
Kompagniblad for Jernbanehjemmeværnskompagni SJÆLLAND
Sporskiftet

Kompagniøvelse Uddannelsesdag

[NR. 2 | SEPT. 2012]

Ole Stripp:

Kammerherre
og terrier s.4-5



2 3

Ansvarlig:
KC Frans Løper
geu@post.dk

Redaktør:
KOF Kenneth H. Ophus
Kennethhemmingsen@hotmail.com

Artikler eller kommentarer til bladet sendes til 
redaktøren på e-mail.

SPORSKIFTET er kompagniblad for Jernbane-
hjemmeværnskompagni SJÆLLAND og udkom-
mer 4 gange/år til kompagniets aktive, reserve 
samt særligt interesserede personer. 

SPORSKIFTET er sat efter hjemmeværnets 
designmanual gældende per 1. april 2012.

Kammerherren

04 og terrieren Ole Stripp. 
Læs et portræt af en 
sand ildsjæl.

Sommerøvelse

14 læs NK/KOF beretning fra 
kompagniets spændende 
og lærerige øvelse i aug.

Skydekonkurrence

16i Borris skydeterræn. KC Frans 
Løper fortæller og Christel har 
taget en masse gode billeder. 

Indhold

03  Leder
04  Ole Stripp
06  March i 1. DEL
07  Arbejdsdag på Djursvang
08  VK12
09  Kort nyt
10  AKOS
11  November Kilo
12  Uddannelsesdag
14  Sommerøvelse
16  Skykon12
20  Uddannelsesmeddelser



3

Hej alle sammen

Så er sammenlægningen en realitet! Dog 
mangler lige det sidste, nemlig en fælles 
hjemmeside på hjv.dk. Dette vil ikke ske 
lige i morgen, så desværre må vi ”leve” 
med at skulle have en VJE AMG og en VJE 
ROS hjemmeside.

 
I starten af august afholdt vi KMP øvelse, 
hvor vi var 28 m/k fra VHK SJÆ, Kyndby-
værket, og VHK NYF. 
Stor tak til jer for 
jeres deltagelse.

Jeg har sendt brev til de af jer, der er i 
aktiv struktur og som har 15 timer eller 
derunder. Som jeg skrev til jer, havde 
I i indeværende år 2 muligheder for at 
komme op på de minimum 24 timers 
funktionsrelaterede timer, som I skal have 
jf. ”Lov  om hjemmeværnet”:
Den ene var øvelsen, det andet er ved-
ligeholdelseskursus i uge 40 på Dragon-
kasernen i Holstebro. I kan nu tilmelde 
jer på hjv.dk hvor vi opretter en aktivitet 
til dette, til jeres nærmeste fører eller på 
mail/tlf til undertegnede.

Fra årsskiftet er der så et nyt tiltag fra 
Hjemmeværnskommandoen: Generel 

Militær Efteruddannelse, som alle i aktiv 
struktur skal have.

Denne efteruddannelse vil bestå i en 16 
timers øvelse , 4 stk. 2 timers lektioner 
som blandt andet er: Første hjælp, vå-
benbetjening (ikke skydning) med mere. 
Dette skal alle i aktiv struktur gennem-
føre 1 gang pr år. Dog skal personel med 
personligt udleveret våben stadig bestå 
en kontrolskydning for at kunne beholde 
det hjemme.

Så vil jeg opfordre jer til og deltage i ved-
ligehold 2012 som sandsynligvis kommer 
til og indeholde nogle ellementer af GME.
Vores fremtidige organisation kommer 
til at bestå af en kommandodeling og 2 
bevogtningsdelinger. Som noget nyt er 
der til hver underafdeling blevet tilknyt-
tet en uddannelsesstøtteofficer, hvis 
primær opgave er at forestå uddannelsen 
i kompagniet sammen med næstkomman-
derende kompagni.

I uge 42 er vi nogen stykker fra kom-
pagniet som drager til Tyskland for at 
deltage i en konkurrence hos vores tyske 
reservist-kammerater. Det skal nok blive 
spændende og lærerigt 

Sluttelig vil jeg gerne nævne, at vi i 
september har inspektion fra VHD. Her vil 
distriktet går kompagniet efter i sømmene 
- både hvad angår materiel og personel,  
herunder uddannelse med videre.

Med venlig hilsen, Frans Løper, KC

           Foto: K.H
.O

phus

Frans Løper, Chef for VJE SJÆLLAND

Leder
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Terrier

Kammerherre og terrier
af K.H.Ophus, KOF

Oles blå bog
Navn: Ole B. Stripp
Født: 11. Sept. 1958, København N
Familie: Single, Brian (27), Marc (19), 
Sofie (17)
Uddannelse: Chauffør
Militær: Værnepligt GHR
Civilt job: Chauffør hos Kirkskov

Nu skal det jo ikke tages så bogstavelig, 
for Ole er, så vidt vides ikke adelig eller 
har adgang til de royale gemakker. Ligele-
des er han jo ikke en hund – han hverken 
knurrer, bider eller render efter ligegyldi-
ge ting, for at glæde sin herre. Ole er helt 
sin egen og det gør han rigtigt godt.

Kammerherre

Det er Ole der styrer kompagniets våben-
kammer. Det er der ingen, der er i tvivl 
om. Og han har gjort det i  gennem mere 
end 10 år.

Han vil ikke rigtigt sige hvornår han blev 
medlem af hjemmeværnet, men indrøm-
mer gerne at han nok skal have et 25 
års tegn næste år. I 2001 skiftede han 
til virksomhedshjemmeværnet, hvor 

han startede i forsyningen. Efter en kort 
periode som NK, var han i 2002 klar til at 
overtage denne del af ansvaret i 6316. Og 
det ansvar har han så haft i gennem en 
række organisationsændring, eller måske 
rettere navneændringer: fra 6316, VP-
POST, VJE Amager og nu til VJE SJÆL-
LAND. Ole styrer stadig kammeret og har 
efterhånden en solid og sammentømret 
gruppe under sig.

Terrieren 

Ifølge Wikipedia er terrier en gruppe hun-
de, hvis anatomi har en række fællestræk. 
De fleste af racerne er populære og kære 
familiehunde, men er oprindelig avlet som 
jagt- og kamphunde. De er desuden kendt 
for at have en meget energisk væremåde 
og et meget livligt temperament, og de er 
ofte dominerende over for andre hunde. 

Det passer jo egentlig meget godt på Ole. 
Han er en kærlig familiefar, men også en 
kamphund og har temperament. Mange 
gange har KC og KDO/DF haft Ole i røret, 
eller helt op i ansigtet, og fået fortalt hvor-
dan tingene skal være. Men eftersom han 
tit (ikke altid) har ret, så er det også helt 
fint. Og så er han energisk. 

Man ser måske ikke Ole så meget i kom-
pagniet, men når der sker noget på Djur-
svang, så er han der også som oftest – dog 
gemt væk nede i ”Remisen”. Her viser han 
stolt sit arbejde frem. For Ole har flytnin-
gen fra Københavns Postcenter til Djur-
svang betydet en ikke ubetydelig mængde 
arbejde. Men det har også betydet, at der 
er blevet ryddet godt op i ting, der havde 
akkumuleret sig på kammeret igennem 
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Kammer

flere årtier. Efter en lang sej kamp, er 
der nu ved at komme styr på stumperne 
– det store våbenskab er sat op, og reo-
lerne i de mindre kamre, er på plads. 

Men hvad er det, der får Ole til at lægge 
rigtig mange timer i kompagniet år efter 
år? Svaret kommer med det samme fra 
ham: ” Kammeratskabet! Og opgaver – 
det med at få styr på stumperne og det 
med at skaffe ting, som folkene i felten 
skal bruge.” Især det med at få materiel-
lister op til en øvelse og så kunne læse 
mellem linerne, hvad de (også) måtte få 
brug for.

Stolt

Ole er godt gammeldags stolt af at være 
forsyningsbefalingsmand. ”Det var en 
tillidserklæring og en udfordring, da 
daværende KC, Benny for mere end 10 år 
siden gav mig muligheden – og mulighe-
den for at tage al den uddannelse, der 
var nødvendig”, fortælle han. ”Især på 
grund af min far, der også var forsyner”, 

fortæller Ole. ”Min far har 45 års ancien-
nitet i hjemmeværnet og er et kendt 
navn”. 

Meget har forandret sig gennem årene. 
”Jeg er glad for at hjemmeværnet er 
blevet mere seriøst på flere måder. Både 
mht. det militære, men også pga. den 
kraftige adskillelse af fest og opgave-
løsning. Der skal dog være plads til fest 
også”, siger Ole. Han er også glad for at 
der blev tænkt lidt mere på forsynerne på 
vedligeholdelseskursus. ”Sidst fik vi farligt 
gods kursus”, men der mangler stadig 
noget egentlig vedligehold for os”… og så 
er han lidt træt at høre at forsynerne ikke 
laver noget – den skrøne vil han gerne 
aflive. ”Vi knokler”, siger han.

Nogle ting savner han dog fra ”gamle 
dage: ”i en periode deltog vi som figuran-
ter i Gribskov på nogle rekrut-ture – det 
var skide skægt”. Men ellers må det 
gerne køre mere i samme retning som 
nu – bare uden for meget styring fra top-
pen”, knurrer terrieren afslutningsvis•

Ole og hans NK Myg arbejder på kammeret.  Foto: K.H.Ophus
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Lidt som en spontan ide, i en periode 
med forholdsvis få aktiviteter, fandt Kob-
ber, Jon og undertegnede ud af, at der 
skulle marchtrænes.

To søndage med 14 dages mellemrum, 
fik vi trampet godt igennem og fik hhv. 
19 og 10 km i benene. Vejret var med os 
begge dage. Gode solrige dage, uden for 
meget varme.

Første Søndag startede vi i Husum og gik 
langs Vestvolden . Kobber havde en langt 
større viden om det sted, end nogen af 
os andre overhovedet vidste. Så turen 
blev ret spændende og mange hemme-
lige steder blev undersøgt.

Den næste søndag gik turen til haresko-
ven, hvor vi gik rundt i lækkert kuperet 
terræn med masser af skøn natur og 
selvfølgelig det gode selskab.

Alt i alt to gode dage, hvor vi både fik 
trænet lidt, men også fik snakket om 
stort og småt på den fede måde•

Marchtræning i 1. deling
Af Kenni Madsen, NK/DEL

March

Foto: Jon Steine

Marchtræning er vel forankret i hjemmeværnet. 
Derfor er der også en række hold, der træner 
og deltager i større marcher, hvor Nijmegen nok 
er den mest kendte. VHV har gennem et par 
år haft sit eget hold “Lindormen”. Der findes 
også andre hold, der går march, inkl Dan-
marks største march: Hærvejsmarchen. Se evt. 
Øglerne.dk
Hvis du er interesseret i at marchtræne, så hold 
øje med KMP hjemmeside og KMP facebookside.
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Arbejdsdag på Djursvang
Af John Klavsen, fg. KDODF 

Kompagniet har modtaget nyt signalud-
styr fra depotet i Jonstrup. Derfor havde 
signalgruppen en arbejdsdag på vort 
eget depot sammen med forsyningsbefa-
lingsmand Ole Stripp.

Vi mødte fire mand fra gruppen søn-
dag d. 22. juli.  FSBM Ole tømte sine to 
lagerrum for alle de gule kasser og de 
postcontainere, som ikke havde været 
gennemset siden vor flytning fra depotet 
i KHC.

Vi gennemgik sammen alle kasser, og 
sorterede med hård hånd i gamle papirer 
og andet materiel, som i årenes løb bare 
var blevet lagt i depot. Det blev til en hel 
affaldscontainer fyldt til randen. FSBM 
fandt ved denne øvelse, mange ting som 
han ikke havde kunne finde i de sidste år, 
hvor alt bare var stablet op i rummene.
  
Vi pakkede de ting, som vi skal bruge 
fremover, og endte med at KSN fylder tre 
gule postkasser, samt nogle kasser med 
udstyr til madlavning for STFPLGRP.

Samtlige RDO 371 og med tilbehør blev 
afprøvet, og defekter indleveret til repa-
ration. Felttelefonerne FT 58 og tilhø-
rende kabeltromler blev også afprøvet, 
her fandt jeg desværre to telefoner som 
var pakket våde ned med batterier i. Det 
var ikke et smukt syn for en SIGBM, at 
udstyr som havde været udlånt til øvelse, 
bare var helt irret på alle kontaktflader 
og batterierne var gået læk, så kontak-
terne var ødelagt. 

Vi har modtaget to stk. radioer med 30W 
effektforstærker, så nu kan vi række over 
hele Københavnsområdet fra KSN nu! 
Radioerne var lige kommet fra signal-
materieleftersyn, hvor de var godkendt, 
så vi regnede desværre med, at de var i 
orden til vor kompagniøvelse. Det viste 
sig dog at der var gået en glassikring i 
strømforsyningen til den ene af dem. Vi 

måtte derfor køre uden effektforstærker 
på denne øvelse, så vi glæder os stadig 
til at kunne afprøve deres effektivitet i 
vort eget område.
Alle tingene på vort kompagnidepot er nu 
på sin egen plads, og skulle nemt kunne 
findes frem af FSBM• 

Arb.dag

Foto: K
.H

.O
phus
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VK12

Vedligeholdelseskursus 2012 løber af stablen i det jyske. Med udgangspunkt fra 
dragonkasernen i Holstebro, er der lagt i kakkelovene til et brag af en uge- i uge 
40.

Vedligehold omfatter ALT hvad man skal have i sine 24 timer for at forblive i aktiv 
struktur. Der gives Q for GME-E, der indeholder: 

Skydeuddannelse og kontrolskydning
Førstehjælpsuddannelse 
Funktionsuddannelse, (genopfriskning ”Færden på Jernbaneterræn”) 

Desuden undervises kommandodelingen i kommandostationstjeneste og bevogt-
ningsdelingen (BEV DEL) i dele af felttjeneste inden BEV øvelsen begynder.

Bevogtningsøvelse i Holstebro øvelsesterræn med underbringelse i BSO og på 
kasernen

VK i Holstebro
Af K.H.Ophus, KOF
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Kort nyt

VK i Holstebro
Af K.H.Ophus, KOF

VHK Sjælland - også på facebook
Selvom hjv.dk er kompagniets væsentligste kanal for formidling af elektro-
nisk kommunikation, er vi naturligvis også på facebook. 

KC’s holdning er klar: ”Vi bruger de kanaler, der skal til for at sikre, at vi 
når ud til folk. Men målet må være at de føres hen mod hjv.dk”. Derfor 
linkes der til nyheder på kompagniets side på hjv.dk, men facebook siden 
anvendes også mere ”uformelt”, som en slags mødested. Kig ind og ”like” 
siden og hold dig opdateret med hvad der sker i kompagniet.

Ved deadline for SPORSKIFTET, havde VHK Sjælland 68 likes - ikke langt 
fra hjemmeværnet, der blot har 100 gange så mange..

Konkurrence
I sidste nummer af 
SPORSKIFTET udlovede 
kompagniet et par gode 
flasker for kommentarer 
til bladet. Beklageligtvis 
har der vist sig visse 
tekniske komplikationer 
med at kommentere ar-
tiklen på hjv.dk. Derfor 
at KC besluttet at for-
længe fristen for kom-
mentarer - og dermed 
muligheden for at vinde 
store præmier. Skriv en 
mail til KC på loeper@
post.dk inden 1. novem-
ber 2012

Indlæg til bladet

Har du deltaget i en spæn-
dende aktivitet, har du 
været på et super kursus, 
har du på anden måde 
oplevet noget, du mener vil 
være interessant for dine 
hjemmeværnskammerater 
at læse om, så skrev til KC 
eller KOF (mailadresser står 
på side 2 i bladet).



Aktiviteterne er oprettet på hjv.dk - under ROS/AMG
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AKOS

Måned Aktivitet
Sept. Onsdag d. 5. - seniorgruppemøde

Onsdag d. 5. - delingsmøde 2. deling

Onsdag d. 5. - gruppemøde 1. gruppe, 2. deling

Lørdag d. 8 - BM møde

Lørdag d. 24. - Delingsseminar 1. DEL

lørdag d. 29. Skydning, Skalstrup (*

Okt. Uge 40 - Vedligeholdelseskursus

Lørdag d. 13. - BM møde

Torsdag-søndag d. 18-21. Tysklandstur

Søndag d. 21. Skydning, Skalstrup (*

Nov. Fredag-søndag d. 2-4. Patruljeøvelse

Onsdag d. 7. - seniorgruppemøde

Onsdag d. 7. - gruppemøde 1. gruppe, 2. deling

Lørdag d. 10. - BM møde/hvervningsseminar

Lørdag d. 10. Skydning, Skalstrup (*

Dec. Onsdag d. 5. - seniorgruppemøde

Lørdag d. 8 - BM møde

Lørdag d. 8. - Juleafslutning kl. 18

(* Skydning hos VHK KBH, hvorfor max antal VHK SJÆ: 8 m/k 
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NK

At have funktionen som næstkomman-
derende i et hjemmeværnskompagni 
kan være super tilfredstillende - og vildt 
frustrererende. 
Det er voldsomt tilfredsstillende at  være 
med til at udvikle mennesker, støtte op 
om udviklingen, følge den, og se hvordan 
mennesker får mere ud af at være sig 
selv gennem indlæring og træning. Set 
over den lange etape er det nok det mest 
tilfredstillende og motiverende aspekt af 
ledelse og føring - overhovedet! 

Igennem historien har de mennesker, der 
har forsøgt at lære os noget, at opdrage 
os, at hjælpe os nydt den største anse-
else i samfundet - ikke mindst præster, 
skolelærere, imamer, rabbier, profes-
sorer, forskere og mange andre. Det er 
ikke uden grund. Som menneske har vi 
et basalt behov for at udvikle os, samt 
udvide vores horisont - og den teknolo-
giske, sociale og menneskelige udvikling 
kører hurtigere end nogensinde, og 
anseelsen for de der forsøger at lære os 
noget - følger ikke med, og dermed er vi 
ikke så gode til at lytte som en gang - til 
gengæld er vores evne til at stille krav til 
indlæring stærkt stigende og det er godt. 
Dog skal vi passe på at vi ikke dels tror 
at alt nyt er godt - lad os huske, at der 
er begrænset bekræftelse af artikler på 
internettet - også på wikipedia, her skal vi 
være kritiske - vi skal være kritiske over 
for uploads på youtube, facebook og an-
dre private hjemmesider - og altid spørge 
os selv - hvilken dagsorden har de kilder 
vi ”stoler” på.

Det stiller krav til os som hjemmeværns-
soldater, både som indianere, men i 

endnu højere grad for os ”høvdinge”, at vi 
til stadighed kan udvikle vores underlagte 
personel. Det stiller krav til folks tid - nok 
den mest værdifulde ressource menne-
sket har i disse år. Det stiller krav til vores 
evne til at kommunikere og samarbejde - 
ellers fejler vi alle. 

Enkeltmand

Enkeltmandsfærdigheder er yderst vigtige 
for en hjemmeværnsmand - det frigiver 
ressourcer til andre ting, herunder den 
kritiske sans og evnen til at tænke selv-
stændigt.
De færdigheder opnåes kun på en måde, 
og det er træning og uddannelse, og de 
vedligeholdes og fastholdes kun ved flittig 
anvendelse i praktiske scenarier.
Enkeltmandsfærdighederne kan erhverves 
på Hjemmeværnskolen, på uddannel-
sescentre på kurser samt ved træning i 
enhederne. 

Enheden

Enhedsuddannelsen, evnen til at fungere 
som enhed, hvad enten det drejer sig om 
et kompagni, en deling eller en gruppe 
kan KUN erhverves gennem kompagniets 
aktiviteter og ved at træne og vedlige-
holde sammen med det øvrige personel 
i sin enhed - igen i kompagniet, delingen 
eller gruppen.
Denne del af hjemmeværnstjenesten er, 
hvis man skal prioritere, nok vigtigere end 
den enkeltes færdigheder, da vi ikke er 

Januar fed eller bare November Kilo
af Lars Møller Nielsen, NK

Fortsættes side 18
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Udd. dag

Uddannelsesdag
af K.H.Ophus, KOF

Søndag d. 22. juli holdt kompagniet ud-
dannelsesdag på Djursvang. 

Uddannelsesdagen giver mulighed for 
at træne på tværs af delingerne og ikke 
mindst træne de discipliner, der vil indgik 
i øvelse i august. 

Kommandodelingen og 1. deling var 
repræsenteret og gennemførte en række 
aktiviteter. Kommandodelingen fordelte 
sig således, at forsyningen arbejdede på 
kammeret, støtte/forplejning sørgede 
for mad, KOF arbejdede med kompagni-
bladet, SPORSKIFTET og KC finpudsede 
øvelse. 

Folkene fra 1. deling havde også travlt, 
med et heldagsprogram: visitering af per-
sonel/car search, radiotjeneste og teori 
omkring adgangskontrol. 

Formiddagen startede med visitering 
af personel/car search. KC havde fået 
fat i en særdeles kompetent instruktør 
fra et nordsjællandsk PO kompagni, GF 
Michael Højlund. Ud over at have været 
aktiv i hjemmeværnet i mange år, er han 
pt. i gang med KFOR træning for snarlig 
udsendelse til Kosovo.
 

Vi startede indenfor med en rigtig fornuf-
tig gennemgang visitering, inklusiv gode 
fif til hvordan det aktuelt gøres både 
mest sikkert, og ikke mindst juridisk. Som 

Michael påpegede, så handler det om at 
tænke et skridt foran – både med hensyn 
til sikkerhed og ikke mindst omkring do-
kumentation, således at eventuelt juridisk 
efterspil undgås – foto af lommeindhold. 
Dette blev så afprøvet i makkerpar. 

Så til gennemgang af teorien om ”Car 
search” – nydansk for afsøgning af kø-
retøj. Han viste et BASIC SEARCH, hvor 
køretøjet gennemsøges, men ikke skilles 
ad (i modsætning til et advanced search, 
hvor køretøjet adskilles af særlige teams). 
Det praktiske omkring køretøjer lod sig 
dog ikke gennemføre i lokalet, hvorfor 
resten af lektionen foregik udendørs..
 

Det hele krydret med gode anekdoter fra 
mange års, meget aktivt medlemskab af 
hjv.

Efter en særdeles solid frokost, tilberedt 
af støtte/forplejningsgruppen, fortsatte 
undervisning i radio. Her var det John 
Klavsen, der stod for undervisning. I 
løbet af en times tid fik han ført folkene 
igennem oprettelse og nedbrydning af 
radio, gennemgået signalordren og talt 
om ekspeditionsord. Det hele blev afslut-
tet med en lille signal øvelse i terrænet 
omkring kompagnilokalerne.

Dagens sidste lektion var en teoretisk 
gennemgang af AKP (adgangskontrol-
post). Her tegnede og fortalte DF Mads 
og NK/DEL Kenni på tavlen. 
Dagen sluttede omkring kl. 17, efter der 
var blevet puttet godt på eller genopfri-
sket•
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Sommerøvelse
af L.M.Nielsen, NK og K.H. Ophus, KOF

Øvelse

Det er fredag aften, klokken er 18.12 og 
kommandodelingen og befalingsmænd fra 
kompagniet er i fuld gang med øvelsen. 
Denne weekend står på bevogtningsøvelse 
i Ringsted. Indianerne dukker først op 
lørdag morgen kl. 7, men mange af stam-
mens ældre har allerede nok at se til.

KC og uddannelses-/støtteofficer, Jørn 
causerer (som officerer jo gør), på kam-
meret har Ole været i gang siden kl. 13, 
og regerer i vanlig stil og med sikker hånd. 
Hans NK, Myg er sendt i byen og hente 
folk. I køkkenet arbejder Bent, John og 
Dudle med at gøre aftenforplejningen klar 
til kl.18.30. 

Efter aftensmaden giver KC sin befaling. 
Der noteres og stilles efterfølende uddy-
bende spørgsmål inden der sættes i værk 
med at forberede til recce på objektet. En 
buslet kører af sted mod Ringsted kl.21,  

og da de vender tilbage efter midnat er 
planen ved at være på plads.

Lørdag

Lørdag møder folkene og kort tid efter 
er NK/DEL klar til at give march befaling.  
Inden da har kompagniet taget den nye 
honnør fra Kyndby værket til sig

Der rykkes mod Ringsted, hvor der skal 
etableres bevogtning af et deployerings-
område over weekenden. Vel fremme 
rykker delingen ind og foretager en 
afsøgning, hvorefter der oprettes en 
adgangskontrolpost. 

I løbet af eftermiddagen har politiet i 
Ringsted behov for hjælp til visitation og 
tilbageholdelse af fanger, og denne op-
gave løser kompagniet på bedste måde, 
selvom der til tider er intenst i adgangs-
kontrolposten
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Øvelse

I de tidlige aftentimer modtager kom-
pagniet en melding om at forberede 
og træne indtrængen og rensning, da 
hændelser ude i fædrelandet har gjort, 
at der måske skal rykkes mod alternativt 
deployeringsområde, denne gang under 
skærpet beredskab.

Der trænes og læres nye ord som ”stacke 
up” og ”killzone”, ”sætte sig på rummet” 
og ikke mindst et udtryk der falder rart 
på tungen for de fleste hjemmeværns-
folk; ”At skære kagen”

Sidst på aftenen overtager 2. Deling 
adgangskontrolposten  så 1. deling kan 
få hvilet, inden de skal på igen søndag 
morgen kl. 04. 

Søndag

Lidt op ad morgenen sker der pludseligt 
noget, og det er ikke kun den voldsomme 
regnbyge der tænkes på. Godt nok havde 

der været minimum udfald mod objektet, 
men omkring kl. 9 angribes objektet og 
delingen må frigøre. Objektet skal dog 
sikres, og KC befaler for at genindtage 
objektet. Der trænges ind igen og renses 
– noget der heldigvis var blevet brugt 
tid på at træne, mens grupperne var i 
beredskab. En høj-intens udfordring der 
giver åndenød, sved på panden og pulsen 
helt op over de 250 - tror jeg.

Kl. 11 – ENDEX! Tid til oprydning, evalu-
ering, hjemtransport og resning – denne 
gang i våben. Der er altid ting, der kan 
gøres anderledes, men både deltagere og 
øvelsesledelsen har fået en masse med 
hjem.

Alt i alt en god weekend i det grønne - 
og mange tak til de der deltog for deres 
gode humør og engagement - og ikke 
mindst til NYF, som i hvert fald skal 
inviteres med hver gang vi laver øvelse 
fremover•
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Skykon

Foto: Christel Thomsen

Skydekonkurrence i Borris
af Frans Løper, KC

Fredag d.15 juni drog en god håndfuld 
folk fra kompagniet af sted mod Bor-
ris, hvor årets VHD skydekonkurrence 
(SKYKON) skulle afholdes denne gang. Vi 
ankom dertil ved 12-tiden, hvor vi fik en 
madpakke som vi så satte til livs. 

Da ingen af de andre havde været i Borris 
skydeterræn før, tog jeg dem på en lille 
rundtur. Der er en ringvej omkring skyde-
terrænet, som er 27 km langt.. Så sagde 
jeg: ”Hvis i ikke opfører jer ordentligt , 
kommer i en tur på ben ringvejen rundt 
:-)”. Det blev aften og efter lidt selskabe-
ligt samvær var det godnat. 

Lørdag morgen startede med flaghejs-
ning og appel derefter konkurrence start 
kl. 0900, hvor undertegnede og Camilla 
Stub var med som hjælpere. Der var 
tilmeldt 13 hold a 4 mand, deraf 1 hold 
fra VJE SJÆLLAND + 1 ”løsgænger”. 
Holdet bestod af: SG Gitte Hersom, MG 
Kenneth Sørensen, MG Mikkel S Hansen, 
MG Christel Thomsen, løsgænger: MG 
Henning Strøm. 

Der var skydning med GV M/95, LSV og 
pistol M/49 - både som hold og som en-
keltperson. Skydevejret var.. kanon; over-
skyet, lunt og kun et par enkelte småby-
ger. Skydningen endte ved 16 tiden og kl. 
1800 var der så tegnsoverrækkelse, hvor 
Christel vandt præmien, et armbåndsur, 
som bedste kvindelige skytte.

Herefter var der spisning,  som var rigtig 
dejlig mad med 2 forskellige slags kød 
og det smagte faktisk rigtigt godt. Til 

dessert var der så hjemmelavet is. Efter 
lidt social hygge, hvor en del syntes at 
det var min tur til og lægge værelse til (et 
værelse på anslået 12 kvadratmeter), var 
vi nok ca.  20 mand så det var lidt trangt 
:-). Så derfor – kl. 0100 søndag sagde KC: 
”Nu er det ud - kaptajnen skal sove :-)”.

Efter morgenmad søndag kørte vi så 
hjemover og vi var i København godt 
middag . 

Alt i alt en god SKYKON, godt tilrettelagt 
og dejlige rammer•
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Har du ikke fået nok af at skyde eller kunne 
du bare godt tænke dig at træne til næste 
års konkurrence, så kom og besøg HJVs 
skytteforening JERNET i DGI-byen. Der 
er skydetid hver tirsdag fra 18-20 og der 
skydes både med pistol, og riffel.
En kasse amm. med 50 patroner koster 30,-
Få mere at vide på skf-jernet.dk og se f.eks. 
hvilke våben vi har.
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NKs indlæg, fortsat fra side 11

NK

stærkere end det svageste led - tilsva-
rende er det lige præcis vores evne til at 
arbejde som en enhed under kommando 
der gør os attraktive for totalforsvaret 
og samfundet. Folk med enkelmandsfær-
digheder i førstehjælp, brandslukning, 
skydning o.l finder man også mange 
steder uden for det miltære system, men 
evnen til at arbejde som enhed - den 
findes ikke mange steder, og her bidrager 
HJV betragteligt.

Forældet uddannelse

Udviklingen har sat tempoet gevaldigt i 
vejret, og det betyder at det vi lærte for 
5 år siden, måske ikke længere er det 
bedste eller mest anvendelige. Det er 
derfor af kritisk vigtighed, at man holder 
sin uddannelse ajour, og sørger for at 
være kritisk i forhold til om den indlæ-
ringskilde/instruktion man modtager er 
ajour og relevant for ens opgaveløsning. 
Eksempelvis giver det ikke meget mening 
for en hjemmeværnsenhed at vedligehol-
de i panserkending og pansermeldinger - 
og der kan være mange flere eksempler. 

Tilsvarende møder jeg tit personel, der 
har den oplevelse og følelse at rigtig 
signaltjeneste kun finder anvendelse ved 
RDO 371, og ved anvendelse af andet 

signalmateriel, så står det frit for at 
improvisere. Dette er ikke tilfældet, og 
vi skal blive bedre til at adskille værktø-
jer som RDO og GEV fra standardisede 
reglementer og metoder, eksempelvis 
udfører vi Kamp fra stilling på samme vis, 
hvad enten vi er bevæbnet med M/75 
eller M/95

Det er derfor vores alles pligt at vedlige-
holde vores uddannelse gennem officielle 
kanaler som skolerne, uddannelsescen-
trene og enhederne, så vi sikrer at denne 
er ajour, så vi på ansvarlig vis kan udvikle 
vores underlagte personel - eller bare os 
selv.

Det er derfor vores alles pligt, at vedlige-
holde vores enhedsuddannelse gennem 
kompagniet, så vi sikrer at kompagniet er 
i stand til at løse de pålagte opgaver.

Den nemmeste måde at gøre dette, er at 
deltage i de aktiviteter som kompagniet 
afvikler.

Vel mødt

Fra wikipedia.com
Uddannelse er et udtryk, der både benyt-
tes om den uformelle læring af færdighe-
der, viden og holdninger og de uddan-
nelsesinstitutioner, som udbyder formelle 
uddannelsestilbud. 

Det kan foregå på meget specifikke, 
målrettede områder, eller det kan 
være mere grundlæggende og mindre 
håndgribeligt: at få erfaring, god døm-
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mekraft og visdom, eller med et andet 
ord almen dannelse.

Den uformelle læring

Den uformelle læring begynder det 
øjeblik, et barn fødes og fortsætter 
hele livet. For nogle er kampene og 
triumferne i det daglige liv meget mere 
lærerige end en formel skolegang (Eller 
som Mark Twain siger: ”Jeg lader aldrig 
skolen komme i vejen for min uddan-
nelse”). Familiemedlemmer har en stor 
uddannende indflydelse - ofte mere end 
de selv indser – selv om familiens ud-
dannende indflydelse er meget uformel. 
Familiens påvirkning af et barn betegnes 
også som socialisering.

Den formelle uddan-
nelse
En formel uddannelse foregår normalt 
i uddannelsesinstitutioner, som sam-

fundet stiller til rådighed for borgerne, 
især børn og unge. Institutionerne er 
organiserede i uddannelsessystemet, 
som normalt inddeles i kategorier efter 
uddannelsens niveau, art og længde. 
En formel uddannelse har fordelen af at 
være rimeligt systematisk og grundig. 
Kritikere har altid fremhævet, at de, der 
sørger for uddannelsen, hvad enten det 
er kirken, staten eller en anden institu-
tion, næsten altid vil forsøge at danne 
de studerende efter egne idealer. Det er 
formentlig uundgåeligt, at uddannelse 
bliver vævet sammen med normer, men 
man kan kræve, at systemet vedstår sig 
de normer, som lægges ned i uddannel-
sen (i Danmark sker det f.eks. gennem 
skolelovens krav om opdragelse til en 
demokratisk holdning).

Samspillet mellem undervisning og 
læring
Uddannelse består dels af personens 
egen læring og dels af den undervis-
ning, man har modtaget. Læring vil 
ofte være tilfældig og interessebetonet, 
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Udd. medl.

DST BEF og Uddannelsesmeddelse
af Karina Byberg, KBM

Distriktsbefaling: Nr. 5–6/2012

Tildelt Hjemmeværnets Fortjenesttegn 04/5 2012 Lars Møller Nielsen. Afgang 
Kristian Wiborg, Kurt Erik Lundh overflyttet til FRST, John Frimodt Petersen afgået ved 
døden. Funktion-/gradsændring John Roland Sørensen fratrådt FSBM Grad + Veder-
lag frafaldes ligeledes 30/6 2012. Fra Aktiv- til Reservestruktur Adam Palsbo, Finn 
Oldengaard, Ole-martin Hæklund, Rene Munkholm Nielsen, Sara Elkjær Petersen.

Uddannelsesmeddelse Nr 5-6/2012

Forsyningsbefalingsmandskursus Lasse Peter Møller afgået 5/6 pga sygdom.
Kontrolprøve for udleveret våben Henning Strøm, Gitte Hersom, Kenneth Søren-
sen, Mikkel Hansen, Christel Thomsen. Grundlæggende Militær Efterudd.,friv 
1060, Kontrolprøve for udleveret våben, Forsvarets førstehjælpsuddannelse, 
Færden på jernbaneterræn 22-26 apr (seniorkursus): Bent Pedersen, Henning 
Strøm, Hugo Strunge, Henri Deleuran, Johnny S. Larsen, Knud-Aage Hæklund, Sten 
Petersen, Erik Ravn Gregersen, Gert Urban, John Svendsen, Aage Kai Kjersgaard 
Orinteringslære Kort og Kompas Henning Strøm, Henri Deleuran, Hugo Strunge, 
Johnny Larsen, Knud-aage Hæklund, Steen Petersen, Erik Gregersen, Gert Urban, John 
Svendsen, Aage-kai Kjersgaard. Skyttemærkeskydning på gevær M/95 Henning 
Strøm.

mens undervisning som regel er 
systematisk og bestemt af pligt. Det 
er en klassisk diskussion, om det 
ene eller det andet giver mest ud-
bytte i form af et øget uddannelses-
niveau, og i Danmark har modsæt-
ningerne været eksemplificeret med 
den sorte skole på den ene side og 
Grundtvig samt Kold på den anden.

I de senere år er livslang læring ble-
vet et almindeligt anvendt begreb. 

Gennem kurser og efteruddannelser 
skal borgerne lære at omstille sig til 
nye krav og muligheder og herved 
udvikle sine kompetencer. De se-
neste års teknologiske udvikling in-
denfor bærbare apparater har også 
gjort, at man ikke behøver befinde 
sig på skolebænken for at modtage 
undervisning. Ofte kan uddannel-
sen foregå online, lige præcis når vi 
behøver en viden om et eller andet 
specielt emne•


