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Papa Blue: MFP i lærerig
regionsøvelse 

Af Bent Elten og Ninna Falck , 29 SEP 13

To af Marinehjemmeværnets Maritime Force

Protection-enheder  har i weekenden deltaget i

regionsøvelsen, Papa Blue. Det blev en øvelse, som

gav god træning, og observatører fra USA fulgte

øvelsen og MFP med stor interesse.

To MFP-enheder på terroristjagt kredser om MHV-fartøjet, BRIGADEN, i
morgendisen. 

Papa Blue. Navnet kunne henlede tankerne på jazz-musik, men det er navnet på en
del af en stor regionsøvelse i Nordjylland i weekenden, hvor Marinehjemmeværnet
har deltaget med tre flotiller, nemlig: HVF 116 MFP, HVF 124 Århus og HVF 125
MFP. Totalforsvarsregion Nord og Midtjylland stod for øvelsen.
Marinehjemmeværnets tre enheder samarbejdede under øvelsen med MOTOV fra
Hjemmeværnskompagni Jyske Ås (motoriseret overvågningsenhed fra
hærhjemmeværnet).

Træning i at bekæmpe terror

Øvelsens scenarie var, at  to fraktioner ville prøve at udføre terroranslag i Danmark.
Disse fraktioner havde til hensigt og slå til mod objekter omkring Mariager Fjord.
Papa Blue var samtidig afslutningen på et forløb, hvor enhederne har været
igennem Taktisk Træner og uddannelse i underafdeling. Øvelsen fungerede som
træning og en kontrol på det arbejde, der lavet i underafdelingerne.

Marinehjemmeværnets opgave var - sammen med MOTOV - at  finde de to
terrorfraktioner og nedkæmpe dem. De to MFP enheder trænede blandt andet
forskellige elementer indenfor felttjeneste samt samarbejde med et af
marinehjemmeværnets fartøjer, MHV 908 BRIGADEN, fra HVF 124 Århus.

Øvelsen indeholdt blandt andet:

BSO tjeneste (BSO: Beredskabsområde)
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Sejladsplanlægning
Nærforsvar
Kommunikation

Øvelsens amerikanske observatører var meget interesserede i MFP
kommandokøretøj. 

Lærerig øvelse og positiv amerikansk interesse

Det blev en meget lærerig weekend med kollegaerne i hærhjemmeværnet og
marinehjemmeværnet, hvor især MFP'erne fik lov til at afprøve mange af deres nye
opgaver i stor skala. De nye opgaver betyder blandt andet, at MFP i forhold til
tidligere nu er rykket fra land og ud i vandet med deres gummibåde, hvor de løser
kystnære opgaver især sikkerhed omkring skibe, og herunder overvågning og
bevogtning af områderne omkring skibene.

I forbindelses med øvelsen fik blandt andet HVF 116 MFP besøg af de amerikanske
observatører fra US National Guard, som var inviteret til Danmark af
Hjemmeværnet. Amerikanerne var meget positive i forhold til MFP-konceptet og det
udstyr, som MFP har med kommandokøretøjer og gummibåde, som er udrustede
med bl.a. sonar, navigations- og kommunikationsmateriel.
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