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Hej alle aktive ,og I der er i reserven i 
Virksomhedshjemmeværnsjernbanekom-
pagni  Amager og Roskilde.

Dette bliver det første nummer af Spor-
skiftet for de 2 sammenlagte kompag-
nier, da den endelige sammenlægning 
forventes at være på plads senest med 
udgangen af juni 2012. Vi har kørt som et 
kompagni siden årsskiftet, 
med de udfordringer 
det indebærer, og 
synes i det store og 
hele at det er gået 
ret smertefrit.

Som det ser ud, bliver der ca. 100 M/K i 
aktiv struktur og ca. 200 i reservestruktu-
ren i det nye kompagni som kommer til at 
hedde VJE SJÆLLAND.

Vores nye kompagnimærke er til udleve-
ring når vi møder jer til aktiviteter og vil 
kunne ses i dette nummer samt kan ses i 
artikel på hjv.dk.

Hjemmeværnskommandoen har beslut-
tet, at kompagnistrukturen skal revideres, 
blandt andet bliver gruppestørrelserne la-
vet om. Sanitetsgrupper m.fl. vil ikke læn-
gere være eksisterende i kompagnierne. 
Det er muligt at vi går fra en struktur med 
2 bevogtningsdelinger til 1 bevogtnings-
deling som således bliver mere robust, 
ligesom der kommer nye funktioner i alle 
kompagnier. 

Arbejdet med at implementere 
dette skulle gerne være afsluttet når i får 
dette nummer af Sporskiftet. 

Et andet tiltag er at de 24 timers funkti-
ons- relaterede timer som alle skal have 
ifølge Hjemmeværnsloven vil blive ens 
for alle (aktive), således at der skal indgå 
elementer som skydning, førstehjælp, 
deltagelse i en årlig øvelse for og opnå 
de 24 timer og dermed kunne være i 
aktivstruktur.

Jeg vil sige tak til jer alle, som har delta-
get i arrangementer i det første halvår for 
jeres indsats og håber at se rigtig mange 
af jer i det næste halvår.
Vores NK Lars Møller Nielsen har fået 
hjemmeværnets fortjensttegn, dette sy-
nes jeg er flot. Tillykke med det Lars, det 
har du fortjent.

Ydermere har 5 fra kompagniet fået 
Commanders Coin, af Chef VHV Oberst 
Kurt Koch, som erkendtlighed for en 
ekstraordinær indsats. Tillykke med den 
flotte coin.

Vores kompagniøvelse kommer til og 
være i august, det bliver et sted på sjæl-
land, se AKOS (aktivitetsoversigt, som 
findes i dette nr.). 

Skulle nogen af jer i reservestrukturen 
kunne have lyst til at være aktive igen, 
så kontakt os, vi skal nok finde en plads 
til jer hvor i kan få nogen oplevelser og 
komme i gang med jeres hjemmeværnsliv 
igen.

Så god sommerferie til jer alle og vel 
mødt i 2 halvår 2012
Med venlig hilsen, Frans Løper, KC

           Foto: K.H
.O

phus

Frans Løper, Chef for VJE SJÆLLAND

Leder



54 5

4. maj

Parade & medalje 
af KOF K.H.Ophus

Fremmødte fra VJE SJÆLLAND. Foto: K.H.Ophus

Det var en 
dejlig formiddag 
på kasernen i 
Ringsted. Rigtigt 
mange hjem-
meværnsfolk 
havde valgt at 
sidde truslerne 
om regn overhø-
rigt, og brugte 
i stedet et par 
timer af Store 
Bededag med at 
højtideligholde 4. 

maj – en mærkedag for Danmark og ikke 
mindst for hjemmeværnet.
I Virksomhedshjemmeværnet er der 
tradition for, at det er på denne dag, at 
chefen for VHD uddeler hjemmeværnets 
fortjensttegn. Fra vores eget kompagni, 

var det næstkommanderende, Lars Møller 
Nielsen, der skulle benådes. 

Lars har haft en lang karriere i hjemme-
værnet: Mens den kolde krig ebbede ud, 
startede han som menig, men det blev 
ikke til meget aktivitet, da han aftjente 
sin  værnepligt som artillerist ved KAR 
(Kongens Artilleriregiment). Tilbage igen 
blev han hurtigt NK/gruppe og efter et års 
tid gruppefører. Her fulgte nogle meget 
aktive år, der blev afløst af et par år med 
mindre aktivitet, sådan som det sker for 
mange.  Omkring årtusindskiftet kom han 
stærkt tilbage og blev delingsfører og hur-
tigt herefter først næstkommanderende 
og så kompagnichef. En stilling han har 
bestredet med stikker hånd i mere end 11 
år – frem til sammenlægning af ROS og 
AMG.



55

FORTJENSTTEGN

Indstiftet 11. februar 1959. Tildeles 
personer, som har ydet en særlig fortjen-
stfuld og uselvisk indsats til gavn for det 
frivillige hjemmeværnsarbejde samt ved 
ulastelig vandel i sit private liv har gjort 
sig værdig til at bære et offentligt vid-
nesbyrd om denne indsats.

Lars modtager Fortjensttegn af oberstløjtnant John Flarup.  Foto: K.H.Ophus

Dagen bød på i alt 6 fortjensttegn, 2 coins, 1 40 års 
tegn og 1 vandrepokal for skydning. Efter selve para-
den, var VHD vært for frokost og kaffe.•

Se mange flere billeder fra dagen på kompagniets 
hjemmeside på hjv.dk. Gå ind under billeder og vælg 
4. maj. Brug evt. Facebook.com og følg link fra siden 
VJE SJÆ.
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Fjenden er landet!
Af Kenni Madsen

”Fjenden har landsat patruljeenheder i 
hele det sydlige Jylland i området omkring 
Fredericia. De er bevæbnet med lette 
håndvåben og operere i patruljer a 2-6 
mand”.
En helt almindelig fredag morgen, var 
dette en realitet for VJE SJÆ, 1 Deling. 
Lynhurtigt fik DF Mads Jensen og un-
dertegnede samt to gæve krigere, Allan 
”Pancho Villa” Lundsteen og SAN mand 
Kenneth ”Kobber” Sørensen arrangeret en 
forpost, så vi kunne tilgå styrker i Jylland, 
som allerede var på opgaven. Og i løbet 
af et par timer, hvor vi rundede kamme-
ret, fik vi pakket en buslet med alt hvad 
hjertet kunne begære af teltflager, rafter, 
gasblus, feltsenge og radioer og bevæget 
os til vores aktionsområde (AO). Planen 
var at indrette e forward operating base 
(FOB), inden resten af delingen ville støde 
til os.

Vindens susen og 
havets brusen. 

Da vi først lagde øjnene på vores AO, 
kunne vi se, at vi i den grad havde fået vo-
res opgave for. Et langt, tykt stykke skov, 
klemt inde mellem marker og Lillebælt. 
Ikke nogen nem opgave, men heller ikke 
en som ikke kunne løses. Ret hurtigt fandt 
vi en skovridergarage, som kunne fungere 
som vores base. På kort tid, havde vi ind-
rettet både sovepladser og et opholdssted 
i FOB’en, som til lejligheden blev døbt: 
”FOB Trinidad”. Mens ”Kobber” og ”Pancho 
Villa” gjorde de sidste detaljer færdige, gik 
DEL-troppen i gang med befalinger, kort 
”recce” og recognosering.
Ved mørkets frembrud blev vi samlet 
med resten af VJEs enheder til en sidste 
befaling og klargørelse før indsættelse. 
Samtidig ankom resten af delingen til AO 
anført af GF Troels Astrud. Heldigvis havde 
vi fået tilgang af 3 mand fra et kompagni 
i Taastrup, som kunne stille med kort 
varsel. Nu var vi klar til opgaveløsning. 
Stor var vores forbavselse, da vi fik vores 
ROE og kunne se, at vi ikke måtte skyde 
på fjenden, medmindre vi blev beskudt. 
Vel tilbage i ”FOB Trinidad” blev der lavet 
vagt turnus og patruljeruter langs spær-
relinier, Troels’ 1 gruppe indrettede et 
perfekt observationsstade og turnussen 
blev sat i gang. Allerede tidligt på natten, 
stødte vores grupper på fjenden. Uden 
ildkamp blev disse taget til fange og vi 
fortsatte opgaveløsningen. Nerverne var 
på højkant, da sigtbarheden var meget 
lav i skoven og vi kunne hører beskydning 
ikke langt fra os. Resten af natten forløb i 
faste turnusser og mange tilfangetagelser. 
DF og jeg var bare glade for vi ikke havde 
mistet nogen folk indtil nu.    
Ved daggry fik vi meldinger om, at vi fik 
tilgang af ”topcover”. Det vil sige, at en af 
hjemmeværnets flyvende enheder gen-
nemsøgte hele området oppefra, mens vi 

Blå negl

Foto: Kenni Madsen
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havde en gruppe på standby, hvis de nu 
spottede en af fjendens patruljer. Desvær-
re var det ikke en opgave der bar frugt. 
Da den fjendtlige aktivitet faldt mærkbart 
med dagslysets komme, satte vi beman-
dingen ned, så vi kunne ruste os til den 
følgende nat. Lørdag aften fik vi tilgang 
af 6 mand fra VJE HOLSTERBRO, gamle 
kendinge, som alle spredte glæde og god 
stemning, selvom temperaturen omkring 
frysepunktet. De tog vores patrulje opgave 
og gjorde, at vi kunne fokusere på vores 
observationsstade og tilfangetagelse af 
fjendens styrker. Da solen igen viste sig i 
øst, en iskold og frisk søndag morgen, kom 
opkaldet ind på radioen. Fjenden havde 
overgivet sig og vi havde løst opgaven. Vi 
skulle mødes med resten af egne styrker 
på Bülows kaserne inde i Fredericia. Hvor 
vi fik rosende ord og en buldrende tale af 
øverstkommanderende for vores kamp-
styrke. Alle fjendens patruljer var blevet 
fanget og vi havde ikke en eneste tilskade-
kommende. 
Alle var vi stolte af os selv. •

Foto: Kenni Madsen

BLÅ NEGL FORMÅL

FORMÅL

Overlevelsesturen har til formål at 
udfordre deltagerne på fysiske og 
psykiske områder, samt udvikle/træne 
den enkelte deltager i overlevelse, 
enkeltmands færdigheder samt at 
arbejde i makkerpar eller mindre hold.
 
Mål:
For øvelsesledelsen, er det ikke et 
mål at alle deltagerne gennemfører. 
Derimod er målet, at kun de bedste 
kommer i mål.
 
Ruten:
Vi kan i år tilbyde følgende rute:
• En dejlig spadseretur i den danske 
natur, længden af ruten er 40 km. 
Normalt tilbagelægges den dobbelte 
afstand.

Det du får at vide er, at :
• Man bevæger sig i mørke og ”sover” 
i dagslys (hvis der er tid).
• Man bevæger sig i makkerpar eller 
som 6 mands hold.
• Der er på turen indlagt et antal 
momenter, hvor der hver gang skal 
løses en opgave. Der gives point for 
udførelsen.
• Der er fjender i området, der vil 
gøre alt det, der er dem muligt, for at 
forhindre dig i at nå målet.
• Der er præmie til det 2 mands hold 
der klarer sig bedst. Samt til det bed-
ste 6 mands hold.
 
Krav til deltagerne:
Turen stiller store krav til den enkelte 
deltager, såvel fagligt, fysisk som 
psykisk! I færdes i ukendt terræn og 
skal tilbagelægge store afstande for 
at nå målet. Endvidere vil i under hele 
turen være ”jaget vildt”.

Kilde: www.blaanegl.dk
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Den korrekt udfyldte køreseddel
af Karina Byberg, KBM

For at tilsikre at 
alle ved hvordan 
køresedlen udfyldes, 
har KBM fremstillet 
et eksemplar, hvor 
det med al ønskelig 
tydelighed fremgår, 
hvordan denne blan-
ket skal udfyldes.

Bemærk at fremad-
rettet skal køre-
sedlen afleveres til 
KBM efterfølgende 
måned - altså er det 
ikke muligt at samle 
sammen og aflevere 
for flere måneder af 
gang. Ligeledes må 
der kun være kørsel 
for 1 måned per 
køreselddel.

Blanketten kan 
mailes til KBM på 
karinabyberg@msn.
com. •

Køreseddel
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COIN

Chefen for Virksomheds 
hjemmeværnet har ind-
stiftet en coin, der gives 
i særlige tilfælde. På 
stormødet i Nymindegab 
uddelte han til 5 mand i kompagniet.

Kommende aktiviteter

• Sommerøvelsen i august

• Vedligehold i uge 40 i Holsterbro
                         
• Efterårspatruljeøvelse et sted i Danmark

SPORSKIFTET

Hvad synes du om Sporskiftet? Er det lige 
i øjet eller mangler der noget? Hvad synes 
du om det nye design? Gå ind på hjv.dk, 
skriv en kommentar til artiklen SPOR-
SKIFTET og deltag i lodtrækningen om 2 
gode flasker - og det er ikke feltflasker...

Notits
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AKOS

Måned Aktivitet

JUNI
Lørdag d. 2. - KMP møde + fest
Lørdag d. 9. - Delingsseminar 1.DEL
Fredag d. 15. - 17.  - Skydekonkurrence, Borris

J U L I 22.juli – uddannelsesdag inden KMP øvelse kl. 10-18

A U G .
Fredag-søndag d. 3. - 5. - KMP øvelse
Onsdag d. 8. - seniorgruppemøde
Lørdag d. 11. - BM møde
Uge 35 - DHL staffet

S E P T . Onsdag d. 5. - seniorgruppemøde
Lørdag d. 8 - BM møde
Lørdag d. 24. - Delingsseminar 1. DEL

OKTOBER
Uge 40 - Vedligeholdelseskursus
Lørdag d. 13. - BM møde

NOV.
Lørdag-søndag d. 3.-4. Patruljeøvelse
Onsdag d. 7. - seniorgruppemøde
Lørdag d. 10. - BM møde

DECEMBER Onsdag d. 5. - seniorgruppemøde
Lørdag d. 8 - BM møde

Bemærk at dato for skydninger tilgår!
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24 TIMER

Husk at som medlem af hjemmeværnet, 
skal du forrette 24 timers funktionsrela-
teret tjeneste. Hvis dette timeantal ikke 
nåes, sendes man i reserven. Pr. 2013 
skal de 24 timer fordeles specifikt mel-
lem skydning, første hjælp og øvelse.

OMRÅDEDEPOT

Mandag 08.00 - 20.00
Tirsdag 08.00 - 15.30
Onsdag LUKKET
Torsdag 10.30 - 15.30 
Fredag 08.00 - 15.00
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Ny organisation 
af Lars Møller Nielsen

1.6.2012 vil fremadrettet være en væ-
sentlig dato. Det er den officielle dato for 
sammenlægningen af VJE ROS og VJE 
AMG til det vi allerede nu kender som 
VJE SJÆLLAND.
Vi har arbejdet efter den nye organi-
sering siden nytår - og vel reelt siden 
BM-seminaret i november. Her efter den 
første periode, er der ting som vi kan 
gøre bedre - ingen tvivl om det, især 
på informations- og aktivitetsdelen, og 
det arbejdes der på. Når det er sagt, så 
følger vi den lagte plan 100%, og set fra 
min stol, så virker ting faktisk bedre end 
jeg havde forventet, og der begynder 
at være styr på organisationen, og folk 
begynder at føle sig hjemme og trygge 
i deres nye funktion med gamle venner, 
eller i gammel funktion med nye venner.
Der er sat navne på alle væsentlige funk-
tioner - med undtagelse af en NK/DEL i 
2. del. Det arbejder vi på at løse. Der kan 
fremadrettet komme nye organisations-
ændringer i forbindelse med Hjemme-
værnskommandoens oplæg til enkedre-
ring af bevogtningsdelinger i HJV.
Alle har fået en funktion og en fører. 
Hvis man er i tvivl, så er det bare at 
spørge Frans eller jeg.
En funktion jeg personligt glæder mig 
over, er blevet besat, er den nye funktion 
som udannelsesstøtteofficer, som Jørn 
Ron Larsen har sagt ja til at bestride. Da 
UDDSTØOFF er NK’s vigtigste hjælper - 
altså udover chefen, så glæder jeg mig 
meget til at fortsætte det nære samar-
bejde med Jørn.
Der er virkeligt stærke navne på flere 
poster, især nogle af de der fortsætter i 
kendt funktion med nye og flere opga-
ver. Nogle er nye i funktionen, men jeg 

har ingen tvivl om, at også de funktioner 
er stærkt besat med engagerede, mo-
tiverede og dygtige hjemmeværnskam-
merater.
AMG og ROS var meget tætte i forvejen, 
men alligevel har man kunne notere væ-
sentlige forskelle måden at bruge sproget 
og systemet på. Der har Frans og jeg en 
opgave, at sikre at de forskelle bliver en 
styrke i fremtiden, og ikke en svaghed.
Hvis man kigger ned over organisati-
onsdiagrammet, kan man tydeligt se en 
pæn og ligelig fordeling af AMG og ROS 
folk placeret med sikker hånd over det 
nye VJE Sjælland. En ting, der dog kan 
bekymre mig noget, er manglen på jern-
banekendskab i befalingsmandskredsen. 
Det er vigtigt, at vi har det i fokus og 
øjenhøjde i forbindelse med løsningen af 
vores opgaver i jernbaneterræn. Det kan 
betyde, at  vi nogle gange vil være nødt 
til at “bryde” organisationen for at hente 
viden udefra om skinner, tog, sporskifter 
o.l 
Det betyder også, at det er noget vi skal 
have med i overvejelserne ved besæt-
telse af ledige funktioner.
Det første synlige bevis på sammen-
lægningen og vores nye organisation er 
vores kompagnimærke, som er begyndt 
at blive udleveret, og det er kun et 
spørgsmål om tid, før også hjv.dk vil blive 
mærket af sammenlægningen.
Det er med andre ord, kun et spørgsmål 
om tid før Roskilde og Amager er gode 
minder, og vores eneste virkelighed er 
VJE Sjælland•

Organisation
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I min egenskab af gruppesanitetsmand, 
fik jeg et opkald af NK DEL Kenni Madsen. 
Lokummet brænder, vi skulle støtte HVE 
280, da deres ansvarsområde var blevet 
infiltreret. Ud fra de oplysninger der var 
tilgængelige, kunne jeg se at Terrorcellen 
havde godt fat i området, og situationen 
kunne tilspidses således at det kunne 
komme til reelle kamphandlinger.

Jeg havde været tilknyttet 1 del, 1 gruppe 
i et par måneder, og var begyndt at falde 
til der. Folk havde taget godt imod mig, 
derfor var det ikke svært at tage beslut-
ningen, selvfølgelig skal jeg da med.

Allerede ved ankomst til HVE 280, kom-
pagnilokaler, herskede der en mild forvir-
ring. Hvem var vi, og hvad skulle vi?? Da 
vagtposten i AKP èn endelig fik verificeret 
vores tilstedeværelse blev vi lukket ind. Vi 
var under kommando af vores GF Rune og 
DF Mads mens NK DEL Kenni var opholdt 
på Sjælland, og kæmpede for at støde til 
os. Vores søster kompagni HOL, Holste-
bro var også stødt til vores position, og 
gensynsglæden var stor. Der blev hilst 
og hygget på kryds og tværs. Svend, der 
dagligt er DF hos Holstebro, blev ked af 
at se os stå og stå. Han tog kommandoen 
over os, og fik os ud i området, som nærs-
ikring. For mig og mine venner, virkede alt 
som kaos, men det var dejligt at ryge ud 
på vagt, og senere skulle det vise sig at 
være en god beslutning...

Pludselig kunne vi høre motorstøj. En 
motor gik for fulde omdrejninger, jeg 
husker at jeg tænkte nu ryger gearkassen 
snart. Så kunne jeg høre Mick (Barløse) 

åbne LMG èt, 70 m fra mig. Jeg fører 
uden at tænke over det højre hånd op 
til skulderen, jeg har stået så længe jeg 
glemmer om jeg har SAN tasken på. Den 
er der endnu og jeg begynder at tænke på 
(M)assive blødninger, (A)irways, luftveje 
(B)reathing, vejrtrækning (C)irkulation, 
kredsløb (D)isability, tilstand (E)nviroment, 
miljø. Husk nu top-til-tå grundigt, husk 
nu kapilær respons, husk! husk! husk! 
Min radio skratter krsszzz, “Kobber for 
helvede”, jeg drejer hovedet, ser ingen, 
igen krszz “Kobber vi skal sgu have flere 
bønner”. Jeg registrerer sløvt meldingen 
kommer fra radioen og kvitterer med et 
“HAR DET”, tænker mens jeg løber at jeg 
råbte alt for højt ind i radioen. Rolig Kob-
ber tænker jeg, rolig nu.

Jeg løber ind i kompagni lokalet, heldigvis 
har alle der deltog i briefingen ladt bånd 
op, når de ikke noterede dele fra briefin-
gen, eller kiggede på det store kort på 
endevæggen. Jeg griber kassen med bånd 
til LMG ét og drejer omkring, skrider nær-
mest vaklende ud i den svale natteluft. 

Øvelse

OPERATION MINOR BREAKDOWN
af Kenneth Sørensen

Foto: Kenneth Sørensen
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Øvelse

Kommandoer ekkoer mellem betonhusene 
og arrige skudsalver runger mellem betonen. 
Jeg er i bevægelse, da jeg husker hvad jeg 
laver. Jeg vil bremse op, og sikre jeg ikke 
løber direkte ind i en eller andens skud-
linje. Tyngdekraft , kinetisk energi og sidst 
men ikke mindst min massefylde, rotter sig 
pludselig imod mig, og jeg knalder hovedet 
ned i den hårde jord! Den forreste hjelm 
kant stopper et par mm fra min næse- ryg, 
og vinden slås ud af mig. Jeg ruller om på 
maven og samler LMG båndene op og tumler 
stakåndet over mod Mick og Thim, “her 
drenge” råber jeg og smider kassen mellem 
deres ben. De smider et nyt bånd i og endnu 
mere bly finder vej ind i den i forvejen gen-
nemsavede bil. På mirakuløs vis lykkedes det 
mandskabet på bilen at frigøre, og Svends 
gruppe eftersætter. Om de får fat i dem 
erindrer jeg ikke.

DAG 2

Da der ikke i går var synderlig styr på situa-
tionen, har vi alle fået en del søvn, og vi er 
således kække og friske. Dagen er for mit 
vedkommende rimelig standard, vi står i AKP 
og patruljerer 3 timer, og er i hvil 3 timer. 
Ren og skær luksus, men pludselig bedst 
som man tror det går allerbedst, vågner jeg 

ved NK DEL kalder på mig, “Kobber kom nu”. 
Jeg vågner er helt smadret, har ikke sovet 
nok, “ Kom nu Kobber, du skal op i AKP én” 
jeg får støvler på, når ikke at binde dem, 
fatter SAN tasken og tumler efter 4 mod 
AKP én.

Det viser sig, at mens jeg har sovet, har en 
del civilister/utilfredse borgere samlet sig 
ved AKP én og der har de ytret sig på livet 
løs. En af dem har overvurderet sine evner, 
og har ved nærkontakt med forsyningslast-
vognen tabt kampen! Damen, Mette hvis jeg 
ikke tager fejl, sidder og holder/støtter højre 
arm. Jeg klipper straks ærmet op og siger 
til Mette hun skal blive ved med at støtte 
armen som hun gør. Dette er en stor hjælp 
og giver mig ro til at behandle, men kan dog 
straks konstatere fejlstilling, og misfarvning. 
Jeg kan som SYHJ ikke diagnosticere, så jeg 
behandler med SAMSPLINT, og fikserer den-
ne med idealbind. Da Mette er yders smerte 
påvirket, spørger jeg på RDO nettet, hvornår 
jeg kan forvente EVAC, i dette tilfælde en 
civil Ambulance. Jeg får ikke noget tydeligt 
svar, og da Mette stadig har store smerter, 
spørger jeg om hun er overfølsom over for 
Fentanyl, og svaret er nej.
Jeg giver hende en gang 600mg Fentanyl, 
skriver et mist card på hende samt mit tlf. 

Foto: Kenneth Sørensen
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nummer, overlader hende til AKP og går til 
køjs igen. Senere samme dag...

Som sædvanligt ligger jeg i hvil, da 4 
kommer blæsende, “Rune har brug for dig 
i AKP!” op og afsted mod AKP én igen. 
Da jeg kommer frem ser jeg at der holder 
en lastvogn 20 meter fra AKP, og at der 
ligger 2 mand, en på hver side af førerhu-
set. Rune, Mick og Thim sidder på linje og 
sikrer på køretøjet. 

Jeg spørger GF Rune om jeg skal under-
søge bagenden? “Nej Kobber, du er SYHJ 
nu gå på”. Jeg konstaterer ved første 
øjekast at ingen af dem er ved bevidsthed, 
måske døde! Hvis ikke, har jeg brug for 
en hjælper. Jeg råber til Rune at jeg skal 
bruge ledige hænder, mens jeg får kontakt 
med den ene mand. Hans vejrtrækning 
er boblende og jeg får straks jakke og 
trøje af ham. En hjælper kommer løbende, 
“hvad skal jeg gøre?” “Kontroller chauf-
føren for livstegn”, siger jeg, alt imens jeg 
bakser med at få lagt en ventil forbinding 
på min såredes brystkasse. ”POP POP” 
lyder det, over skulderen kan jeg se min 
hjælper vælte bagover. Jeg kaster mig 
forover og i dækning. Nu kan jeg høre 
Rune råbe: “nedkæmp nedkæmp”, og 
Mick og Thim får en 3 -4 skud i chaufføren 
hver. Min hjælper vrider sig, jeg ruller min 
patient om på siden og går i gang med 
min hjælper der nu bløder fra to skudhul-
ler i bugen. Jeg kalder over radioen og 
lirer min nine-liner af, og det imponerer 
ikke i den anden ende der ikke lige er 
klar over hvad jeg snakker om. Så må jeg 
forklare, at jeg har to hårdt sårede i AKP, 
og disse skal have hjælp ASAP. Da jeg har 
forbundet min hjælper, får jeg ham sat op 
ad lastbilen i aflastende rygleje og skal lige 
til at melde til Rune vi skal have flyttet de 

sårede. Det når jeg ikke for en gut svinger 
sig pludselig ned fra ladet og tømmer 
magasinet imod os..

Heldigvis, er det KUN en øvelse, og den 
fejl vi lavede VIL blive husket.

Vi får de sårede fragtet op i lejren, og jeg 
tilser de sårede indtil EVAC kommer. Det 

har været en hård dag, og min SAN taske 
har tabt sig et par kilo, jeg høster et par 
enkeltmands forbindinger, og genordner 
tasken. Totalt blæst falder jeg om på 
køjen.

DAG 3

Dag 3 er rutine præget, vi går på vagt og 
står i AKP, sover spiser, og så gør vi det 
hele en gang til. Vi bliver dog angrebet 
voldsomt op ad middag. Her er jeg ikke 
til megen hjælp med at beskrive hvad der 
foregår, da jeg ligger i bagerste hjørne af 
lejren og sikrer. Det er dog en glæde, at 
der ikke lyder nogen MEDIC råb, så ved 
jeg drengene i den anden ende er ok.

Alt i alt en spændende øvelse med dejlige 
kollegaer, og jeg har høstet en masse 
erfaringer. •

Foto: Kenneth Sørensen
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Øvelse “Alle mand på post”, 3-5. august
Af Lars Møller Nielsen, næstkommanderende

Oprindeligt var tanken at vi sent forår 
skulle afholde lovpligtig alarmeringsøvelse 
i form af kompagniøvelse, hvor der var 
“guf” for både bevogtningsdelinger og 
kommandodeling.

Af mange årsager, har jeg Frans og jeg 
valgt at flytte øvelsen til sommer - til 
weekenden 3, 4 og 5 august.

En af årsagerne var, at foråret er en 
meget travl periode - der var helligdage 
omkring den oprindelige dato, hvilket altid 
påvirker fremmødet negativt.

Den vigstigste årsag af alle, var dog at 
NK/KMP, altså jeg, slet ikke havde tid til at 
lave og forberede øvelsen. Nu blev AKOS 
lavet i november måned af Frans og jeg, 
så det burde jo ikke komme bag på mig, 
at der skulle have været øvelse i april - så 
den kunne jo bare være lavet og planlagt 
i december/januar.

Det var den desværre ikke - den var plan-
lagt til at blive lavet i februar og marts - 
og der ramte den postale virkelighed med 
stor kraft og endnu flere arbejdsopgaver.
Med alle de årsager, og ikke mindst en 
dårligt forberedt og planlagt øvelse, 
valgte Frans og jeg at udskyde den til 1. 
weekend i august. Det er en skam og en 
uvane, da vi er bekendt med at folk har 
forsøgt at planlægge deres privatliv, og 
deres hjemmeværnsliv med baggrund i 
AKOS, og så ikke kan regne med den, så 
det var da heller ikke en beslutning, der 
var nem at tage. Om det var så var den 
rigtige beslutning vi tog i november, da 

vi lavede AKOS er det nok vigtigere at 
evaluere på.
Øvelsen kommer til at foregå over 
en hel weekend, med fokus på det mili-
tære. 
Især fredagen vil være forbeholdt 
befalingsmandsarbejde og førervirksom-
hed, før øvelsen tager endeligt fat tidligt 
lørdag. Fokus vil være meget tydeligt 
omkring bevogtning af et større objekt - 
og jeg tør godt sige, at skinner vil være 
en del af øvelsen. Jeg forenter at vi kan 
underbringe indendørs, men dermed ikke 
sagt, at det er 5-stjernet hotelluksus.

Udover den store opgave med at bevogte 
det pågældende objekt, vil der være en 
del opgaver til kommandodelingen, både 
omkring forsyning, men også i forhold 
til kommandostationen, der skal være 
bemandet under hele øvelsen - og mon 
ikke en signaløvelse vil være en del af 
setuppet.
Lige før påsken startede forberedelserne 
til øvelsen, som det er Jørn og jeg der 
laver. 
Jørn har heldigvis sagt ja, til at indgå i 
funktionen med det mundrette navn; 
uddannelsesstøtteofficer. Jeg forventer, 
derfor at vi kan få skruet en rigtig god, 
vel tilrettelagt, og vel eksekveret øvelse 
sammen.

Henover sommeren vil der tilgå din fører 
mere information om øvelsen, men al-
lerede nu, skal du reservere weekenden 
3, 4 og 5 august til øvelsen. 

Der bliver brug for alle!•

Øvelse
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DST BEF og Uddannelsesmeddelse
af Karina Byberg, KBM

Udd.Medl

Distriktsbefaling: Nr. 1–4 2012

Tilgang: Mick barløse. Afgang: Kim Nyberg (afgået ved døden). Funktion-/grads-
ændring Kenni Hindsgaul Madsen tillægges Grad af OS pr. 01 FEB 2012, Kenneth Sø-
rensen den tillagte Grad bortfalder pr 01 FEB 2012, Kurt Lundh er fratrådt funktionen 
NK VJE ROS pr. 29 FEB 2012 Den tillagte grad frafalder pr samme dato, Asger Filsø er 
fratrådt funktionen NK VJE AMG pr 31.MAR 2012 Den tillagte grad frafalder pr samme 
dato. Fra Aktiv- til Reservestruktur: Peter Wagner pr 010112, Jørn Dichmann 
pr 010112, Sven Børge Øster Jørgensen, Morten Farre Nielsen, Morten Dam, Jesper 
Karlsen, Thomas Schultz Petersen, Sanne Kristoffersen, Kim Flormann Nilsson. Fra 
Reserve- til Aktiv struktur Claus Münster, Vibeke Ann Münster pr 010212. Over-
flytning: Stig Jørgensen er overflyttet fra HVK RØD RES pr 12 MAR 2012, Merete Mün-
ster er overflyttet fra HVE 223 pr 13 MAR 2012. Dispensation fra aldersgrænse er 
meddelt: John Roland Sørensen.

Uddannelsesmeddelse Nr 1-4/2012

VBK 29JAN-03FEB 2012 Gitte Manskov Hersom. Kontrolprøve for udleveret 
våben Henrik Løding, Jan Berner Pedersen, Martin Barnor Dorrens, Ole Bent Stripp, 
Allan Lundsteen, Brian Hågensen, Christel Thomsen, Christian Schnor, Claus Søren-
sen, Gitte Hersom, Jesper Bjerg, John Dennis Duelund Hansen, Jørn Jensen, Kenneth 
Sørensen, Per Bower Henriksen, Tomas Eg Kjersgaard, Kim John Christiansen, Kim 
Oxfeldt Jensen, Frans Løper, Jon Steine, Kenni Madsen, Mick Barløse, Thim Schløer 
Sandgreen. Kontrolprøve DFSAC. 5535 Frans Løper Kontrolprøve GLS 5530 Frans 
Løper. BEV fred – alm./særlig hjælp, 6005 20 – 22APR 2012 Trols Astrud, Frans 
Løper, Thim Schøler Sandgreen, Allan Lundsteen, Christel Thomsen, Jacob Andersen, 
Kenneth Sørensen, Kenni Madsen, Mads Jensen, Tomas Eg Kjersgaard. Kontrol-
prøve for udleveret våben 5525 samt GME 1060 Troels Astrud, Allan Lundsteen, 
Christel Thomsen, Jacob Andersen, Kenneth Sørensen, Kenni Madsen, Mads Jensen, 
Tomas Eg Kjersgaard.
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Seniorkursus i Søgårdslejren 
Af SIGBM John Klavsen

Kursus for Jernbanehjemmeværnets 
medlemmer over 50 år blev 22. – 26. april 
afholdt i Søgårdslejren.
Der var tilmeldt 15 fra vort kompagni, 
men desværre kom der nogle afbud på 
grund af sygdom og andre årsager.
Det gav undertegnede en travl lørdag, 
med logistikken vedr. transport til kursus-
stedet. Men det blev selvfølgeligt løst til 
alles tilfredshed.
Søndag stævnede vi så mod Sønderjyl-
land. Vi mødtes til en fælles kaffepause 
på Kildebjerg rasteplads. Der blev så kørt 
kolonnekørsel resten af vejen. Kolonnen 
blev dog opløst ved vejarbejdet i forbin-
delse med den nye Sønderborgmotorvej.
Vel ankommet blev vi indkvarteret, på 
nogle 12 mandsstuer som dog ikke var 
helt fyldt op. Efter velkomsten og aften-
kaffen mødtes vi så på stuerne for at 
hilse på og genopfriske gamle venskaber.
Alle dagene startede med morgenappel 
og morgensang. Den første formiddag 
blev der gennemført 3 førstehjælpslektio-
ner. Eftermiddagen startede med kort og 
kompas, orientering. Hvorefter der skulle 
køres til fire stationer som 5 – 6 mands-
hold i bus’letter. Ved stationerne var der 
henholdsvis Radiouddannelse på SINE 

radioerne, afstandsbestemmelse, Pas på, 
på banen og Førstehjælp.
Tirsdag stod i skydningens tegn, der blev 
både skudt mærkeskydning og kontrol-
skydninger. Der faldt en hel del mærker 
bl.a. til Henning Strøm, det viste sig at 
90% af kursisterne havde skudt og der-
ved opfyldt de nye bestemmelser. Der var 
som ventestationer indlagt adgangskon-
trol ved objekt med chikaner og visitation 
af køretøjer, samt brug af hjertestarter. 
Da skydningerne var færdige blev der 
demonstreret skydning med granatkaste-
ren på GV M/95. Dagen sluttede med en 
gevaldig KAMSAM aften.
Onsdag blev der udflugt til Sønderborg 
Slot hvor vi fik en rundvisning og fore-
drag af én af deres kustoder, her indtog 
vi også vore madpakker, inden vi kunne 
bevæge os rundt i byen, eller som nogle 
gjorde ved Dybbøl Mølle. Dagen sluttede 
med besøg af GM Finn Winkler, som for-
klarede sine tanker med den nye ordning 
af pligtig tjeneste. Herunder pointerede 
han, at de som har våben udleveret, 
skal skyde mindst en kontrolskydning 
om året, hvorimod dem som ikke har 
våben udleveret, skal deltage i to timers 
våbenbetjening. Det vil sige, at mange 
af seniorerne, ikke skal skyde for at blive 
i den aktive styrke, som det tidligere er 
postuleret. Dagen sluttede med, at vore 
to veteraner Bendt og Svend Aage fra 
modstandsbevægelsen lukkede lidt op for 
deres oplevelser under 2. verdenskrig.  
Torsdag var et godt og indholdsrigt kur-
sus igen nået til afslutningen, hvorefter 
vi igen fordelte os i bilerne, og efter en 
varm afsked kørte mod hjemmet.
Tak for denne gang til de fremmødte, vi 
ses igen næste år.•

kursus
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