
MFP-øvelse: PAPA BLUE 

Af KL Jess Fischer Abrahamsen , 26 MAJ 13

EU Sikkerhedsråd har bedt Danmark at 
yde beskyttelse til folkevalgte 
regeringsmedlemmer under det fælles 
nordiske fredsskabende mission i
NORA ...

Distriktschef kommandørkaptajn Arne Petersen følger med i øvelsen.

Det sker i forskellige ”Safe Houses” i nærområdet af Mariager Fjord, 

under sikring af enheder fra TRNM...

Sådan startede briefingen i den taktiske træner for stabene i MFPflotiller 

(Maritime Force Protection) i Marinehjemmeværnsdistrikt Vest. Og så 
var øvelsen skudt i gang.

Flotillernes opgave var, at planlægge for:

At sikre/overvåge al skibstrafik på Mariager Fjord i samarbejde med en 

sejlende enhed fra marinehjemmeværnet. 

Her er flotillechef fra HVF 116, Flotillechef fra HVF 125 og kompagnichef fra HVK 
Jyske Ås i gang med at arbejde i kort.

MHV 116 MFP

MHV 124

MHV 125 MFP

HVK Jyske
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Målet med disse par dage på flyvestation Aalborg var at få flotillernes 
stabe til at arbejde, og det lykkes.

Dektagerne fik hænderne fulde

Der blev arbejdet hårdt til ud på natten for at blive færdig i henhold til 
den tidsplan, som man fra marinehjemmeværnsdistriktet havde 
udstukket. Undervejs kom der også indspil, så planerne måtte revideres. 

Der blev udarbejdet planer, samarbejdsaftaler, udgivet befalinger mm., 
og i løbet af et lille døgn havde begge MFPflotiller styr på enkadreringen, 
uddannelsesbehov mm. 

Øvelsen fortsætter i september

Den resterende del af øvelsen skal afvikles til september, men kan 
flotillerne så lægge sig til at hvile på laurbærrene i den mellemlæggende 
periode? Næppe, der er lidt uddannelse og materiel, som flotillerne skal 
have set lidt på, og mon ikke der kommer lidt 'drillerier' fra distriktet i de 
kommende måneder. �

Foruden de to MFPflotiller, var der også personel fra Flotille 124 
Århus og Hjemmeværnskompagni Jyske Ås, som også deltager i 
september måned.
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