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Læs blandt andet: 

06 Terræntur i Vordingborg 
4 medlemmer af VJE ROS har delta-
get i en øvelse der for dem var meget 
atypisk. 
Under hele øvelsen var de nemlig mo-
toriseret med to GD’er og kørte ter-
rænkørsel, mens de spejdede ud over 
det grønlige landskab gennem deres 
NATOBS. 
MG Christel K. Thomsen fortæller om 
oplevelsen. 

08 Pas på - på Banen 
I forbindelse med VJE ROS’ 
’Kompagniaktivitetsdage’ er der åb-
net op for muligheden for at få ud-
dannet medlemmerne i de fælles kur-
ser og vedligeholdt basale enkelt-
mandsfærdigheder. 
Undertegnede deltog sådan en week-
end med både ’Pas på, på Banen’ og 
Orienteringslære. 

12 Åbent Hus ved DANILOG 
Et medlem af VJE Roskilde skal snart 
til Vordingborg for at aftjene hans 
værnepligt. 
I den forbindelse have DANILOG invi-
teret ham og andre i samme situation 
til et åbent hus arrangement, hvor de 
unge kunne få et bedre indblik i den 
kommende hverdag. 
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13 Efterlysning!!! 
 
Det er af overordentlig vigtighed at 
du straks læser denne efterlysning! 
 
Alle henvendelser vedrørende emnet 
bedes rettet mod Forsyningsbefa-
lingsmand John R. Sørensen på tele-
fon 2814 5771 så hurtigt som muligt. 
 
 

14 Internationales Treffen 
KC Frans Løper fik dette avisudklip 
tilsendt efter at han og andre fra VJE 
havde deltaget i en skydekonkurren-
ce i Holland. 
Klippet er på tysk, og skulle du ønske 
en oversættelse står KC Frans Løper 
med glæde til rådighed. 

22 PERSONELNYT 

23 AKOS 



N ye medlemmer 

VJE- Roskilde har godt gang i aktiviteterne 
her i første halvår af 2010. Siden December 

er der kommet en del nye medlemmer til vores lille 
”forening”, hvilket kompagniledelsen er rigtig godt 
tilfreds med. 
Det betyder ikke, at vi hviler på laurbærbladene 
men fortsætter aktivt med at skaffe flere nye med-
lemmer. 
 
Vores forening 

Desværre er livet i VJE- Roskildes verden ikke kun 
lyserødt og nye medlemmer gør det ikke alene. Vi 
har en del medlemmer, der de sidste 2-4 år ikke 
har lagt én eneste time i hjemmeværnsregi. 
Hjemmeværnet er ikke en forening i forenings for-
stand. Men en kontrakt man med sin underskrift på 
tro og love har skrevet under på at holde. Den kon-
trakt lyder i alt sin enkelhed på aktiv deltagelse for 
mindst 24 timer/ år og for nye medlemmer, at der 
indenfor en overskuelig fremtid skal gennemføres 
én uges grundskole og tilhørende Resterende Lov-
pligtig Uddannelse (RLU) inden for en periode på 
tre år. 
 
Pligtig tjeneste 

Vi bliver målt på medlemmer, der ikke deltager som 
de kontraktligt er forpligtiget ti l. Vi 
(kompagniledelsen) ved godt, at der kan være for-
skellige årsager til at der ikke er tid til at lægge ti-
mer i hjemmeværnsregi. Men på samme måde som 
et arbejde – hvor der som oftest også findes en 
kontrakt! 
Så har man pligt til at informere overordnede om 
manglende engagement eller ønske om opsigelse 
af kontrakt, såfremt man ikke ønsker at være med 
længere. 
Du bliver vel heller ikke bare væk fra arbejde, hvis 
du ikke ønsker at være der mere?? 
Det koster ikke andet end tid, at være en del af det 
danske hjemmeværn, faktisk får man meget mere 
ud af det end man rent faktisk giver! 
Kurser af høj kvalitet, med indhold der i mange 
henseende kan bruges i ens private erhvervsliv, 
kammeratskaber og kompetencer for bare at næv-
ne nogle. 
 
Reservestruktur 

Kompagniledelsen ønsker ikke at tvangsudskrive 
personel til hjemmeværnets reservestruktur, fordi 
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det er noget nær umuligt at komme tilbage til 
aktiv struktur, er man først endt i reservestruk-
turen. Simpelthen fordi det skal bevises, at 
man har interesse i og er værdig til at være 
aktiv igen… hvordan beviser man så lige, at 
man er værdig til at være aktiv?? 
Det har jeg absolut intet svar på, - andet end 
brug de 24 timer, det er ikke meget – et kom-
pagniarrangement og et gruppemøde eller en 
tur på skydebanen, så er timerne stort set 
hjemme! 
 
VJE- Roskilde og målene 

Hvorfor er vi så, så opsatte på at alle skal for-
rette de obligatoriske timer og kurser? – fordi, 
vi (kompagniet) bliver målt på det. Det har en 
konsekvens for VJE- Roskilde, vi SKAL over-
holde de krav og retningslinjer der er fast sat 
for hjemmeværnspersonel. Det betyder i 
praksis, at har man ikke indenfor de sene-
ste 12 måneder forrettet 24 timer bliver man 
overflyttet til reservestrukturen og mangler 
man grundskole eller RLU bliver kontrakten 
opsagt! 
 
Våben udleveret 
Har man våben udleveret gælder reglerne som 
beskrevet ovenfor og derudover har man pligt 
til som minimum at stille to gange på skydeba-
nen og én gang om året foretager en kontrol-
skydning samt personligt at fremvise sit vå-

ben til det årlige våbeneftersyn.  
 
Aktiviteter  
Aktiviteter såvel som skydninger kan findes i 
vores AKOS, som alle har fået tilsendt med 
”Sporskiftet” i starten af 2010 eller på hjv.dk, 
det skal dog pointeres, at alle vores skydnin-
ger foretages sammen med VJE- København 
da vi pt. Ikke har egen uddannet skydelærer, 
der kan afholde skydninger. 
 
Åbent hus 

I løbet af efteråret laver vi en forsøgsordning 
med åbent hus dage/aftener. To gange om 
måneden holder vi disse, den ene vil blive en 
weekend dag og den anden en hverdagsaften. 
Der vil til alle åbent hus arrangementer være 
en eller flere af kompagniledelsens medlem-
mer tilstede. 
Der er ikke nødvendigvis fast lagt aktiviteter de 

dage, men der er mu-

ligt at komme forbi til en snak med ledelsen og 
kammeraterne. Få hjælp til hjv.dk, brevskoler, 
køreregninger, forsyningsspørgsmål o. lign. I 
har således mulighed for selv at præge disse 
aktiviteter. Så lad os få nogle gode input til em-
ner vi kan tage op. 
 
Våbenskabe 
Det er besluttet, at hjemmeværnspersonel skal 
have våbenskab, hvis man fortsat gerne vil ha-
ve våben udleveret. Der mangler endnu afkla-
ring af forhold for opsætning, endelig dato for 
hvornår vi kan forvente, at skabene bliver leve-
ret. Men alle der på nuværende tidspunkt har 
våben udleveret vil blive kontaktet af deres DF 
eller GF i forhold til endelig afklaring af hvem 
der ønsker at beholde det udleverede våben 
og dermed skal have sat våbenskab op. 
Ønskes ikke våbenskab, har man direkte sagt 
ja til at aflevere sit våben på områdedepotet. 
Det betyder, at skal der bruges våben i forbin-
delse med øvelse er det ikke muligt at få det 
våben udleveret igen! 
 
Foråret 2010  

Foråret i VJE- Roskilde har allerede budt på 
en masse arrangementer og kurser. Vi har sta-
dig en masse i støbeskeen. Heriblandt en 
weekend øvelse ”Bitter Lindorm” sammen med 
VJE- Amager. Derudover er der skydninger på 
Skalstrup sammen med VJE- København bå-
de i maj og juni og ikke mindst en VHV skyd-
ning i Nymindegab i juni. AKOS for de næste 
tre måneder kan ses bagerst i dette blad. 
Vel mødt til et super forår og sommer i VJE- 
Roskilde. 
 
 
Med venlig hilsen 

Heidi Weje Jensen 
Næstekommanderende, Kompagni 
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Okay… lad mig lige starte med at fortælle at 

det var røvkoldt!!! Hele turen var møgkold, og 

der var glat overalt og sneede næsten hele ti-

den. 

Ankomsten var den 18. januar om formidda-

gen i Oksbøl, så jeg blev hentet kl. 04:10 om 

morgenen, men vi ankom selvfølgelig lidt for 

sent derned, da der var møgglat hele vejen! 

Det første der skulle gøres noget ved dernede 

var folks påklædning. Vi skulle jo helst ligne 

indbyggere i Kosovo, så ned på depotet det 

gik og moment tøjet blev fundet frem. 

I vores bus, skete der pludselig noget mystisk. 

Mens folk var ved at finde moment tøj og skifte 

til det, begyndte vores BUSLET at lugte rigtig 

meget af fisk. Efter en del diskussion, sagde 

jeg at vi hurtigt nok skulle finde ud af hvilken 

taske der lugtede af fisk, når vi skulle flytte ind 

i bygningerne i Brikby. 

Resten af dagen, foregik med oplæg, indflyt-

ning og hygge. Efter vi havde flyttet ind i byg-

ningerne, fandt jeg hurtigt ud af, at fiskelugten 

kom fra min taske. Det øverste rum! Efter en 

stor undersøgelse fandt jeg frem til at det var 

de spritbriketter (fra min værnepligtstid) som 

jeg havde taget med! Great.. nu lugtede den 

øverste del af min taske af fisk, hvilket des-

værre inkluderede mit spisegrej! 

Dagene efter gik det ellers løs med demon-

strationer mod KFOR, hvor deres svar var at 

kaste CS gas i hovedet på os! (Føj for hulen 

det er noget ækelt stads). 

Generelt var der konstant demonstrationer, 

enten pga. at Albanerne havde fået lov til at 

bygge en brønd på vores (serbernes) hellige 

grund, fordi vi havde fået fingre i to albanske 

piger som vi bankede eller fordi vi bare ikke 

kunne lide KFOR. Hvilket gav en masse skub-

ben til deres kæder, en del slag af stavene, 

samt igen alt for meget gas. 

Den ene aften blev der afholdt en gudstjeneste 

demonstration med fakler, hvor en sprogofficer 

spillede præst og en anden byens borgmester. 

Det var en helt utrolig stemning, og rigtig flot 

lavet, selvom man desværre havde meget 

svært ved at forstå noget som helst, da det he-

le foregik på serbisk. 

Når der ikke lige var demonstrationer, forsøgte 

vi at nasse slik og smøger fra patruljerne gen-

nem vores landsby, alt imens vi forsøgte at 

sælge dem alt muligt bras. Vi fik også bagt 

fladbrød og snobrød, hvilket var et kæmpe hit 

hos fodpatruljerne. 

Det var en rigtig hyggetur, hvor vi sad meget 

tæt sammen omkring det lille bål vi havde la-

vet, for at forsøge at få varmen. Det var kon-

stant koldt, sneen faldt hele tiden og alt var en 

skøjtebane, hvilket gjorde det en smule kom-

pliceret at løbe væk fra CS gassen. 

Så i bund og grund var det en fantastisk kold 

tur, hvor jeg var sikker på at jeg aldrig ville få 

lugten af gas ud af næsen eller tø op igen! 

 

Af MG Pia Hersom 
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Terræntur ved 

Vordingborg 

Af MG Christel K. Thomsen & KP Gitte M. Hersom 

4 medlemmer af VJE ROS har deltaget i en øvelse 
der for dem var meget atypisk. 
Under hele øvelsen var de nemlig motoriseret 
med to GD’er og kørte terrænkørsel, mens de 
spejdede ud over det grønlige landskab gennem 
deres NATOBS. 
MG Christel K. Thomsen fortæller om oplevelsen. 

ØVELSE 



D 
u deltog i en øvelse omkring Vording-
borg som momentstyrke. Hvad var je-
res opgave? 

’Øvelsen gik ud på at vi, som fjender, skulle ud 
i GD og presse de ca. 250 mand der lå ude i 
terrænet. Vi skulle beskyde dem hvis vi så 
dem i mørket. 
Så det var bare med at være opmærksom og 
slå øreklapperne ud, da motoren fra GD'en la-
vede det meste af støjen. 
Mellem kl. 23 og 01 samt kl. 03 og 05 skulle 2 
grupper angribe grusgraven. Vi skulle så ind 
og støtte når de angreb.’ 
 
Hvad skede der da I ankom til Vordingborg? 
’Kl. 19.15 ankom vi til Vordingborg Kaserne 
hvor vi fik udleveret GD, våben samt signalpi-
stoler og ’pik-i-panden’ (Natobservationssigte). 
Efterfølgende kørte vi ud til grusgraven i terræ-
net hvor det hele skulle foregå. 
Her fik vi en kort briefing, adskilte vores køre-
tøjer samt opladede vores magasiner, og så 
kørte vi ud for at recce i terrænet inden det 
blev helt mørkt.’ 
 
Hvordan gik det så for jer i løbet af natten? 
’Det startede rigtig godt, da en af vores GD al-

lerede sad fast på vej ud af grusgraven. Den 
brugte vi lige et kvarter på at få fri. 
Derefter gik det ellers løs med at finde grup-
per/delinger rundt omkring i terrænet. 
Vi valgte i min GD at tage chancen og køre 
offroad. Det gav da også pote, da vi fandt en 
gruppe som vi beskød og de skød selvfølgelig 
igen. Da vi så skulle køre derfra igen, nåede vi 
kun ganske få meter – så sad vi fast igen. 
Heldigvis var det ikke værre end at firhjuls-
trækket i GD’en kunne slås til og vi kunne køre 
fri.’ 
 
Hvordan føles det at køre i GD om natten? 
’Det er rimelig klamt at køre offroad i mørke, 
for man føler hele bilen er ved at tippe til den 
ene side. 
Når man begynder at blive træt og er lige ved 
at køre ind i parkerede lastbiler på vejen, som 
man først kan se 5-10 meter foran sig så er 
det rigtig klamt. 
Sjovt var det dog og måske også en anelse 
koldt uden forrude og med minus grader om 
natten. 
 
Alt i alt synes jeg vi fik gjort det vi skulle og 
godt kan værre stolte af os selv.’ 
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Af KP Gitte M. Hersom 

I  f o r b i n d e l s e  m e d  V J E  R O S ’ 
’Kompagniaktivitetsdage’ er der åbnet op for 
muligheden for at få uddannet medlemmerne i 
de fælles kurser og vedligeholdt basale enkelt-
mandsfærdigheder. 
Undertegnede deltog sådan en weekend med 
både ’Pas på, på Banen’ og Orienteringslære. 

KURSUS 
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E 
nkelte i kompagniet manglede stadig 

kurset ’Pas på, på banen’ og en gen-

opfriskning af ’Orienteringslære’ (Kort 

& Kompas),  så derfor havde KC og NK arran-

geret at disse ting ville blive kørt igennem på 

den planlagte kompagniaktivitetsweekend. 

 

Lørdag morgen mødtes 9 morgenfriske men-

nesker på Djursvang til morgenbrød og varm 

kaffe. 

Herefter kunne vi gå i gang med den teoretiske 

del af ’Kort og Orientering’ således at alle for-

stod hvordan et koordinat var opdelt og hvor-

dan man kunne finde stedet på et kort. 

 

Efter frokost ankom Grenchef, KN Christian 

Nøddebo (GC) og han underviste de 5 af os i 

’Pas på, på banen’. 

Kurset, som alle medlemmer af Jernbanehjem-

meværnet skal have, er særdeles interessant 

og, for en del af os der ikke arbejder med tog 

til dagligt, fik vi øjnene op for hvor farligt det 

kan være at lade hånt om regler og retningslin-

jer. Især hvis man har planer om at komme 

sikkert hjem efter en øvelse eller aktivitet på 

sporområder. 

 

Blandt andet kom GC ind på hvor stor kraft der 

er i ledningerne på S-togs nettet og hvad der 

sker hvis man kommer i kontakt med sådan én 

bandit. 

Han fortalte også hvor stor afstand man skal 

holde til skinnerne på de forskellige stræknin-

ger og især hvor stor afstand man skal stå på 

hvis man ikke kender togenes hastighed. 

 

Én af de informationer han kom med var, om 

muligt, den mest interessante. GC satte et lille 

Danmarkskort på væggen med inddelingen 

imellem de 7 VJE kompagnier. Den viste at 

VJE ROS have ’hovedlinjen’ som sit primære 

objekt (især Roskilde Station), og at vores om-

råde, skønt ikke så stort som de jyske kom-

pagniers område, er et område med megen 

trafik. 

 

Ud på eftermiddagen skulle holdet en tur ud på 

Glostrup Station for at prøve det hele af i prak-

sis. 

For nogle af os tog det lidt tid at lære at stå så 

tæt på et tog der kører godt 140 km i timen, 

men alle kom til at gøre det flere gange. 

 

Dagen efter stod den på gåtur efter koordina-

ter, og det var en smal sag for alle holdene at 

gennemføre gåturen på den time der var afsat 

dertil. 

 

I hvert fald er der nogen lunde sikkerhed for at 

ingen af deltagerne fremover bliver kørt ned på 

baneområderne eller farer vild, så længe de 

har et kort til rådighed. 

 

Det kan stærkt anbefales at få genopfrisket 

disse færdigheder ofte, da det er basale en-

keltmandsfærdigheder. 



KURSUS 
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Af KP Gitte M. Hersom 

Årets to uddannelsesweeken-
der i VHV regi er ofte tilløbs-
stykket for mange af grenens 
medlemmer. 
Her er en række billeder fra 
årets første uddannelses-
weekend. 
Det næste ligger fra 121900Z 
NOV 10 til 141200Z NOV 10 



D a jeg skal ind og være værnepligtig så 
blev jeg inviteret til åbent hus ved DA-
NILOG (red: Det Danske Internationale 

Logistik Center), den 20 marts. 
 
Så med min billet fra forsvaret stod jeg op kl. 
0600 og tog toget mod Vordingborg, hvilket 
godt kan være en lang tur, fordi der er ikke 
meget at kigge på. 
 
Da jeg endelig kom til kasernen, startede det 
hele med at de værnepligtige havde morgen 
appel uden foran deres stuer og derefter skulle 
de gå, indtrådt, til paradepladsen, hvor der 
blev spillet musik af søværnets tambur korps 
og derefter blev der holdt tale af DANILOG’s 
chef. 
 
Efter paraden blev os der skal være værne-
pligtige næste gang hevet til siden, for at høre 
lidt om hvordan det er at være værnepligtig og 
vad vi skal forvente os, plus vi fik lov til at prø-
ve lidt af udrustningen, rygsæk, basis og frag-
vest (red: Fragmentationsvest). 
 
Da kl blev omkring 1200 fik vi lov til at gå over i 
kantinen og få noget af spise og bagefter gå 

rundt på området og se det forskellige ting de 
havde sat op.  Der var brandbekæmpelse hvor 
man kunne slukke en dukke der var gået ild i, 
der var fremvisning a veterankøretøjer, og der-
efter var der fremvisning af udrustning og vå-
ben, hvilket jeg syntes var interessant, vi kun-
ne se feltrationerne og feltrationer til de udsen-
de, så kunne vi se vad man fik som udsend 
soldat, helt ned til undertøjet. 
 
HJV havde også sat en bod op med forskellige 
ting fra hjemmeværnet, man kunne se lidt om 
de våben vi har, og det materiel vi har. 
 
Det hele blev sluttet af med et modeshow, 
hvor de viste alt tøj frem med dertil hørende 
moment, der blev kastet ”gas”  så de skulle 
have udrustningen på, der blev skudt med løst, 
og der blev lavet grøn og blå kæde mod vilde 
demonstranter. 

Af MG Jon Steine 

Et medlem af VJE Roskilde skal snart til Vor-
dingborg for at aftjene hans værnepligt. 
 
I den forbindelse have DANILOG inviteret 
ham og andre i samme situation til et åbent 
hus arrangement, hvor de unge kunne få et 
bedre indblik i den kommende hverdag. 

Åbent Hus ved DANILOG 
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!!! 
EFTERLYSNING 

Kompagniet har konstateret at der 

mangler et rødpunktssigte til GV på 

våbenkammeret. 

Har du glemt at du har det liggende, så 

kontakt FSBM ASAP 
Med venlig hilsen 

KN Frans Løper 

KC - VJE ROS 
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’SPORSKIFTET’ er VHK ROSKILDEs kompagniblad, skrevet til dig, af dig. Der er allerede kom-
met en del gode artikler til bladet, men vi kan stadig blive endnu bedre, med mere interessant ind-
hold om livet som medlem af HJV og især VJE ROS. 
Når du har afsluttet en øvelse, været på kursus eller i det hele taget haft en god oplevelse i din 
tjenestetid i Hjemmeværnet, så vil vi meget gerne høre om den. 

Så send en tekst på godt 400-800 ord og gerne med 3-4 gode billeder til hersom@mil.dk. 

Denne side er  

blank 

fordi DIT  

indlæg mangler! 

??? 
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Lærke skriver: Kl. ca. 16:30 var der afgang fra 
Djursvang. 
Da vi ankommer til Kyndbyværket en times tid 
senere, gik vi i gang med at gøre klar til øvelsen. 
Selve øvelsen startede først kl. 20:00, så der var 
massere af tid til forplejning og lidt bold spil og-
så. 
Øvelsen startede med gidsler der skulle tage til 
fange. Brian, Christel og jeg sad inde i en lille 
bygning, midt på en "åben mark". 
Pludselig stormede 2 maskerede og bevæbnede 
mænd ind og råbte på et meget uforstående 
sprog.  Men vi forstod godt hvad de ville og vi 
blev ført ud i en bil og kørt til "fangestedet". Lidt 
efter var det tid til første afhøring af et gidsel. 
Jeg meldte mig frivilligt. Jeg fik bind for øjnene 
og blev trukket ud på en åben plæne foran 
"fangestedet". Jeg blev derefter sat ned på jor-
den og blev både råbt af, "sparket" og "slået" 
mens jeg konstant sagde at jeg ikke kendte no-
get til det de gerne ville have ud af mig.  
Efter afhøringen var det tid til patrulje i området, 
og første hold gik ud. I timerne efter gik tiden 
med patruljering og os andre der blev tilbage lå 
uden for på madrasser og snakkede og slappe-
de af. 
Et par timer senere var det tid til anden afhøring. 
Jeg blev sat på en stol, foran nogle meget skar-
pe billygter. Derefter råbte de igen på et meget 
uforståeligt sprog og truede mig med en kniv (øl 
oplukker). Jeg spillede igen uvidende, og fik en 
"lussing". Da de fandt ud af at jeg ikke kom ud 
med de oplysninger de gerne ville have, blev jeg 
hevet ind igen. Patruljerne fortsatte og andre lå 
stadig udenfor. Omkring kl. 02:00 var det 

tid til en henrettelse af et 
gidsel. Så Brian blev tapet 

fast til kontor stolen og kørt udenfor. Derefter 
linede alle andre op og så blev han ellers 
"skudt" på. 
Efter henrettelsen var stort set alle trætte, så vi 
rykkede ind og lå på gulvet i vores BSO. 
Kl. 04:00 blev vi vækket af lyden af skud uden-
for, og gidslerne skulle befries. Befrielsen gik 
godt og de fik hurtigt skudt alle "bad-guys'ne" og 
taget gidslerne udenfor.  
Kl. 07 var der morgenmad. En times tid senere 
tog vi af sted ud til en skov, hvor vi skulle øve 
noget hunde træning. Og så var det ellers hjem 
derfra. 
Rigtig god, men hård tur uden meget søvn. 
 
 
Jon skriver: Vi var blevet inviteret til at være 
moment til energirøddernes øvelse. 
Momentet gik ud på at vi skulle være terrorister 
som havde overtaget en del af Kyndbyværket 
hvor vi holdte 3 gidsler. Så vi samlede os alle i 
en BUSLET og begav os mod Kyndby hvor Ken-
neth ventede på os for at give os en briefing. 
 
Moment: Vi satte 3 ”gidsler”, som bestod af 

Lærke, Brian og Christel, i et lille hus, og når 
vi så viste at Energi drengede lå og observe-
ret på os rykkede vi tættere på huset for at 
tage ”gidslerne”, det blev gjord i stor stil med 
opstrøg, mens Nicky, Claus, Heinz og mig 
selv rykkede ud på en linje og bevægede os 
hurtigt men sikkert med huset. Nicky og mig 
selv gjorde os klar ved døren mens Claus og 
Heinz sikrede. 

 
Inde i huset stod de 3 ”gidsler” klar, så vi greb 
hurtigt fat i dem mens vi råbte og skreg og hev ØVELSE 



dem ud af huset, hvor Jacob og Kenneth kom 
farende i en BUSLET som de hurtigt blev smidt 
ind i og kørt væk. 
 
Det første moment var nu overstået og udført 
godt, så vi samlede os alle ved en lille lade som 
vi havde overtaget som vores BSO. 
Vi lagde ud med at sende folk ud for at patrulje-
re på området for at være sikre på at Energi ikke 
forsøgte på at komme ind og finde vores 
”gidsler”. 
Mens nogle gik deres patrulje slappede resten 
af gruppen af, vi havde hevet nogle madrasser 
ud under den åbne himmel, og med musikken 
kørende på fuldhammer nød vi den varme som-
mer aften. 
 
Moment: Det var tid til at forhøre et gidsel, og 

lærke melde sig frisk. Så hun trak i sin HJV 
uniform, som alle gidslerne havde på, og så 
blev hun ellers hevet ud på en græsplæne 
hvor der blev råbt og skreget af hende. 

 
Det er ved at være hen af aftentimerne og jeg 
ligger på en madras uden for og prøver på at 
slappe lidt af, lige pludseligt bliver der råbt alarm 
mens der bliver skudt vildt fra bagsiden af laden, 
2 Energi folk havde været ud for at se hvordan 
de bedst kunne komme ind på området og hvor 
langt de kunne komme ind, da de lige pludseligt 
var støt på en af vores patruljer som havde taget 
kampen op med dem, der gik ikke lang tid før de 
2 Energifolk anerkende deres nederlag og måtte 
trække sig. 
Kort der efter valgte vi at fejre ved at spille højt 
musik og hoppe og danse rundt. 
 
Moment: Det var nu midt om natten, og det var 

tid til at henrette et gidsel, og her meldte Bri-
a n  s i g  t i l  d e n  o p g a v e . 
Så vi tapede ham til en stol og hev ham ud 
under en gadelampe, hvor vi alle stilede os 
op på en linje og tømte vores magasiner. 

 
Klokken var ved at blive mange, så vi trak ma-
drasserne ind i laden, og lukkede porten til så 
folk kunne få en chance for at sove lidt. 
Det her brugte vi noget tid på, sove, slappe af, 
snakke sammen osv. 

Da klokken var omkring kl. 0300, stod Brian, 
Claus og mig selv uden for og slappede af da 
helvede lige pludseligt brød løst, Et LMG åbner 
op på den ene side af huset, og en anden grup-
pe åbner op på den anden side af huset, så vi 
kæmpede os tilbage ind i huset hvor vi gjorde 
klar til at de skulle komme ind. 
Efter et lille stykke tid blev der smidt opstrøg ind 
af døren og kort efter kom der en masse Energi 
folk ind, kampen var hurtigt over og de havde 
fået befriet gidslet. 
 
Da alt dette var forbi og vi havde fået ryddet op 
osv. begav vi os mod deres våbenkammer hvor 
vi fik noget morgenmad og slappet af lidt. 
 
Det næste der skulle ske var at vi skulle rykke 
ud til en skov hvor vi skulle ligge os klar til at ta-
ge imod Energi folket når de skulle rense en 
skov. 
Da jeg lå der begyndte det at regne, så jeg lå 
bare der og kiggede ud i den tomme skov og 
kunne høre regnen falde, føltes som at der gik 
lang tid, men så endelig kunne jeg se nogle i 
uniform komme gående igennem skoven. Først 
åbnede Brian op imod dem og overgav sig hur-
tigt, som aftalt, der efter var det Kenneths tur 
som gjorde det samme, og da jeg så følte at de 
var ved at være inde for rækkevidde afgav jeg et 
skud som skarpskytte, men da de så kom for 
tæt på, valgte jeg så at overgive mig, som jeg 
skulle. Vi tre blev hevet til siden, og derefter fort-
satte Energi ned igennem skoven, man kunne 
høre vær gang de fandt nogle der nede af, først 
Christel, så Jacob og til sidst Nicky.  
Nu havde de renset skoven og gjorde klar til at 
få en hund igennem så de kunne finde de sidste 
to, Heinz og Lærke som havde gemt sig. Denne 
opgave løste Energi også uden problem. 
 
ENDEX (Red: END EXCERCISE) 

 
Øvelsen var nu færdig og vi samlede os endnu 
en gang i våbenkamret hvor vi snakkede lidt om 
vad vi syntes om øvelsen. Derefter blev der sagt 
farvel og alle to hjem.  
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Så kom tiden endelig hvor de andre grundsko-
le kursister skulle hjem, og for søren hvor var 
de i godt humør. De skulle jo hjem og slappe 
af. Der kom en masse kvikke bemærkninger, 
også Peter Wagner fra min egen gruppe kom 
med en masse bemærkninger om hvor dejligt 
det ville være at komme hjem (tak Peter ;) ) 
 
Da vi endelig havde fået taget afsked med 
dem alle var kun 11 tilbage fra grundskolekur-
set som skulle forsætte på RLU ugen og selv-
følgelig alle de nye kursister, ca. 45 stk. 
 
Det skulle vise sig at være et kæmpe kultur 
chok for os tilbageværende. Der var lige plud-
selig ikke nogen kære mor. Vi fik af vide at 
hvis vi ikke kom til tiden, så kørte bussen bare 
og så missede man dette RLU modul. Så måt-
te man tage det senere i anden weekend når 
man fik tid. 
 

Det var første gang at man prøvede at køre 
alle RLU kurser på en uge, og det var derfor 
lidt sammenpresset og nogle rigtig lange dage. 
Dagene startede typisk kl. 07:00 og gik så til 
kl. 23:00-24:00. Men da hele ugen var færdig, 
var alt gået rigtig godt med at afholde RLU på 
en gang, og det er noget de vil forsætte med. 
 
Søndag eftermiddag efter de andre var taget 

hjem gik vi i gang med kort og orienteringslære 
og der efter skulle vi ud og løbe orienterings-
løb på ca. 5 km. Så Jimmy (en anden kursist) 
og jeg klædte om til jogging tøj og løbesko for 
nu skulle vi rigtig ud og give den gas og få 
brugt lidt energi. Efter små 2 km havde vi beg-
ge fået våde fødder, af at have trådt ned i små 
vandhuller og jeg havde fået revet mig på en 
del tornekrat, så vi blev enige om at vi vil klæ-
de om til kampuniform og støvler for at undgå 
at få nogle dumme skader på ankler og ikke 
mindst for ikke at blive våde igen når vi skulle 

Af MG Brian Hågensen 

Det er nu blevet muligt at tage alle Reste-
rende Lovpligtig Uddannelses kurserne på 
en og samme uge. 
Det prøvede et af VJE ROSs nye medlem-
mer da han fik chancen. 
Læs her hvordan han oplevede ugen som 
lå i direkte forlængelse af hans Grundsko-
le. 

RLU PÅ ÉN UGE 
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ud og løbe endnu et orienteringsløb senere på 
aftenen. 
 
Mandag stod i redningens tegn, så vi skulle 
køre med MAN8 til Næstved Beredskabscen-
ter. Føj for en lang tur når man sidder på et 
koldt lad og det oser med diesel. Det meste af 
dagen gik med teori og så selvfølgelig med af-
stivning af huse og vægge med stolper og 
bomme. Ja, og selvfølgelig med oprydning 
bagefter. 
 
Tirsdag var den dag jeg havde set rigtig me-

get frem til. Det var nemlig vores eneste fridag 
vi havde haft siden vi kom til Stensved 12 da-
ge forinden. Det var rigtig tiltrængt. 
Dagen blev brugte sammen med de andre fra 
grundskolen med at se lidt film og slappe af og 
ikke mindst at få vasket sokker. De fleste af 
mine sokker var ved at være godt brugte … 
 
Onsdag stod den på alm. hjælp til Politiet. 
Igen en masse teori fra morgenstunden og lidt 
øvelser. Men om eftermiddagen kom der 2 MP 
(red: Militær Politiet) som skulle lære os noget 
om selvforsvar og hvordan vi skulle føre teori 
ud i praksis. Det var et dejligt afbræk fra den 
tørre teori, ud bryde med de andre kursister. 
 
Torsdag stod den på bevogtning under fred. 
Det startede med at vi skulle marchere ud til 
Kulsbjerg øvelsesterræn hvor vi skulle lave en 
kontrolpost (red: adgangskontrol) med pigtråd 
og adgangsbom, så vi kunne kontrollere alt 
færdsel på vores område med vagter og pa-
truljer. 
 
Fredag stod den på K-skydning på 200 m og 
signaltjeneste. Det var også en dag jeg havde 
set frem til fordi vi skulle ud og skyde. Samtidig 
skulle jeg bevise at jeg kan ramme et mål bå-
de i dagslys og ikke mindst i mørke. 
 
Lørdag var den helt store finale dag. 
Der skulle vi ud og lære at forsvare en stilling, 
både i dagslys og i mørke. Det var også den 
helt store dag med kanonslag og signallys. 
Men vi skulle dog lige igennem en masse små-
ting først, såsom at oprette et BSO, bygge en 
stilling og lære fremrykning i grupper, så det 
blev en hård dag, men en rigtig fed oplevelse. 
Da vi kom frem til forsvar af stilling i mørke, og 
hele himlen blev lyst op og man kunne se 

mundingsilden fra dem der skulle angribe vo-
res stilling. Det blev dog stoppet efter en halv 
time, for så var der opstået en 5-6 brande 
rundt om i området pga. signallys og et meget 
tørt område. Så skulle vi pludselig ud og lege 
brandmænd. Heldigvis havde vi jo lige været 
på miljø og brand, ugen før på grundskolen så 
vi havde ikke nogen problemer med at slukke 
ilden. 
 
Så kom Søndag endelig og det var vores sid-

ste dag langt om længe. Vi skulle bare lige ha-
ve overstået det sidste modul som var første-
hjælp på kamppladsen. 
Selvfølgelig regnede det lige fra morgenstun-
den af og det blæste en stiv kuling, så det var 
ikke særligt sjovt at skulle stå og høre på teori 
ude på en åben mark og derefter lave første-
hjælp. 
 
Jeg må indrømme at jeg var meget træt da vi 
kom til søndag eftermiddag og vi alle fik udle-
veret vores diplomer for at have bestået RLU 
modulerne. Det havde nogle hårde 17 dage, 
men også rigtig spændende og lærerrige da-
ge. Nu hvor det hele er kommet lidt på afstand 
ville jeg gøre det hele en gang til hvis jeg måt-
te, det var nogle fede oplevelser jeg har fået 
og jeg har en masse gode minder... 
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På VHV Stormøde i januar måned, blev der 
annonceret en konkurrence, hvor præmien er 
en oplevelsestur på Læsø. 
 
Konkurrencen går ud på at hverve flest mulige 
til eget kompagni. Det kompagni som lykkes 
med at hverve flest nye medlemmer i 2010, 
belønnes med en tur til Læsø i foråret 2011 for 
hele kompagniet. 
 
Det er kun nye indgåede kontrakter som tæller 
med i opgørelsen. Ansøgninger der er lavet i 
løbet af 2010, og som ikke er behandlet færdig 
ved årets afslutning, tæller med en værdi på 
50%. 
 
Som I ved, hverver VHV også folk på tværs af 
landet. Disse folk fordeles ud til de enkelte 
kompagnier, men tæller i opgørelsen som VHV 
hvervninger. Der er altså ikke nogen som bli-
ver forfordelt i den henseende. 
 
Overflytninger fra andre enheder tæller ikke 
med. Det er kun nye kontrakter vi går efter. 
 
Som det kan ses i tabellen, er der tæt løb mel-
lem VJE HOL og VTE SJÆ med hensyn til an-
tal kontrakter. Men da vi kun er nået knap 
halvvejs gennem året, er der rig mulighed til at 
lave om på dette. 
 
Så få fat i alle kraæfter derude, og se at få 
hvervet nogle nye medlemmer. Det bliver i sid-
ste ende til jeres egen fordel, uanset om i løbe 
af med sejren i konkurrencen eller ej. 
 
Har I behov for input, hjælp eller støtte, så er vi 
altid klar i Ringsted. 
 
OG HUSK: DET ER IKKE NOK AT HVERVE. 
VI SKAL OGSÅ FORMÅ AT FASTHOLDE! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lige nu ser det lidt skidt ud, så folkens, det er 
nu du skal byde ind med ideer til hverveaktivi-
teter, Åbenthus-arrangementer og ikke mindst, 
tage en snak med folk i din omgangskreds. 
Ofte er folk ikke klar over hvor meget man kan 
lære når man er medlem af HJV, eller hvor 
mange nye, gode kammeratskaber man får. 
 
Foreslå dem at kigge ind på HJV.dk eller ringe 
til KC Frans Løber/NK Heidi W. Jensen og ta-
ge en snak om mulighederne for medlemskab. 
 
Ideer kan sendes til KOF/ROF Gitte M. Her-
som på hersom@mil.dk. 
 
VJE ROS vil gøre et godt forsøg på at ligge 
mindst i top tre over kompagnier der har 

hvervet flest nye medlemmer, og formået at 
fastholde dem vi har! 

Af PL Martin Nielsen, VHV 

VHV; LÆSØ KONKURRENCEN 

Enhed Ansøgning Kontrakt 

VHV (RG) 43 8 

VTE STAB   

VTE NOR   

VTE SYD   

VTE SJÆ 2 6 

VTE KBH 1 3 

VJE STAB   

VJE ÅRH   

VJE HOL 15 8 

VJE FRE 2 1 

VJE KBH  1 

VJE ROS 2 0 

VJE NYF 1 2 

VEN KYV 1 2 

Af KP Gitte M. Hersom 
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PERSONELNYT 
Fratrædelse, tiltrædelse og gradsæn-

dring: 

 

266407 LT Kim Florman Nilsson, KOF VJE 

ROS er fratrådt funktionen KOF ved VJE ROS 

pr. 28 FEB 2010. Den tillagte grad bortfaldt 

pr. samme dato. 

 

331996 MG Pia Manskov Hersom, ROF VJE 

ROS er fratrådt funktionen ROF ved VJE ROS 

pr. 28 FEB 2010. 

 

308027 KP Gitte Manskov Hersom, VJE ROS 

er tiltrådt funktionen ROF ved VJE ROS pr. 01 

MAR 2010. Varetager pr. samme dato funkti-

onen KOF ved VJE ROS. Rådighedsvederlag 

uændret. 

 

379669 MG Kenneth Sørensen, VJE ROS er 

tillagt grad af KP pr. 01 MAR 2010. 

 

377971 KP Louise Marie Andersen, VJE ROS 

den tillagte grad bortfaldt pr. 01 MAR 2010. 

 

302745 OS Heidi Weje Larsen, NK VJE ROS 

er tillagt grad af LT pr. 01 MAJ 2010. 

 

Vederlag: 

 

281123 LT Kurt Lundh, DF VJE ROS tildeles 

rådighedsvederlag sats 4 pr. 01 APR 2010. 

 

301035 LT Mads Løvgreen Jensen, DFDTR 

VJE ROS tildeles rådighedsvederlag sats 4 

pr. 01 APR 2010. 

 

Overflytning: 

 

331996 MG Pia Manskov Hersom, VJE ROS 

er overflyttet til HDKBC/STHVK. 

 

Afgang: 

 

263540 MG Leif Osvald Peter Klitsgaard, 

VJE ROS RES afgået ved døden 

 

308434 MG Kim Rasmus Nielsen, VJE ROS 

 

354748 MG Kim Henriksen, VJE ROS 

 

358112 MG Malene Hertz Hansen, VJE ROS 

 

348757 MG Michael Wernblad, VJE ROS 

 

353793 MG Bala Keita, VJE ROS 



Her finder du kompagniets aktivitetsoversigt for de kommende måneder. Desuden vil du altid kun-
ne holde dig opdateret ved at logge ind på Hjv.dk og klikke på aktiviteter fra din personlige forside. 
Du kan altid ringe til din fører eller nærmeste foresatte og få yderligere oplysninger om en aktivitet 
og hvordan du tilmelder dig! 

10 BM Møde 

11 GRP møde 1 DEL 

17 1 DEL socialt arrangement 

JULI 

03 - 04 Møde i Historisk temaGRP 

14 - 15 Kompagni aktivitet 

27 - 29 VHV Patruljeuddannelse III 

28 - 29 Efterårsmanøvre 

28 VJE Rådsmøde 

AUGUST 

05 Soldatens Flagdag 

08 - 12 VJE Førsthjælpskursus 

11 BM møde 

25 VHV Rådsmøde 

SEPTEMBER 

03 - 04 Forkursus til VJE VK10 

04 - 08 Vedligeholdelsesskursus 2010 

08 - 10 VHV Patruljeuddannelse IV 

23 - 24 Kompagniaktivitet 

26 - 27 Møde i Historisk temaGRP 

30 VHV CH-Møde 

31 VHV NK-Møde 

OKTOBER 

05 - 06 VHV INFO Seminar 

05 - 06 VHV ITBM Seminar 

05 - 07 VJE Omskolingskursus 2 
(LVG) 

05 - 07 VJE Nøglepersonel Seminar 

12 - 14 VHV Uddannelsesweekend II 

13 BM Møde 

NOVEMBER 

03 - 05 VJE Taktisk Træner 

04 - 05 Kompagniaktivitet 

08 Møde i Historisk temaGRP 

DECEMBER 
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Områdedepot Køge Bugt 

Flyvestation Skalstrup, bygn. 65 

Køgevej 167 

4621 Gadstrup 

  

Mandag:  11:00 - 19:30 

Tirsdag:  08:00 - 15:30 

Onsdag: Kun åbent efter aftale 

Torsdag: 08:00 - 15:30 

Fredag: 08:00 - 15:00 

  

Telefon til sekretariatet: 

4619 0900 - 5821 (direkte gennemvalg) 

Tekst af KP Gitte Hersom 

SPORSKIFTET I FREMTIDEN 

Nu er det muligt at finde tidligere udgaver af VJE ROS kompagniblad, 

SPORSKIFTET, på HJV.dk. 

Samtidig bliver der sat nye deadlines for indsendelse af artikler og oplys-

ninger til bladet. Husk at SPORSKIFTET kun bliver informativt og interes-

sant hvis du er med til at skrive det! 

Deadlines er som følger; 

31 JAN - udgives 01 MAR 

30 APR - udgives 01 JUN 

31 JUL - udgives 01 SEP 

31 OKT - udgives 01 DEC 

KC KN Frans Løper 

Mobil: 4278 4958 

NK LT Heidi W. Jensen 

Mobil: 3160 2129 

KDOBM KP Karina Hansen 

Mobil: Tilgår 

FSBM OS John R. Sørensen 

Mobil: 2814 5771 

KDODF LT Kurt E. Lundh 

Mobil: 2092 3646 

KOF(ROF) KP Gitte M. Hersom 

Mobil: 6022 9455 

1DEL DF LT Mads L. Jensen 

Mobil: 2627 7994 

1DEL NK SG Kenni H. Madsen 

Mobil: 2682 7116 

KMP-lokaler Djursvang 9 

 2620 Albertslund 

Tlf.: Tilgår 


