheder i Hjemmeværnet, vil 
Nyhedsbrevet ikke længere blive udsendt pr. post. 

Derfor vil Nyhedsbrevet frem over kun være tilgængeligt på kompagniets web-
site og formatet er, som I kan se, også ændret væsentligt. 

Løbetest i forbindelse med Operation Grænsekontrol 

Moment fra Livex Grønland 

Skyttemærkeskydning på Trehøje 



  Næsten 5.500 Hjemmeværnssoldater til landsøvelse og 
parade - en super fantastisk oplevelse at være vidne til og 
som nok aldrig vil blive glemt af alle som deltog.  

 At se HM Dronningen, til fods, skridte Hjemmeværnet af, 
var en stor oplevelse som jeg er sikker på de udenlandske 
Hjemmeværnenheder også blev imponeret af. Til paraden 
deltog primært Hjemmeværnssoldater fra USA, Tyskland, 
Norge, Sverige, Letland, Estland og Danmark. Inden para-

den trænede alle ekcersits i bagende sol og varmen ude-
blev ikke – 1,5 time i kedlen krævede sit af alle som del-
tog men HJL havde sørget for at der var vand i rigelige 
mængder. Selve paraden løb af som forventet kun mindre 
forkerte kommandoer og småsnak over mikrofonen bragte 
et smil på læberne på alle i gelederne.   

 Kompagniet deltog i øvelsen med 29 mand som alle gjor-
de et fantastisk stykke arbejde når de var på opgave. Op-
rindelig var vi oppe på 39 mand tilmeldt, men flere fik des-
værre forfald umiddelbart op til øvelsen hvilket selvfølgelig 
er beklageligt da vi sagtens kunne have været flere. Men 
som det oftest sker, kommer arbejde, sygdom og andre 
forhold i vejen hvilket vi bare må forholde os positivt til og 
få det bedste ud af de ændrede forhold. Heldigvis fik vo-
res INFDEL overdraget en norsk gruppe på 12 mand og 
der blev snakket en del med nordmændene hele weeken-
den – masser af erfaringsudveksling og forhåbentligt en 
større indsigt i hvorledes Hjemmeværnet fungerer i Norge.   

 Stor og varm tak til alle fra kompagniet som på den ene 
eller anden måde gjorde øvelsen til en god oplevelse alle. 

 LIVEX 2016, Grønlandsøvelsen er nu afsluttet og 
kompagniet havde tre med på øvelsen som alle vendte 
sikkert hjem lige inden landsøvelsen. Niels Jørgen, Kristian 
og Annette fik alle deres sag for deroppe nordpå og ud fra 
deres beretninger har de alle haft en fantastisk oplevelse 
til trods for forkølelse og sne. Tak for indsatsen som jeg 
håber I vil fortælle om til en aktivitet hvor der kan vises 
billeder. 

 Operation Grænsekontrol er nu i gang og kompag-
niet har Jakob Krahn med som eneste deltager. To andre 
havde budt ind, men arbejde og den overvældende inte-
resse har bevirket at disse ikke kunne være med i første 
hold. Det bliver spændende at se hvorledes vores Hjem-
meværnskollegaer løser opgaven ved grænsen og hvilke 
erfaringer de bringer med sig hjem. Stor tak til alle i kom-

pagniet som har vist interessen for opgaven og en særlig 
tak til Jakob Krahn og held og lykke med missionen som 
jeg er sikker på bliver en stor oplevelse. 

 Hogager marked banker nu på døren og de første 
detaljer er allerede nu ved at blive planlagt og det er mit 
håb at INFDEL bakker op som vanen tro med at gøre 
weekenden til en stor oplevelse for de som besøger vores 
stand. Der vil blive opvisning med hund, INF aktivitet, ryd-
ningsassistenter, PMV sneberedskab så der skal nok blive 
nok at se til for alle som hjælper til. Målet er primært at 
hverve nye medlemmer samt at oplyse om HJV. 

 Inspektionen af 2. INFDEL som vare ca. 8 timer, 
står snart for døren (september) og allerede nu har der 
været gennemført en del aktiviteter som skal forberede 
delingen til inspektionen. Udover gennemførelse af vedli-
geholdelsesuddannelser arbejdes der hårdt på at hverve 
nye medlemmer til delingen så den på sigt kan komme op 
på samme høje standard som 1. INFDEL – når dette sker, 
vil kompagniet stå operativt stærkt og kunne løse de på-
lagte opgaver yderst tilfredsstillende.   

 Andet halv-
år bliver et 
travlt halvår 
med masser 
af spænden-
de øvelser 
og uddan-
nelser – 
særligt vil 
jeg endnu 
engang 
fremhæve 
Inspektionen 
af 2. INFDEL 
som kræver 
hjælp fra 1. 
INFDEL som 
skal støtte 
delingen 
med eksper-
tice og erfa-
ring fra de-
res inspekti-
on. Delin-
gens opera-
tive forhold testes af – herunder delingens evne til at sam-
arbejde om en given opgave. 

 Sluttelig vil jeg ønske jer alle en rigtig god og varm som-
merferie med ønske om at I vender tilbage med nye opla-
dede batterier til andet halvår. 

Kompagnichef 

Kim H. Opstrup 

KC har ordet. 



 

AFGANG: 

Anders Egedahl Petersen 

Allan Frølund Kristensen 

Christian Albert Holt. 

TILGANG: 

Benjamin Siljkovic 

 
BEVOGTNINGSØVELSE: 

Lars Kristiansen 

LOVPLIGTIG UDDANNELSE 2 BEVOGTNINGS-
UDDANNELSE: 

Nicklas Hald 

KONTROLSKYDNING UDLEVERET VÅBEN: 

Christian A.E.M.Bedmar 

SKYDELEDERKURSUS 1: 

Carsten Bo Larsen 

HJEMMEVÆRNETS FORTJENSTMEDALJE: 

Jens Jørgen Andersen 

VW CRAFTER ACHLEITNER: 
Jens Bertel Thomsen Vind 

Flemming Søgaard 

Holger Fjord Pedersen 

STANDER OG KAMPEKSERCITSER 6001 OG 
MARCH,BSO OG AFSØGNING 6002: 

Kim Holmstrup Opstrup 

Frank Helmut Pedersen 

Egon Frederiksen 

Kristian Mølgaard Madsen 

Damien Reinhold M Hansen 

Dennis Ditlev Fjordside 

Joakim Erik Pedersen 

Jacob Baggesgaard Krahn 

Lars Kristiansen 

Daniel Rosander Pedersen 

Martin Andreas Knudsen 

HUNDEFØRERFUNKTIONSKURSUS DEL 1 OG 2: 

Inge Lise Andreassen 

FÆRDSELSREGULERINGSKURSUS: 

Anders Lynge Sivebæk Christensen 

Jacob Baggesgaard Krahn 

 

NATOS FORTJENSTMEDALJE TIL UDSENDTE: 
Mark Andreasen. 

 

 Tillykke til alle med gennemførte kurser og medaljer.  

 

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 sende 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 udbe-
taling 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 je-
res 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 måne-
den), hvor jeg kan være behjælpelig med kørselskort, 
lokalforplejning og meget andet, bare spørg. 

 Til slut vil jeg ønske du og din familie en god som-
mer med forhåbentlig masser af sol og sommer og 
mange gode oplevelser i sommerferien. 

 

Venlig HJVhilsen  

Annette. 

 

 

Nyt fra KBM 



 I det første halve år af 2016 har vi haft et par hverve- og 
udstillingsarrangementer. Vi har været til åbent hus på 
Jydske Dragonkasernen som en del af en større Hjemme-
værnsudstilling, koordineret af HVK Holstebro. Det var en 
del besøgende, men desværre ikke umiddelbart nye med-
lemmer. Til gengæld fik vi en del snakken om udstyr, 
grænsekontrol opgaven og landsøvelsen med nuværende 
medlemmer og fra reserven. 

 I maj har vi også deltaget i et hvervearrangement på Ski-
ve Kaserne med de værnepligtige. Dette gav også en del 
snak om udstyr og uddannelses muligheder. Desværre hel-

ler ikke nogle 
konkrete kon-
takte i denne 
sammen-
hæng, men 
forhåbentlig 
er der sået 
nogle frø til 
fremtidige 
folk. 

 Vi har haft et 
par oriente-
ringssamtaler 
i de sidste par 
måneder, og 
det har givet 
nogle ansøg-
ninger som vi 
håber på at 

hurtigt kommet igennem det nye elektroniske system, så vi 
kan få flere aktive folk i kompagniet. Jo flere, jo bedre. Og 
jo bedre udnyttelse af de uddannelsesmuligheder, der er i 
gruppe og delingsniveau. 

 I sidste halvår har vi 2 store udstillings/hvervearrange-
menter.  

 I første weekend i august har vi en stor stand på Hogager 
Marked. Der er lagt op til en god weekend med udstilling 
af PMV, demonstration af rydningsassistenterne og hunde-
tjenesten. Dertil kommer selvfølgelig vores stand med 
kompagniets seneste stolthed, vores FIK køretøjer og vo-
res udleverede grej, våben og diverse andet grej. Vi håber 
på rigtig mange besøgende, og forhåbentlig også nogle 
fremtidige Hjemmeværnssoldater.  

 Derudover har Herning Nord også koordineringsansvaret 
for Hjemmevær-
nets indsats i for-
bindelse med 
åbent hus på Skive 
Kaserne. Dette 
plejer også at væ-
re en god dag med 
stor gennemgang 
på mørkehandle-
banen i Center-
bygningens kæl-
der.  

  

 Hjemmeværnet stiller med et par stande med Hærhjem-
meværnet og Virksomhedshjemmeværnet. Selvfølgelig 
med udstilling af grej og FIK køretøj, forhåbentlig også 
hundetjenesten, ligesom på Hogager Marked. Denne gang 
lader vi dog Forsvaret om PMVerne og EOD tjeneste.                                                          

 Vi håber selvfølgelig også på godt vejr og mange besø-
gende denne dag.  

 Til slut vil jeg gerne takke alle dem, der stiller op til disse 
arrangementer. I er en kæmpe hjælp på et område Hjem-
meværnskommandoen har stor fokus på.  

 Dertil vil jeg gerne opfordre alle medlemmer af Hjemme-
værnet til at (gen)hverve blandt reserven, venner, kollega-
er og bekendte. Vi vil gerne se mange nye ansigter blandt 
de allerede mange kendte!  

 Hvis I har spørgsmål til noget af ovenstående er I velkom-
men til at kontakte nedenstående, så skal vi høre vores 
bedste for at svare på spørgsmålene. 

Kontaktofficer Nina E. S. Overgaard, 61260442,   

infhvkhen-kof@hvj.dk 

Rekrutteringsofficer Brian Funk, 29611143,  

infhvkhen-rof@hjv.dk 

Kompagnichef Kim Opstrup, 72420668,  

infhvkhen-kc@hjv.dk 

 

NYT FRA KONTAKTOFFICEREN 

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 


