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Arktisk træning på Fyn 

Af MG, Helle Hvorslev, HVF 125 - MFP , 10 FEB 14

Med temperaturer omkring -8 °C og 15 m/s, blev
sidste weekends træning, til MFP’ernes forestående
deltagelse i øvelsen Cold Response, i  det nordlige
Norge, pludseligt noget mere realistisk end
forventet.
'
'

 

23 medlemmer af Marinehjemmeværnets Maritime Force Protection-enheder (MFP)

var i weekenden 24-26 januar samlet på Slipshavn, for at forberede sig på

deltagelse i øvelsen Cold Response 2014, som afholdes over et stort areal i nord

Norge til marts. 

Cold Response afholdes hvert andet år og dette års øvelse ser ud til at blive den

største nogensinde. 

Man venter 16.000 deltagende soldater fra 16 lande i NATO og Partnerskab for

Fred, samtlige værnsgrene vil blive repræsenteret. 

Hovedformålet med Cold Response i 2014 er at øve høj-intensensive operationer

under arktiske forhold*

Samarbejde og opkvalificering

De deltagende marinehjemmeværnssoldater, der kommer fra alle fire MFP-flotiller,

blev i december udpeget til deltagelse i øvelsen ud fra deres uddannelsesmæssige

kvalifikationer. 

Over to weekender, den første på Slipshavn og den næste på Gniben, Sjællands

Odde, øves samarbejdet i de nye grupper og der er funktionsrelateret

efteruddannelse, specielt med henblik på de opgaver og ikke mindst de klimatiske

udfordringer, som forventes at møde MFP-gruppen i nord Norge. 

Delingen vil blive indkvarteret på de norske kystjægeres base i Harstad.
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Arktiske klima

Weekendens vejrlig gjorde den missionsforberende uddannelse noget mere

realistisk end forventet. Dog var det endnu ikke nødvendigt at udstyre

kommandokøretøjerne med pigdæk og vinterdiesel, hvilket vil ske inden øvelsen. 

To kommandokøretøjer og to gummibåde køres til Harstad på blokvogn. 

Med -8°C og 15 m/s svarede det lørdag aften til nær -30°C, hvilket er den

temperatur, som kan forventes i øvelsesområdet i marts måned.

 

Med tiltagende vind blev det pludseligt et spørgsmål, om den planlagte aftensejlads

til den anden side af Nyborg ville kunne gennemføres. 

De ansvarlige for sikkerheden besluttede, at de tre seje marinere i gummibåden

skulle have lov at stikke snuden ud af havnen, for at mærke naturens kræfter, men

skulle så kaldes tilbage med det samme. 

Netop inden opkaldet kom, havde den Operative Gummibåds Fører (OGF) truffet

beslutning om at vende tilbage. Således gav den aflyste sejlads en god erfaring i at

vurdere, hvornår det ikke længere var sikkert at sejle ud i gummibåd. 

Almen opkvalificering

Desuden bød weekenden bl.a. på undervisning i militær VHF-kommunikation. 

Der blev især lagt vægt på den taktiske kommunikation, som er det, der benyttes

mellem gummibådene og kommandokøretøjet. Da man i gummibådene ikke har

mulighed for nedskrivning, er det af altafgørende vigtighed at meddelelser er

kortfattede og præcise.

På førstehjæpsområdet blev deltagerne trænet i bl.a. hjerte/lungeredning og

standsning af sprøjtende blødninger. Til sidst fik alle løbet Slipshavn rundt iført

kampstøvler og undertøj for dernæst at opvarme hinanden med kropsvarme samt

alu- og uldtæpper.

Erfaringer og udfordringer

Nogle ting fungerede rigtig godt, mens andre var mere udfordrende. 

Heldigvis mødes delingen yderlige tre dage, hvor disse ting kan gennemøves, inden

den flyves op for at teste MFP under arktiske forhold i forbindelse med denne

enorme militærøvelse.

*Kilde: www.forsvaret.no
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