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Frans Løper, Chef for VHK SJÆLLAND

Hej alle sammen i VHK Sjæl-
land og godt nytår til jer alle. 
Vi er gået fra 4 årlige udsen-
delser af Sporskiftet til 3.

2013 var et år hvor vi igen 
har været til en masse akti-
viteter, både på VHD niveau 
og UAFD niveau, 
ligeasom vi har 
hjulpet andre 
opgaver som 
fjendemar-
kering 
med 
mere .

HJK har 
jo som 
bekendt 
beslut-
tet at alle skal Gennemføre 
24 timers uddannelse pr 
kalenderår for at kunne være 
i aktiv struktur. Dette er vi 
desværre ikke kommet i mål 
med og det er op til det en-
kelte medlem og sørge for og 
få de 24 timers funktionsrela-
teret tjeneste.

Vi har i år haft et godt frem-
møde til VHD uddannelses-
weekend og vores vedlige-
holdelseskursus i uge 40. Her 
stillede vores kompagni igen 

med det største kontinget 
, så det skal I have ros for. 
Vi har også deltaget i såvel 
skydekonkurence i Tyskland 
og en tur til tyskernes Bivu-
aktur. Her formåede den ene 
af vores grupper at tage en 
3 plads hjem - flot gået (se 
mere i en artikel i dette nr).

I dette nr er der ilagt en ak-
tivitetsoversigt for 2014 hvor 
i kan se hvilke ting der er 
planlagt for, det er noget for 
alle så kom og deltag i vores 
spændende aktiviteter.

Den 8 februar har vi tegns-
overækkelse hvor vi blandt 
andet skal have uddelt flere 
40, 50 og 60 års medaljer for 
medlemskab af Hjemmevær-
net.Så jeg vil gerne opfordre 
alle der har mulighed for at 
deltage denne dag, mød op 
så vi kan hylde de menne-
sker, der har været med i så 
mange år og vise dem vores 
respekt for dette ved at være 
mange tilstede.

Så velkommen til 2014 og en 
masse gode oplevelser i VHK 
SJÆ.

KC

Leder
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Tysklandstur 2013
af KC Frans Løper

Tyskland

I oktober var vi 8 mand og 1 gæst, Henrik Uglebjerg, der igen tog turen til Freuden-
berg hvor vi var inviteret til Herbstbivak. Vi startede kl 8 fra Djursvang torsdag mor-
gen og kørte via Jylland til Tyskland - i øsende regnvejr. Jeg tænkte... bare det ikke 
bliver sådan et skodvejr når vi når hen, hvor vi skal være.

Efter 10 timer, incl pauser, nåede vi så til tyskernes lokaler hvor vi havde - igen - hyg-
geligt samvær med vores tyske værter. 

Fredag morgen tog vi så til stedet hvor konkurrencen (som bivuak turen egentlig 
er) afholdes, hvor vi også skulle være de næste par dage. Jeg havde sørget for at vi 
fredag kunne komme til en tysk garnisions skyde simulator (Gesims) og kunne bruge 
al den tid vi orkede på og skyde. Så der var skydning med alt lige fra pistol til de 
panserværnsvåben, som tyskerne anvender. I godt 5 timer blev der blev skudt på livet 
løs, og jeg tror at ”drengene ” fik styret deres skydelyst for den dag. Om aftenen var 
der så sørget for selskabeligt hygge. 

Lørdag morgen startede kl. 0630, hvor der var morgenmad og kl. 0800 gik konkur-
rencen igang. Der var 8 hold af 4 mand tilmeldt, 1 hold fra HKS (Hærens Kamp Skole), 
1 hold fra VHK Århus, vores 2 hold samt 4 tyske hold. Opgaverne til konkurrencen var 
blandt andet: førstehjælp, panserkending, signaltjeneste, kortlæsning på turen som 



Foto: ?

var ca 12 km i bjergterræn og håndgranatkast med blind håndgranat som NK VHK 
Århus og jeg stod for. Turen incl. momenter tog ca. 5 timer. 

Da alle fra VHK SJA var hjemme besluttede vi at gå en tur ned i byen, hvor der var 
middelaldermarked, for og se lidt på byen. Rigtig mange var meget nysgerrige efter 
”hvad vi var for nogen”, så vi fik lavet lidt PR for danmark. Vi fik lidt kaffe og kigget på 
diverse stande mm. Det var en rigtig hyggelig tur og i flot solskinsvejr og dejlig varme. 

Vel tilbage var det tid til den længe ventede præmieoverrækkelse. 1. pladsen gik til 
HKS-holdet (de var en tand, nej et helt tandsæt bedre.. til panserkending. 2. pladsen 
gik så til vores jyske VHD kolegaer og så gik 3 og 4 pladsen til os. Rigtigt godt klaret 
svende. Som jeg sagde til arrangøren: ”I skulle måske gå i skarp træning til næste år 
;-)”. 

Jeg overrakte VHD våbenskjold til vores tyske venner som jo er kutyme, når man er 
på besøg ved fremmed enhed. Om aftenen var der igen hygge ved bålet og gode 
soldaterhistorier. 

Efter morgenmad søndag morgen kørte vi så hjemad ved 9 tiden og efter en lang dag 
på motorvejen, med rigtig meget kø var vi igen på Sjælland ved 20 tiden . 

En stor tak til jer alle som var med - I var nogle rigtig gode repræsentanter for Dan-
mark. Til næste år har jeg budgetlagt med at vi igen kan tage 2 biler af sted . 
 
Tak for en herlig tur svende.
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Af menig Kennie Andersen
StensvedGrundskole

Der gik kun to uger fra min kontrakt med 
Hjemmeværnet var underskrevet, til at 
jeg skulle på grundskole. Det skulle være 
i Stensved, nær Vordingborg i perioden 
23. august til 1. september 2013.   

Jeg modtog programmet for kursus en 
uges tid før og var meget spændt på 
de forskellige fag, der nu skulle stiftes 
bekendskab med. Skydning for eksempel - 
jo jeg havde da prøvet at skyde en enkelt 
gang tidligere, for mange år siden. Men 
nu var det alligevel som om at det var lidt 
mere spændende, da det var en helt ny 
måde at skulle skyde på, end nede i skyde 
klubben ved Frihedens Idrætscenter. Så 
til at skulle stifte bekendtskab med et 
noget mere udvidet førstehjælpkursus, i 
forhold til det man skal i gennem når man 
taget kørekort.

Skole

Fredagen kom hvor jeg skulle det ned 
og fik tjekket ind, med en smule nervø-
sitet, men også med stor spænding på 
hvad man nu ville komme til at opleve 
og møde af nye mennesker. Jeg meldte 
min ankomst og fik udleveret en nøgle til 
et værelse samt besked om at jeg skulle 
dele værelse med en gut ved navn Mario. 
Mario var en super fin fyr, og vi fandt hur-
tigt ud af det med hinanden. Det sjove var 
at vi fandt ud af at vi var ansat i samme 
firma så der var jo noget at snakke om, 
da vi er ansat i vær vores ende af landet.

Klokken blev 1800, og vi skulle samles til 
introduktion for forløbet af grundskolen. 
Efter at være blevet præsenteret for de 
forskellige undervisere, skulle vi for første 

gang stifte bekendtskab med eksercits. 
Vores gruppe fandt hurtigt formen for 
dette, og det var meget sjovt at skulle gå 
i takt og holde linerne. Hver aften var der 
opsummering i grupperne og vi gennem-
gik dagen der var gået, og dagen som 
ville komme.

Lørdag lærte vi om Hjemmeværnet som 
organisation, baggrunden for Hjemme-
værnet, samt rettigheder og pligter for 
Hjemmeværnet. Det gik formiddagen med 
og da klokken blev 1200 var det frokost 
tid. Efter den noget overraskende, for 
ikke at sige MEGET gode forplejning, 
skulle vi i gang med at lære at hvordan 
man vedligeholder,anvender, efterser, 
funktioner, adskiller og samler gevær 
M/95, samt sikkerhedsbestemmelser 
omkring hvordan man anvender våben, så 
som lade og aflade gevær. Så var klokken 
også blevet 1800 og spisetid, og igen var 
man jo overrasket over forplejningen, som 
tog hensyn til alle om man ville være sund 
eller usund osv. Efter aftensmaden blev vi 
delt i to grupper, hvor den ene skulle til at 
lære omkring SINE radioen og den anden 
gruppe skulle omskoles til små køretøjer i 
Hjemmeværnet. Så var lørdagen gået og 
alle var kommet lidttættere på hinanden 
og fik sig en sludder for en sladder i fæl-
lesstuen.

Spisetiderne var de samme gennem 
hele skoleperioden og fagene skiftet og 
underviserne satte større og større krav 
til os som dagene gik, især omkringvo-
res eksercits. Men det var jo sådan set 
også okay, for den sidste lørdag skullevi 
have parade, hvor alle grupperne hver 
især skulle eksercere uden underviserens 
hjælp. Dagene gik med hjælp til politiet, 

GRUSK
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Stensved førstehjælp, skydebaneøvelser og mere 
vedligeholdelse af gevær. Der kom mere 
og mere pres på os omkring denforestå-
ende parade, for mange af os viste ikke 
helt hvad det helt præcis gik udpå, eller 
hvor seriøst det skulle forgå.

Men vi var der jo først og fremmest for 
at lære. Og de to dage på skydebanen 
var hårde, men sjove. Vores gruppe var 
de første og eneste til at få 3x5 træffer 
på 100 meters afstand. Ikke kun en gang 
men hele tre gange i træk.

Noget de fleste af os nok ikke havde 
regnet med var, at underviserne ville 
lave øvelser midt i undervisningen, hvor 
vi kom ud til f.eks. en trafikulykke hvor 
en lastbil var kørt ind i en bygning og 
folk var kommet til skade. Meget virke-
lighedstro. Men da dagen kom hvor der 
var førstehjælpsprøve, var alle klarog alle 
bestod.

Paraden

Og så efter noget aftensmad var det 
blevet tid til paraden. Vores grupper var 
1. gruppevar vi først på, men da vi så de 
andre grupper blev vi lidt usikre på om 
vi kunne vinde. Men alle grupper skulle 
op ad to omgange - første omgang skulle 
bare væreen standard eksercits med en 
gruppefører til at føre. Anden gang var 
det meddet vi selv havde fundet på, og 
her var det valgfrit om man ville har sin 
gruppefører med eller ej. Der var kun en 
gruppe som valgte at tage deres fører 
med.

En lille udvalgt gruppe af underviserne 
og officerer var dommere, og skulle 
bedømme hvilken af vores tre grupper 
var bedst. Det så da godt ud for første 
gruppe, lige indtil tredje gruppe kom på 
banen. Der blev vi lidt nervøse, men med 

3 point til forskelle vandt vi eksercits pa-
raden. Vores gevinst var den bedste pose 
ud af tre chips poser, hvor den dårligste 
til faldt det hold med færrest point. Men 
det var jo en smags sag og som ægte 
sportsmænd og soldaterkammerater delte 
vi alle gevinsterne mellem os, da det 
også var små marginaler som stod imel-
lem os i paraden.

Efter paraden festede vi alle sammen 
og nogle glemt vist at der nok også ville 
komme en sidste dag hvor vi ville få vores 
diplomer, men det måtte jo stå for deres 
egen regning.. Der var en hvis form for 
glæde, men også sorg, over at nu havdevi 
alle været sammen, i 9 dage stået sam-
men i mange særlige situationer, men det 
ville nu også blive dejligt at komme hjem 
igen, og se det man nu har dehjemme, 
om det er venner, kærester og familie.

Afskedens time kom og alle tog pænt 
afsked med hinanden, inden man så igen 
skulle ud i verden og passe hvad man 
nu end måtte have i hverdagen, men 
vi håbede da alle at vi vil ses engang 
igen, gennem Hjemmeværnet. Nogle 
aftalte endda at de ville tage på LPU 2 på 
Stensved her fra den 18. september 2013. 
Men det var ikke en mulighed for alle, 
da folk jo ikke altid har mulighed for at 
kunne få fri fra arbejde med kort varsel, 
for vi var jo mange mennesker - mener at 
vi var 24 eller 25. Så det kan det jo være 
lidt svært at se igen, men vi holder jo nok 
kontakten over facebook.

Jeg har ihvertfald fået en super oplevelse 
ud af forløbet, og meget mere viden, jeg 
kan bruge i fremtiden. Faktisk har jeg 
allerede nu haft brug for min førstehjælp 
ved et mindre ulykkestilfælde. Der skal 
lyde en stor tak for en fed oplevelse 
påStensved kaserne, samt undervi-
serne som forstod at gøre undervisning 
levende.
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Er du historisk interesseret og kunne du tænke dig at abejde med 
det, som en del af dit hjemmeværnsengagement? Så er du måske 
kompagniets nye historiker. 

Du kommer til at indsamle og registre effekter og beskriver deres 
funktioner. Det kan dreje sig om ting fra skydninger, øvelser, so-
ciale aktiviteter osv.

Er du interesseret i at høre mere, kontakt KC på telefon eller mail:

Tlf: 5021 8924
Mail: vhksja-kc@hjv.dk

Historiker til kompagniet

Webmail

Diverse

I forbindelse med sidste nøglepersonelmøde i 2013 havde kompagniet 
besøg af Jan Mohr, der ud over at være IT officer, også er en gammel 
ven af kompagniet. Alt nøglepersonel er således sat op på webmail.

Det betyder at fremadrettet behøver du ikke at være i tvivl om 
hvordan du skriver til BM/officerne. Adressen er:
VHKSJA-[funktion]@hjv.dk
Måtte du f.eks have behov for at komtakte KOF skrever du: 
vhksja-kof@hjv.dk
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1400-1730
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1700-2300

AKO
S 2014
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Torsdag, 3.
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K Ø
ST)

1800-2200

Fredag, 4.
1 D

EL, D
elingsaktivitet

1900-2100

Fredag/søndag, 25.-27.
Ø
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eekend
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O

Søndag/torsdag 27.-1.
Seniorkursus, Søgårdslejren

EN
O

M
aj

Søndag, 4.
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aj parade
1000-1400

O
nsdag, 7.

1D
EL, D

elingsaktivitet
1900-2100

Lørdag, 10.
Skydning, Skalstrup (VH

K KBH
)

0900-1600

Lørdag/søndag, 24.-25.
Skydew

eekend +
”Pas på banen”-kursus

0800-1500*

Søndag, 25.
Skydning, Skalstrup (100m

) (VH
K SJÆ

)
0900-1300

Lørdag, 31.
Som

m
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1700-2359
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nsdag, 4.
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øde

1900-2200

O
nsdag, 18.

1 D
EL, D

elingsaktivitet
1900-2100

Lørdag, 21.
Skydning, Skalstrup (VH

K SJÆ
)

0900-1600

Lørdag, 28.
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1000-1900

Juli
O

nsdag, 16.
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EL, D
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1 D
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 vedligeholdelse
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O
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Januar

Lørdag, 18.
Skydning, Skalstrup (VH

K KBH
)

0900-1600

Lørdag/søndag, 18-19
BM

 w
eekend

1200-1300*

Lørdag, 25.
Rengøring af puljevåben

1300-1500

Tirsdag, 28.
Skydning, Skalstrup (VH

K Ø
ST)

1800-2200

Februar
Lørdag/søndag, 1.-2.

VH
D

 Storm
øde

EN
O

O
nsdag, 5.

KD
O

, G
ruppem

øde
1900-2200

O
nsdag, 5.

Våbeneftersyn
1900-2000

Lørdag, 8. 
KM

P m
øde

1200-1500

Lørdag, 8.
Tegnsoverræ

kkelse
1500-

O
nsdag, 12.

1 D
EL, D

elingsaktivitet
1900-2100

Fredag/søndag 21.-23.
Ø

velse Blå negl
EN

O

M
arts

O
nsdag, 5. 

KD
O

, G
ruppem

øde
1900-2200

Lørdag, 8.
Skydning, Skalstrup (VH

K SJÆ
)

0900-1600

Tirsdag, 11.
Skydning, Skalstrup (VH

K Ø
ST)

1800-2200

O
nsdag, 12.

1 D
EL, D

elingsaktivitet
1900-2100

Fredag/Søndag, 14.-16.
G

ruppeføreruddannelse
EN

O

Lørdag/søndag, 29.-30.
A-øvelse

0800-1500*
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Motorordonnans
KDODEL afholdt d. 11. AUG vedligeholdelse af det MOTORD kursus 
der blev afholdt på VK11.

Vi mødtes en tidlig søndag morgen på Djursvang, hvor vi startede 
med lidt morgenmad.  Da vi havde fået reguleret blodsukkeret, så 
hovedet også fungerede, blev der holdt en lektion i kort & kompas af 
Claus. Det er den med ”hen ad gaden – op ad stigen – ind til pigen ”, 
samt alle de gode oplysninger der står i kortrammen. Der blev også 
tid til at snakke om meldepunkter, marchveje og signaltjeneste med 
SINE-Terminalerne.

Da alle var klar, meddelte DF, den første koordinat der skulle kø-
res til. Derefter kontrollerede han, at alle holdene havde fundet det 
første punkt på ORDO – turen. Så kørte vi ud på øvelsen med vore 
medbragte madpakker (Albertslund Smørrebrød). 

Det var et dejligt solskinsvejr på denne sensommerdag. Holdene 
kørte ad egen selvvalgt marchvej mellem kontrolpunkterne. DF gav 
holdene koordinaten på den næste post, når alle var ankommet. Alle 
holdene fandt rimeligt nemt frem til det næste punkt på kortet der 
skulle besøges.   

Jeg havde fundet nogle interessante punkter at køre til på øvelsen. 
Vi var blandt andet ved Mosede Fort, Vallø Slot, kanten ved Fakse 
Kalkbrud, samt et par andre poster, inden vi sluttede af ved Stevns-
fortet.

Af KDODF John Klavsen

MIKE OSCAR
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vedligeholdelse
Her var der denne dag udstilling 
af ældre militære køretøjer, de 
er istandsat af nogle folk, som 
gik meget op i, at de stod i helt 
original maling og mærker.

Efter vi havde indtaget vor med-
bragte madpakker på tagterrassen, blev vi vist rundt nede i de 
fugtige kassemat’er hvor en del af Danmarks indsats i den kolde 
krig blev udført. 

De havde farvandsovervågningen af en del af Østersøen og 
Øresund. Deres kanoner kunne skyde helt til Falsterbo i Sverige 
og kunne sammen med minespærringer lukke farvandet for de 
WAPA fartøjer, som ville ud i Skagerak og Nordsøen.

Langelandsfortet havde en lignende opgave med Storebælt og 
farvandet op til Lillebælt.

Vi havde en god dag, hvor Claus Münster fik genset de lokaler 
hvor han aftjente sin værnepligt, ved at se på en radarskærm. 
Disse lokaler er ikke renoveret og var derfor ikke med i rundvis-
ningen, men Claus fik guiden til at lukke ham ind.  

Vi kørte tilbage til Djursvang og først på vejen dertil, blev vi ramt 
af en kraftig regnbyge.  Vi holdt en kort evaluering, hvor vi blev 
enige om, at de fremmødte havde haft en god dag, hvor man 
også fik nogle andre indtryk med hjem efter en Hjemmeværns-
øvelse.

Tak til de fremmødte på denne dejlige sensommerdag !

John Klavsen
KDODF    
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Mørket havde lagt sig, da vi først gik 
i gang, men spotsene og vores egne 
pandelygter gjorde os i stand til at klar-
gøre til den fortstående opgave. 
Inflitrering af fjendligt område, med 
henblik på, at fratage diverse fraktio-
ner vitalt udstyr, som kan bruges til at 
nedkalde beskydning af vitale danske 
installationer fra fly. 

Kort efter er vi klar. Alle rygsække, 
kampvest og lommer er fyldt med det 
mest fornødne. Våben, ammunition, 
natkampsudstyr, vand, mad og ”snivel” 
gear, dvs. varmt tøj, ekstra sokker og 
handsker. 

Da vi træder ud fra spotsenes lys 
omkring den gamle gård, hvor resten 
af vores supportenheder holder til, er 
det som at træde ind i et mørkt rum. 
Den lune sensommernat er blækmørk 
et øjeblik, men vi har ikke gået længe 

inden mørkesynet tager over og vi 
begiver os afsted. 

Vores første mål og der hvor vi har 
planer om at laver nattens først ODO, 
er omkring en stor bakke, der kan ses 
i det meste af området. Vi finder efter 
kort tid en lille lysning, som kan bruges 
og stille ligger vi samtlige rygsække i 
en lille rundkreds og gør os det beha-
geligt. 

Kort efter får vi første opkald på radio-
en, fjenden er set i et skovområde ca. 1 
km fra os. De virker fraværende og som 
om de ikke er klar over vi er i nærhe-
den. GF sender straks to af os ud. På 
nærmest ingen tid finder vi fjenden 
og bruger en rum tid på at observere 
på dem, inden vi trækker tilbage med 
vores efterretninger. 
En lille halv time inden daggry, begiver 
tre af os ud, for at finde det perfekte 

Cool PlatoonCool Platoon
Af NK/DEL Kenni Madsen

Cool Platoon
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ODO, nu kan vi se en hel del mere og 
vores seneste efterretninger siger, at 
fjenden ikke umiddelbart er i vores 
område. 

Det nye ODO er perfekt. Godt gemt 
væk i det sumpede skovområde, men 
stadig med en indsigt i området og den 
umiddelbart eneste farbare vej gen-
nem sumpen, kunne det næsten ikke 
være bedre. 

Efter et par timer med turnus søvn/
forplejning og vagt, gik vi i gang med 
at kigge kort igennem og lytte til 
efterretninger fra hovedkvarteret på 
gården, men det var ikke længe før en 
hel gruppe på 8 mand tramper afsted 
på vores farbare vej uden for ODO og 
sidste mand bærende på den antenne 
vi skulle have fat i. Som perler på en 
snor. Små tredive sekunder efter de er 
forbi, har vi sat en klæbepatrulje på 
dem. To af os forfølger dem og ser, da 
de små 400 meter fra vores ODO, laver 
en lille patruljebase og sender 4 mand 
op af bjerget ved siden af os. Højst 
sandsynlig for at finde et egnet sted til 
at sende fra. 

Over vores små patruljeradioer, tilkal-
der vi forstærkning og snart kaster vi 
den første håndgranat over i hovedet 
på dem. To af os kaster os ud fra vores 
skjul og sætter to skud i brystet på 
hver af dem af fjenden der stadig stod. 
De soldater som fjenden havde på vej 
op af bjerget, vender om da de hører 
deres venner blive angrebet, men de 
bliver hurtigt nedkæmpet af vores 
bagtrop. Hurtigt finder vi antennen og 
vender tilbage til vores ODO. 

Der bliver ikke meget hvile til os. Kort 
efter har vi to patruljer ude igen på 
efterretninger, der desværre viser sig 
ikke at give noget. Dog får vi et opkald 
om at en gruppe civile er nød. Vi sen-

der fire mand ud som nedkæmper en 
større fjendestyrke og redder en civil. 
Resten af dagtimerne forløber begiven-
hedsløst og først et par timer før dag-
gry, får vi efterretninger igen. Det viser 
sig, at de to sidste af fjendens grupper 
har slået sig sammen og befinder sig 
i en skovlysning et par kilometer fra 
os. Igen sender vi fem mand ud. Efter 
en længere inflitration, angriber tre 
af os deres ODO og trækker de fleste 
af fjendens soldater væk, mens to af 
vores hurtigste løbere får nedkæmpet 
deres vagtposter og henter antenner-
ne.

Så snart vi er tilbage i ODO får vi 
ordrer til at bryde op. De resterende 
fjendestyrker i området er på vej mod 
vores supportstyrker på gården vi for-
lod dagen før. Et hurtigt pick up får os 
ned til dem og inden længe angriber 
fjenden. Både granater og skud flyver 
af sted, men fjenden har ikke tyngde 
nok og efter 10 minutters ildkamp, 
trækker de få overlevende sig. Ca. en 
time efter får vi nye ordrer: En anden 
enhed vil tage sig af, at sweepe skoven 
for de sidste fjendestyrker og vi bliver 
sendt hjem. 
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Juleafslutning
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Juleafslutning
Lørdag d. 30. november var omkring 25 
medlemmer ti ljuleafslutning i lokalerne 
på Djursvang.

For nøglepersonelkredsen startede dagen 
dog en del timer tidligere med det årets 
sidste møde, men herefter deltog alle i 
årets juleafslutning.

Det blev en fin aften og en god måde at 
slutte et tralvt hjemmeværnsår af.

Tak til john og hans folk for - endnu en 
gang - at stå for indkøb og ikke mindst 
tilberedning af et rigtigt godt festmåltid.
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Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tak for den modtagelse jeg har 
fået i kompagniet. 

Allerede da jeg første gang deltog i et arrangement, følte jeg mig velkom-
men. På det tidspunkt, var jeg der som gæst, men blev modtaget på en meget 
positiv måde. Det er også mit indtryk, at de andre nye i kompagniet har haft 
samme oplevelse.

Jeg håber og tror, at vi kan fortsætte denne positive indgangsvinkel til nye 
mennesker i vores kompagni. 

Derudover har det været en oplevelse, at se vores uddannelsesuge (Uge 40) 
med en meget flot deltagelse fra kompagniet. Vi kan være stolte over at stille 

med ca. halvdelen af vore aktive i den uge. Flot gået.

Uddannelse
Jeg har brugt noget tid på at gennemgå uddannelsesstandarden i kompagniet, 
hvor jeg kan konstatere at vi ligger højt. Det var en fornøjelse at sidde til KC/
NK møde og konstatere at vi lå i top 3, hvad uddannelse angår.

Derimod var det ikke helt så interessant da vi kom til hvor mange vi havde, som 
skulle overføres til reserven. Her var vi desværre også i top 3.
Ingen af dem skyldes GMEF (!), men derimod manglende 24 timer eller mang-
lende lovpligtig uddannelse. Vi var i top 3 med gennemførelsen af GMEF.

Hvad angår GMEF, så vil jeg gerne med dette en gang for alle slå fast, at det 
ikke er noget farligt. Det er det hjemmeværnet altid har lavet, men som vi nu 
skal til at registrere, således at vi kan bevise hvad hjemmeværnet bruger penge 
på. Nemlig at holde et højt uddannelsesniveau samt en stor faglig kompetence.

Dermed undgår vi sager som dem der for nogle år siden florerede i aviserne, 
såsom at julefrokost var en del af uddannelsen for hjemmeværnet.

Til orientering har vi i gennemsnit 124,53 timer pr. aktiv i kompagniet i 2013. (I 
skrivende stund) Højdespringeren har 625 timer.

2014
I 2014 har vi i ledelsen lavet en AKOS, som gerne skulle kunne sørge for, at alle 
kan holde deres uddannelse ved lige. Samt til dem der mangler lovpligtig ud-
dannelse, vil der også være mulighed for det. 
Vi har i ledelsen besluttet, at der fremadrettet ikke kommer til at stå GMEF ud 
for øvelserne/uddannelsesaftenerne, for at der ikke skulle være en følelse af, at 

Nytårshilsen fra NK
Af NK Lennart Kromann

NK
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DST BEF og Uddannelsesmeddelelse
af KOF, for KBM

Uddannelsesmeddelelse 2013-7, 8, 9, 10, 11 og 12

Næstkommanderende Kursus, UAFD, modul 1 og 2, 08 -12 SEP 2013 (Q02975383): 
Lennart Carsten Kromann. Lovpligtig uddannelse 1, 2, 3 og 4, 18 AUG – 01 SEP 2013 
(Q01717158, 02864264, 02607022 og 02298761): Kirsten Frøkjær Jensen. Lovpligtig 
uddannelse 1 og 2, 13 – 25 AUG 2013 (Q01717158, 02864264): Kennie Kim Andersen. 
Omskoling til MAN 8 (Q02056588) 06 OKT 2013: Kenneth Sørensen, Claus Strand Sø-
rensen. Sikkerhedsbefalingsmandskursus, 2070 (Q2470218) 01 OKT 2013 Kontrolprøve 
SIKBM, 5539 (Q2508994) 01 OKT 2013: Lennart Carsten Kromann, Kenneth Sørensen. 
Omskoling for skytter til FX-våben, 4107 (Q2747798) 29 SEP – 01 OKT 2013: Lennart 
Carsten Kromann, Maria Dannemann Rokatis, Teddy Baah Badu, Claus Strands Søren-
sen, Kenneth Sørensen, John Svendsen, Ole-Martin Hæklund, Hugo Strunge, Pernille 
Ugleberg, Richard C. Ross Andersen, Rune Lund Geest. GME-F (Q2894105): Mie 
Rosenfeldt Tandrup, Thomas Eg Kjersgaard, Gitte Manskov Hersom, Merete Münster, 
Knud-Aage Hæklund. Skyttemærkeskydning på Gevær M/95 OP 17 NOV 2013: Peter 
Middleton (184, guld), Jimmie Claus Petersen (177, sølv) Richard C. Ross Andersen 
(176, sølv), Henning Strøm (173, sølv), Ole B. Stripp (145, Bronze). GME (Q2894105), 

det hele tiden er det samme vi skal igennem. Men at der i stedet bliver set på 
indholdet af uddannelsen/øvelsen. Så mit ansvar, at få registreret hvad der nu 
skal, i forhold til GMEF.

I forbindelse med BM seminariet i januar, vil der til alle førere blive udleveret 
en oversigt over hvordan det står til i de enkelte grupper og delinger, hvad ud-
dannelse angår.

Husk allerede nu at planlægge med uge 40, som i 2014 vil komme til at foregå 
på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab. Vi skulle gerne igen kunne vise os som 
det mest talstærke kompagni på uddannelsesugen.

Fremtiden
Hvis vi kan holde den udvikling som kompagniet er inde i, er jeg overbevist om 
at fremtiden ser lys ud for vort kompagni. 
Vi bliver betragtet som en fornuftig og troværdig samarbejdspartner, som man 
kan stole på.
 
Dette er medvirkende til at vi kan få vores ønsker igennem, når vi bestiller til 
øvelser, uddannelser samt udlandsture.

Med disse ord ønsker jeg alle et godt nytår, NK
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SINE slutbrugerkursus, 7513 (Q2846327), ENH Overvågning, 6003 (Q2623468), ENH 
Beredskabsområde 1, 6004 (Q2623470) og ENH Kamp fra stillling (nærforsvar), 6006 
(Q2623689): Bent Pedersen, Birger Franklin Olsen, Claus Rønn Valentin, Claus Strands 
Sørensen (ikke Q2623689), Gert Urban, Karina Hansen (ikke Q2623468 og Q2623470), 
Henri Deleuran, Hugo Strunge, Jan Vimmer, Jimmie Claus Petersen, John Klavsen, 
John Tony Svendsen, John W. Ross Andersen, Jørn Juel Jensen, Kenneth Sørensen, 
Kenni Hindsgaul Madsen, Lennart Carsten Kromann, Mads Løvgreen Jensen, Maria 
Dannemann Rokatis, Ole Stripp, Ole-Martin Hæklund, Per Bower Henriksen, Richards 
C. Ross Andersen, Rune Lund Geest, Steen Reinhold Petersen, Teddy Baah Badu, Pe-
ter Middleton. Kontrolskydning udleveret våben, 5525 (Q3022963) og Rest. våbenudd. 
GV M/95 modul 2, 1036 (Q2081956): Claus Rønn Valentin, Claus Strands Sørensen, 
Gert Urban, Karina Hansen, Hugo Strunge, Jan Vimmer, John Tony Svendsen, John 
W. Ross Andersen, Kenneth Sørensen, Lennart Carsten Kromann, Maria Dannemann 
Rokatis, Ole-Martin Hæklund, Per Bower Henriksen (ikke Q3022963), Richards C. Ross 
Andersen, Rune Lund Geest, Teddy Baah Badu, Peter Middleton. ENH Kamp fra stillling 
(nærforsvar), 6006 (Q2623689): Frans Løper. 

Distriktsbefaling 2013-7, 8, 9, 10, 11 og 12
Tilgang: 428790 MG Kirsten Frøkjær Jensen 01.07.13, 428862 MG Teddy Baah Badu 
16.07.13 , 430667 MG Kennie Kim Andersen 12.08.13, 431354 MG Philip Skjødt Ege-
berg 06.11.13. Afgang: 353695 MG Johnny Wael afgået ved døden 06.07.13, 239177 
MG Samy Gjerulff Jaziri 01.09.13, 278974 MG Rene Ehlers er overflyttet til MHDV/HVF 
137 pr. 01 SEP 2013, 245458 MG Ove Louis Hansen 15.10.13. Overflyttet til MHDE/HVF 
363 pr. 15 NOV 2013: 237226 MG Bent Madsen, 262688 MG Kent Marquardt, 253314 
MG Jan Hansen. 261701 PL Lars Møller Nielsen er fratrådt funktionen som NK pr. 30 
JUN 2013. Den tillagte grad samt rådighedsvederlag bortfaldt pr. samme dato. 238322 
SG Jan Barner Pedersen fratræder funktionen som ROF pr. 31 DEC 2013 og tillagt grad 
bortfalder pr. samme dato. 267310 LT Lennart Kromann er overflyttet med grad og 
tiltrådt funktionen som NK ved VHK SJÆ pr. 01 AUG 2013. Er tildelt rådighedsvederlag 
fra 01 AUG 2013. Overflytning til VHK SJÆ pr. 01 SEP 2013: 384951 MG Claus Rønn 
Valentin, 414133 MG John William Ross Andersen, 410612 MG Mie Rosenfeldt Tandrup. 
Nedennævnte er tillagt grad pr. 01 SEP 2013 således: 373510 MG Richard Christo-
pher Ross Andersen, grad af SG. 283715 MG Kim Thorenfeldt-Nielsen, grad af KP. 
405839 MG Camilla Marina Stub, opsagt (LPU) 02.12.13. 288992 MG Karl Johan Larsen 
12.12.13. 239657 MG Stig Jørgensen, RES overføres til aktiv styrke og tillægges grad 
af SG pr. 01 JAN 2014. Tiltræder pr. samme dato i funktionen som ROF ved VHK SJÆ. 
428591 MG Maria Dannemann Rokatis er tildelt rådighedsvederlag pr. 01 SEP 2013. 
234892 MG Brian John Wede Andersen overført til VHK SJÆ reserve pr. 15 OKT 2013. 
236882 SG Henri Deleuran, NK/SIGBM fratræder funktionen som SIGBM pr. 31 DEC 
2013 og tillagt grad bortfalder pr. samme dato. 277380 MG Claus Mogens Münster 
tillægges grad af SG og tiltræder i funktionen som SIGBM pr. 01 JAN 2014. VHD CH 
tillægger 267310 LT Lennart Carsten Kromann, NK grad af PL pr. 01 JAN 2014. 245338 
LT Jimmie Claus Petersen, SKYLE fratræder 
funktionen som SKYLE pr. 31 AUG 2013. Over-
flyttes med grad af LT til VHK SJÆ og tiltræder 
funktionen som SKYLE VHK SJÆ pr. 01 SEP 
2013. Rådighedsvederlaget er uændret.

KBM


