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KC’s hjørne
Hej alle sammen 

Så er første halvår af 2014 gået og jeg synes at vi skal 
tage et lille tilbageblik på dette. 

Vi har haft mange aktiviteter med god tilslutning og dette 
er jeg meget glad for, det viser vi kører af den rigtige vej. 

Også hvad angår deltagelse i distriktets aktiviteter og 
støtte til disse ligger vi godt i toppen, det luner chefens 
hjerte at I alle sammen viser at vi som enhed går forrest 
med et godt eksempel. 

Personelmæssigt har vi indtil nu haft en tilgang som er 
rigtig god: 
• 2 godkendte ansøgere
• 5 mere er på vej
• 1 er kommet tilbage fra reserven og 

   • overflytninger på vej fra andre enheder. 

Så som det umiddelbart ser ud, kan vi byde 10+ nye velkommen hos VHK Sjælland i år. 

Den 4. maj var der parade i Ringsted med tegnsoverrækkelse, hvor vores KOF LT K. 
Hemmingsen Ophus fik overrakt Hjemmeværnets fortjensttegn, som er et vidnesbyrd 
for et ekstraordinært stykke arbejde ud over det forventede. Dette har Kenneth om 
nogen fortjent med de ting han laver. Jeg kan her nævne: vores blad SPORSKIFTET, 
foldere både i kompagniregi og på distrikts niveau, film til diverse arrangementer, artik-
ler på vores side på hjv.dk og jeg kunne blive ved. Jeg sætter rigtig meget pris på det 
Kenneth laver og håber at have ham hos os mange år endnu. 

I maj var KC, NK, SKYL og Henning Strøm i Tyskland til skydekonkurrence som var vir-
kelig god, men uha hvor det regnede. 

Vores næste store opgave bliver så Roskildefestivallen, hvor vi hjælper med at opret-
holde driften af jernbanen, der går gennem festivalområdet. Så ved du ikke hvad du 
skal lave fra den 28/6 og en uge frem, så kom til Roskilde og vær sammen med dine 
hjemmeværnskammerater og hør musik. 

I uge 40 har vi igen vedligeholdelseskursus. Dette afvikles i år på Hjemmeværnsskolen. 
Der er lidt ændringer, så kursus i år starter onsdag og afsluttes søndag. I uge 42 tors-
dag tager vi igen til Tyskland og deltager i deres ”Herbst bivuak” tur som tidligere år. 

Til sidst ønsker jeg jer alle en rigtig god sommer og ferie. I har alle fortjent det, så vi 
ses efter sommeren til flere gode oplevelser og spændende opgaver.

Af KC KN Frans Løper

Leder
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Ansvarlig:
KC Frans Løper
vhksja-kc@hjv.dk

Redaktør og foto:
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 3 gange/år til kompagniets aktive, reserve 
samt særligt interesserede personer. 

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

4. maj er en mærkedag for Danmark 
og især for Hjemmeværnet. Det var om 
aftenen d. 4. maj 1945 at frihedsbud-
skabet lød fra BBC i London.
 
Oplæseren var i gang med udsendel-
sen, da han pludselig fik stukket et 
stykke papir i hånden, og efter kort tid 
annoncerede: ”Her er London, her er 
London” og fortsatte så med selve bud-
skabet: ”I dette øjeblik meddeles det, 
at Montgomery har oplyst, at de tyske 
tropper i Holland, Nordvesttyskland og 
i Danmark har overgivet sig”. Herefter 
tonede kongesangen: ”Kong Christian 
stod ved højen mast” ud i æteren.

Da budskabet bredte sig ville jubelen 
ingen ende tage. Folk strømmede ud 
på gaderne hvor de dansede rundt og 
viftede med dannebrog. De forhadte 
mørklægningsgardiner blev revet ned 
og brændt på bål.
I Danmark markeres dagen stadig ved 
symbolsk at sætte lys i vinduerne den 

4. maj parade

Foto: Lars Møller Nielsen



aften, mens den egentlige fejring af be-
frielsen holdes 5. maj. Hjemmeværnet 
og Forsvaret iøvrigt højtidligholder dog 
4. maj og afholde parader landet over, 
hvor der holdes tale, ligesom der ud-
deles årstegn og ikke mindst fortjenst-
tegn.

Virksomhedshjemmeværnet holder sin 
parade ved distriktet i Ringsted. Her 
var det oberst Gunner Arpe, chefen for 
Virksomhedshjemmeværnet, der fore-
stod både tale og overrækkelse af me-
daljer.

I kompagniet har vi tradition for at ud-
dele årstegn ved et lokalt arrangement 
tidligere på året (se artikel andet sted 
i bladet). Derfor havde VHK SJÆ kun 
en enkelt mand, der skulle modtage 
en medalje: KOF Kenneth H. Ophus 
modtog Hjemmeværnets fortjensttegn. 
Oberstløjtnant Lars Fog fortalte, at man 
i dag skal indstilles til at modtage teg-
net, hvorfor det må betragtes som en 
endog meget stor ære at modtage.
 
Tillykke til Kenneth.

Se flere billeder fra arrangementet på flickr.com
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INFO
Hjv.dk, Sporskiftet, film.hjv.dk, Facebook.com - både i kompagniet og for 
distriktet og nu Flickr.com! Hvad sker der - og hvad skal det gøre godt for?

Først og fremmest skal det slås fast, at den elektroniske kommunikation 
IKKE afløser eller står i stedet for den menneskelige kontakt, der er en del 

af kernen i Hjemmeværnet. Når det er sagt, så ER det vigtigt 
at kommunikere – og i dag er forventningen fra mange, at der 
bliver kommunikeret mere, bedre og hurtigere. 

Lad os derfor lige gennemgå de forskellige kanaler vi bruger:

Sporskiftet er vores trykte blad. Kompagniblade er vel ligeså gamle som 
organisationen selv. Man kan argumentere for at tiden er løbet fra den 
slags. Holdningen hos os er, at vi med bladet, der også udsendes til folk 
i reserven og sendes til udvalgte interessenter, har en mulighed for at 
nå ud nogle andre steder end med de elektroniske medier. Det er ikke 
alle der omfavner den nye teknologi – her giver Sporskiftet historierne 3 
gange om året.

hjv.dk er Hjemmeværnets officielle kanal. Her melder Hjemmeværnet ud 
på myndigheds-, regions- og distriktsniveau. Men hver enkelt kompagni 
har også sin egen side her.

Hjemmeværnskommandoen har i deres kommunikationspolitik udstukket 
det mål for hvert enkelt kompagni: de skal have en nyhed på deres side på 
hjv.dk hver måned. Vi har ikke som sådan haft en nyhed på hver måned, 
men i de 4½ år, hvor vi i kompagniet har anvendt hjv.dk, har vi haft ca. 150 
nyheder på - altså et godt stykke over målet, hvis vi ser på det i et bredere 
perspektiv.

Hvorfor så ikke nøjes med at bruge dette? Allerede inden vi havde brugt 
hjv.dk i et år, kunne vi konstatere at det var lidt en Sisyfos-opgave at 

lave nyheder der alene. Der blev ganske enkelt ikke ge-
nereret trafik nok på siden - forstået derhen, at folk 
ikke bare logger på hjv.dk uden grund. Naturligt nok, 
da man jo ikke var vant til at der skete noget nyt på 
siden. Derudover er det et gammelt system, der tager 

noget tid at opdatere med en nyhed, ligesom det er ret 
omstændeligt at lægge billeder ind.

Derfor, d. 27. dec. 2010 oprettede vi kompagniets side på Face-
book. Idéen var at lave en kort teaser om nyheden, for 
derefter at linke til hjv.dk. Altså anvendte vi Facebook 
til at fange læserne og dirigere trafik ind på hjv.dk.

Af KOF K.H. Ophus

Info
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Kompagniets brug af Facebook i dag er stadig i vid udstrækning den sammen som oprin-
deligt. Men også Facebook fordrer, at der er noget indhold, så læserne kommer tilbage. 
Derfor lægger vi nu også mindre nyheder/notitser ind på siden, ligesom vi bruger den 
til video.

Distriktets Facebookside er ligesom kompag-
niets ditto - en måde at nå folk hvor de er. I 
forbindelse med stormødet i februar i år, kom 
distriktet og de kompagnier der endnu ikke selv 
var kommet på, på Facebook. Således har alle 
kompagnier i VHV nu en facebookside. 

Distriktet bruger dog også deres side mere of-
fensivt og booster (betaler) for at ikke-medlem-
mer ser opslag. F.eks. blev en video (lavet i HVK SJÆ) set af over 43.000 personer den 
første uge og næsten 51.000 personer ugen efter. Det er vel at mærke folk i målgruppen 
18-50 årige m/k og specifikt i områderne omkring hvor VHV har kompagnier.

Facebook er efterhånden ikke til at komme udenom. Stort set alle danskere er på og det 
er let at anvende både for redaktør og læser. Som kanal for et kompagni er det oplagt at 
anvende. Hvor det på hjv.dk måske tager 10 minutter at lægge en nyhed + billeder op, 
kan det samme arbejde gøres på Facebook på under et enkelt.

Et lille aber dabei omkring Facebook. Husk at når man skriver noget på Facebook - også 
som ”civil” KAN det falde tilbage på Hjemmeværnet. Anvend 
der for sund fornuft, når du skriver eller husk på den militære 
remse: ”TÆNK-TAST-TAL” – den indeholder stor sandhed.

Film.hjv.dk er Hjemmeværnets filmkanal. For et par år siden 
introducerede man såkaldte video-ambassadører, der fik et 
kursus i at lave film, et kamera udleveret og en opfordring til 
at få lavet nogle film ude i underafdelingerne. Levende billeder 
er godt til at fortælle historier, derfor er vi med på film.hjv.dk. 

Flicker.com er det seneste tiltag i kompagniet. Selvom Face-
book har mange styrker, så er billedhåndtering (indtil videre) 
ikke et af dem - billederne komprimeres voldsomt. Derfor er 
Flickr et forsøg på at gøre en masse billeder tilgængelig for 
alle i kompagniet. Og ikke mindst den bedst mulige kvalitet, og præsenteret super flot.

HJV og KMP handler om aktiviteterne - uddannelse, indsættelser. Og det handler om for-
svarsvilje, kammeratskab og en aktiv fritid. Men Hjemmeværnet – os, vi har en forpligtelse 
til at kommunikere; så folk ved hvad vi laver, aktive medlemmer kan se hvad der sker og 
folk i reserven eller folk, der ikke er med ude hver gang, kan bevare et forhold til organisa-
tionen. Alt dette er grundene til at vi melder ud på så mange kanaler – og så meget.

Forhåbentlig har dette givet en forståelse for den kommunikationsstrategi som kompag-
niet arbejder efter.
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Historisk arbejde
af KOF K.H. Ophus

Fessor, YST
AD, septemb

er 1975

Torden og Arnold, 
Auderød maj 1987
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             HISTORISK ARBEJDE  –  OG FORMIDLING             - Skrevet af Løjtnant K.H. Ophus -

  Selvom kompagniet i nogen tid har manglet – men netop lige før deadline fik - en historiker, har vi jo stadig masser af historie. Kompagniet er, som alle andre kompagnier i Hjemme-værnet, et resultat af en ræke  række sammenlægninger gennem årerne. Den seneste og nok ikke den sidste, var i 2012 hvor VJE ROS og VJE AMG blev til VHK SJÆ.

  Især i det tidligere VJE AMG er jeg bekent bekendt med at der har været arbejdet med det historiske. Folk som Finn Oldenborg, Fessor og Hugo Strunge gennem har årerne brugt timer på at sætte navne på ansigter på gamle billeder og få billederne sat i album.

  Et virkelig flot stykke arbejde, som desværre ikke har væ-ret til gavn for alle. Jeg fandt en kasse fyldt med disse album nederst på en hylde, i et aflåst rum på Djursvang. I denne kasse lå der over mere end 1.000 billeder fra perioden 1958 til 2000.

  Her ligger de fint, men det er jo en skam at gemme histo-rien væk. Derfor har jeg været i gang med at scanne de gamle billeder ind. Næste trin, er så at få dem lagt på nettet, så alle kan se/nyde/grine af/glædes over dem.

  Men det er jo ikke kun de gamle billeder det handler om. Det er ligeså meget et forsøg på at se frem, så den historie vi skaber nu, kan bliver bevaret. En spændende øvelse nu, er en god anekdote i flere år – og om føje år er den en del af vores historie. Den skal vi værne om og formidle.

                           - 1 -
-->

xxxx

Kampskydning,
 JÆGERSPRIS, maj 1973



         
         

    OPROP!

Ti l  k o m p a g n i e t s  s o l d a t e r  o g  f o l k !

       Hvis du har billeder fra aktiviteter: øvelser, kursus 

mv, så kontakt KOF Kenneth H. Ophus på mailadresse: 

kennethhemmingsen@hotmail.com. 

        Så vil de blive katalogiserer og i en vis udstrækning 

lagt på kompagniets side på Flickr.com

-->
HVOR KAN MAN SÅ SE BILLEDERNE?

  På Flickr.com, der er foto-delingsside har vi 1 tera-byte lagerplads. Men det virkelig gode ved Flickr frem for Facebook er, at billederne vise vises i en væsentlig bedre kvalitet, da Flickr netop er lavet til formålet. På Face-book komprimeres billederne voldsomt.

  På Flickr.com, kan du finde billederne ved at følge links på facebook, når der lægges nyheder på. 
Du kan også søge ved hjælp af søgeordet: VHKSJAAlle billederne på kompagniets side er markeret med dette søgeord.

                           - 2 -

xxxx
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En lille historie om hvad fire af kompag-
niets medlemmer brugte et par dage på.
Torsdag den 8.5 kl. 07:00 mødtes vi på 
Djursvang, for at tage til et skydestævne 
i Tyskland.

Efter at have klargjort og pakket 115, 
kørte vi afsted mod Nyborg. Her skulle 
vi samle yderligere to mand fra Fyn op. 
Da det var gjort, fortsatte vi til Padborg, 
hvor vi mødtes med folk fra København og 
Aarhus.

Efter tankning i Padborg, begyndte turen 
ned igennem Tyskland. Allerede her burde 
dem der ikke kan lide regn have vendt om. 
Regnen var til tider så kraftig, at det ikke 
var muligt at se mere end ca. 100 m frem, 
men samtidig var det et tydeligt varsel om 
hvad vi havde i vente.

Turen til Bielefeld, hvor vi skulle overnatte 
på Feltmarskal Rommels kaserne, var på 
ca. 450 km fra Padborg. En hurtig aftale 
om at vi skulle igennem Elben tunnelen før 
vi holdt frokost, gjorde at tempoet blev sat 
højt.

Her kommer så en vigtig forbrugeroplys-
ning: Hvis man kører 12 personer sam-
men, skaber det en hvis panik på de min-
dre motorvejsstop, når alle gerne vil have 
noget at spise samtidigt.. Faktisk oplevede 
vi at blive opfordret til at vælge noget an-
det, således at de kunne nøjes med det 
der enten var lavet på forhånd, eller kunne 
komme i ”ønskebrønden”. Bl.a. så de kun-
ne få vasket gafler nok op, til at vi kunne 
få en hver.
Herefter fortsatte turen sydpå, hvor vi nå-
ede frem i fin tid. 

Kasernen er uddannelsescenter for vær-

nepligtige til panserstyrkerne, og er under 
kraftig renovering. Hvilket tydeligt kunne 
ses på bygningerne, som svingede fra slid-
te depoter til en funklede ny officersmesse 
til ca. 35 millioner kr. Men så var den også 
med granit på gulvene overalt.

For dem der var panserinteresseret var 
der noget at se på. Her holdt en del Leo-
pard 2, Marder, Fucks, Brovogne på Leo-
pard 1 undervogn osv. Så der var et par 
stykker der fik at vide, at de kun måtte se 
med begge hænder i lommerne.

Aftensmaden blev indtaget på en nærlig-
gende restaurant, hvorefter den stod på 
socialt hygge, sammen med nogle tyske 
soldater.

Kasernen
Næste morgen fortsatte vi eftermorgen-
maden til en tidligere Canadisk kaserne, 
som nu bruges som skydelejr, lidt på 
samme måde som vi bruger Borris her-
hjemme. 

Dette tog imidlertidigt noget tid, idet 
GPS’en til tider havde en alternativ opfat-
telse af situationen. Velankommet fik vi at 
vide at de ikke var klar endnu, så vi tog en 
lille udflugt på et par timer, hvor vi bl.a. så 
en Engelsk Kaserne der stadig benyttes af 
englænderne.(Her skal man ikke komme 
til the tid og forvente at kunne få en sen 
frokost.)

Da vi kom tilbage fik vi vores kvarter an-
vist, samt udleveret sengetøj, dyner og 
puder, som vi så skulle gå den halve lejr 
igennem med. Vi var heldige at vi ankom 
i tørvejr.

En tur til Tyskland
Af NK PL Lennart Kromann

Tysklandstur
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Lejeren var nyrenoveret, så meget at ma-
lingen skrællede af vinduerne, når de blev 
åbnet første gang. Ellers var den holdt i 
den oprindelige stil, hvilket vil sige, en-
keltlagsglas i vinduerne, samt at der var 
en bygning som indeholdt toiletterne, og 
en bygning der indeholdt brusere. Disse 
var dog heldigvis placeret midt i lejren, så 
der ikke var så langt at gå i badetøfler og 
håndklæde, samt diverse andre mærke-
lige påklædninger, der figurerede ud på 
de små timer.

Kort efter vi var indkvarteret, startede reg-
nen for alvor, hvor de senere ankomne til 
lejren havde en udfordring med at holde 
deres sengetøj nogenlunde tørt på vej til 
diverse kvarterer. Til tider var regnen så 
kraftig, at vandet fra tagene væltede forbi 
tagrenderne. Dette skabte en noget lavere 
temperatur, der til gengæld gav meget fug-
tighed i de el-opvarmede bygninger. Man 
kan sige at det blev meget socialt for ry-
gerne, idet der ikke var meget tagudhæng, 
og dem der ikke var ude at ryge gerne ville 
forsøge at få lidt varme i bygningerne.

Lørdag morgen skulle vi være klar kl. 
07:00 på paradepladsen. Herefter opda-
gede vi at enten var vi blevet misinforme-
ret, eller også bruger tyskerne ikke som-
mertid, selvom det er dem der indførte 
den. Kl. 08:00 kom der busser for at køre 
os til skydeterrænet, hvor vi efter lidt tid 
endelig kunne få vores morgenmad.

KC var hurtig og få os afsted som nogen af 
de første, til selve skydningen, hvilket hav-
de den store fordel, at vi alle var så godt 
som færdige på skydebanerne til frokost-
tid, hvor himlen igen begyndte at åbne sig. 

Skydning
Den første skydning var med gevær G/36, 
der er standardvåben i den tyske hær, og 
som vel nærmest kan betegnes som en 
moderne udgave af M/75, dog med 5.56 
ammunition.

Her skulle der skydes på ringskive, samt en 
feltskydning på afstande mellem 60 m og 
400 m. Efter skydning på ringskive, star-
tede feltskydningen med at når skiverne 
kom, skulle man løbe 80 meter tilbage for 
at hente et magasin med 18 patroner, til-
bage til geværet, lade for herefter at afgive 
ild mod målet. Skiven var oppe i 1. minut. 
Herefter var der liggende skydning på den 
fjerneste skive, knælende skydning på den 
mellemste skive, og stående skydning på 
den nærmeste skive.

Med kun en tilskadekommen under vå-
benbetjeningen, kunne vi alle fortsætte 
til pistolbanen, hvor vi skulle skyde med 
9 mm Glock. 

Skydningen var på 25m startende med 
10-delt ringskive. Herefter skiftede man 
til skydning på tid, hvor der var 20 sekun-
der til at afgive 12 skud mod en figurskive, 
hvor der var en hvid figur i forgrunden, og 
en sort figur i baggrunden med pistol. Her 
var der så point for at ramme den sorte i 
sektioner fra 3 til 5 point, afhængig af dø-
delighed. Til gængæld var der minuspoint 
for af ramme den hvide skive, efter samme 
princip. 

Idet der var tilmeldt 86 hold til skydnin-
gerne, var der ikke umiddelbart udsigt til 
at kunne forsøge sig med en ekstra runde. 
Hvorefter vi gik tilbage til start. 

Efter lidt parlamenteren frem og tilbage 
med de stedlige hjælpere om hvorvidt fro-
kosten kom ud til start eller ej, endte vi 
med at tage ind til lejren igen, for at finde 
noget at spise og være i tørvejr, idet det 
nu var begyndt at regne igen.

Parade og præmier
Om eftermiddagen var der parade med 
præmieoverrækkelse, taler samt deltagelse 
af generalen for Nordrhein-Westfalen, samt 
afskridtning af parade. Der er visse tyske 
kommandoer der ikke helt ligner de danske.

Tysklandstur



13

Under paraden fik vi igen lejlighed til at 
teste vores regntøj, som dog ikke for al-
les vedkommende var helt tæt. Værre var 
det for dem, som ikke havde valgt at se 
på skyerne inden paraden, og derfor stod 
i M/01. 

Desværre var der ikke nogen VHD hold 
der kom på podiet, så vi kan kun konsta-
tere, at der må ligge noget træning i po-
sen over mulige mangler!

Herefter var der aftensmad (pølser med 
brød og salat) i den gamle kantine, og der 
var rig lejlighed til at få trænet fremmed-
sprog. (Der var deltagere fra Tyskland, 
Holland, Belgien, England, Norge og Dan-
mark)

En del trak sig dog tilbage til kvarterne, for 
at få noget tørt tøj på. Men der var livligt 
besøg på tværs af de forskellige landes 
hold. Selv fik vi besøg af de tyskere der 
havde stået for hele arrangementet. Un-

der ledelse af deres oberstløjtnant. 
Søndag stod den på oprydning og afgang 
inden kl. 08:00, hvorefter vi valgte at få et 

ordentligt morgenmåltid på en motorvejs-
rasteplads. 

Herefter gik turen til et stort tysk panser-
museum, hvor vi gjorde holdt i knap 2 ti-
mer. Museet havde det meste panser der 
havde været i tysk tjeneste, fra den første 
kampvogn fra 1918 frem til i dag. Derud-
over havde de også en pæn samling af 
panser fra andre lande fra 2. verdenskrig 
frem til i dag. Dertil kom et par undervis-
ningsmodeller der var skåret op, så man 
kunne se hvordan de var bygget op indeni. 

Der var også en særudstilling om hvordan 
sanitetstjenesten havde udviklet sig i gen-
nem tiden.

Efter en frokost på en lille motorvejsre-
steplads, hvor det samme senarie som på 
udturen udspillede sig, delte vi os, såle-
des at vi nu kunne fortsætte hjemover via 
færgen til Rødby, Mens jyderne og fynbo-
erne tog den op igennem Hamburg.mod 
Padborg.
Kl. 19:00 var vi trætte men glade tilbage 
på Djursvang.

NK, PL Lennart Kromann 
på skydebanen. 
Her er det i Jægerspris
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Mørket havde sænket sig over fjorden. Det var koldt, men stadig lunt for februar. 1 
deling, VHK-SJA var endnu engang kaldt ud til en opgave, hjv ikke sendte alle og enhver 
ud til.. 

En træningslejr for terrorgruppen Al-De-Anda var blevet fundet i et større skovområde 
nær Kolding og bl.a. VHK-SJA, 1 Deling var indsat for at udrydde dem.

Efter at have fundet et godt BSO på en gård i nærheden af fjorden og godt gemt i sko-
ven, kunne vi gå i gang med opgaveløsningen. 

Ret hurtigt fik vi lavet 2 patruljeruter og etableret en god observationspost lige midt i 
den primære forsyningsvej til træningslejren. Nu var vi klar til at sætte i værk.

I det første lange stykke tid skete der ingenting, men snart tog vi den første af deres 
patruljer. 

Generelt var det en meget stille opgave. På trods af, at 1. deling stod næsten lige mit 
i træningslejren, foregik langt det meste af terrorgruppens aktiviteter i den modsatte 
ende af skoven.

Efter 2 døgn i opgaveløsning fik vi den ordre vi alle håbede på. Fjenden er nedkæmpet 
og vi vil nu blive afløst en PO enhed som vil støtte politiet i oprydningen af lejren.

Blå negl 2014
Af NK/DEL Kenni Madsen

Foto: 1DEL

Blå negl 2014
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Hunterforce

Vi er med på øvelse blå negl – den store patruljeøvelse i Midtjylland. I år er der 250 
hunterforce soldater, der jager de 44 makkerpar af 2 mand og 5 hold med hver 6 
mand. Holdene er ikke kun fra Danmark, men også tyskske og skandinaviske solda-
ter er med. Blandt hunterforce er også folk fra HVK SJÆ, der har deltaget på denne 
måde i flere år.

For de deltagende hold er det en såkaldt opgavemarch. Over 2 nætter skal de tilba-
gelægge en del km. til fods, og derudover finde en række poster. Hver post er en 
station, hvor holdene skal løse forskellige militære opgaver. I år var dette blandet 
andet: Første hjælp, prioritering af sårede, våbenkendskab, orienteringsløb, forhin-
dringsløb på tid

Stationerne er kun åbne om natten. Når solen står op lukker de frem til kl. 18. I dags-
lyset ”overdager” (overnatning om dagen) holdene. Det betyder dog ikke at holdene 
er fredet – hunterforce jager døgnet rundt. 

Det er ikke bare holdene, der bliver presset i den weekend. Også hunterforce, arbej-
der hårdt og længe, ja faktisk døgnet rundt. Men det er god træning af overvågnings- 
og bevogtningsopgaver, som er en af kompagniets kerneopgaver.

Selve konkurrencen

10 hold gennemførte for makker af 2 mand, hvor vinderne blev et finsk hold. Tredje 
pladsen gik også til et finsk hold, mens andenpladsen gik til et dansk hold. For hol-
dene med 6 mand var der kun et enkelt hold der gennemførte alle poster og dermed 
vinder. Dette hold var dansk.
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 Hvert år i februar måned holder kompagniet sit årlige dobbeltarrangement med kom-
pagnimøde og tegnsoverrækkelse. Her har alle mulighed for at komme og være med til 
at høre – og tale med om hvad der sker i kompagniet. Der bliver især talt aktiviteter, så 
ledelsen har en føling direkte med alle og ikke kun gennem befalingsmændene.

Tegnsoverrækkelse
Af, KOF Kenneth H. Ophus

Kammerathjælp inden paraden ifm modtagelse 
af CH/VHV oberst Gunner Arpe.

Der spørges og svares ivrigt på kompagnimødet.

Tegnsoverrækkelse
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Efter et veloverstået møde, var 4 tegnsmodtagere mødt frem. Chefen for Virksomheds-
hjemmeværnet, oberst Gunner Arpe overrakte to 10 års tegn og to 50 års tegn. Ober-
sten overrakte tegn og med et klart: ”TAK”, takkede hver enkelt modtager for deres 
støtte til Hjemmeværnet gennem tiden. Som han uddybede: ”Chefen for Hjemmevær-
net har gjort det klart, at vi skal takke folk for den frivillige indsats de yder”.

Fra kompagniets side skal der lyde et stort tillykke – og naturligvis også en tak til mod-
tagerne af 10 år tegn, særligt til de 2 modtagere af 50 års tegnet: 

Erik Tersing er i reserven og har ikke været aktiv i Hjemmeværnet i en lang årrække. 

Hugo Strunge derimod har i mange år arbejdet i informationstjenesten i posthjemme-
værnet. Udover de 50 år i Hjemmeværnet, nåede han også 40 år i postvæsnet, inden 
han gik på pension for 7 år siden. 

Han er nu i enkadreret i kommandodelingen, ligesom han hvert år sammen med sin 
kone, Hanne (der også er aktiv i kompagniet) arbejder frivilligt på Hjemmeværnsmuseet 
i Frøslevlejren. 

Faktisk mødte Hanne og Hugo hinanden i Hjemmeværnet, nemlig på et sanitetskursus 
i slutningen af april 1969. Hugo var forstilt såret og lå i en kældergang i det gamle 
HJVD I på Forbindelsesvej i Frihavnen. Der var ikke gået et år før de var blevet gift. 
De bor nu i Tåstrup og har 3 voksne børn.

Se flere billeder fra arrangementet på flickr.com

Velkommen
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Af NK Lennart Kromann

Så er det igen tid til en opgørelse over 
hvordan det står til i kompagniet.
I skrivende stund ligger vi allerede på 
et timetal på 62,86 timer i gennemsnit 
pr. aktive i år.

Dette er rigtigt flot. Der er allerede 45 
personer, der har mere end 24 timer, 
men samtidig er der 18 personer der 
ligger under de 24 timer. Af dem er 
der flere der er tilmeldt skydeweeken-
den, så jeg er stadig fortrøstningsfuld 
omkring at få alle igennem kravet om 
24 timer i år.

Der har været et forår der har stået i 
uddannelsens tegn. Vi havde en stor 
alarmeringsøvelse, hvor vi fik gen-
nemgået flere punkter i GME-F, samt 
fik skrevet en hel del Q’er for bevogt-
ning.

Øvelsen var en bevogtningsøvelse, 
hvor oplægget var en akut indsæt-
telse, på baggrund af en optrappet 
situation i landet, hvor der var fare for 
vores infrastruktur. 

Den var planlagt til at vare i næsten et 
døgn, hvor der også var civil færden 
på objektet, idet det var en virksom-
hed der til stadighed skulle fungere, 
samt have leveret varer hele weeken-
den igennem. Virksomheden havde 
været så velvillig at de havde stillet en 
nogle fine faciliteter til rådighed for os, 
hvilket betød indendørs opholdsrum, 
kontor samt toiletadgang. Derudover 
havde de brugt tid på tydeligt i god tid 

at have orienteret deres medarbejdere 
om vigtigheden af at vi kunne få træ-
net den slags momenter.

En lille måned efter, var der uddan-
nelsesweekend ved distriktet, hvor 
vi igen var det kompagni der stillede 
med flest folk.
Tak for en god indsats!

Resten af året skal vi stadig have fokus 
på uddannelse og støtte til samfundet.

I første omgang, hvis alt går efter 
planen, vil det være med støtte i for-
bindelse med Roskildefestivallen, hvor 
der også vil være mulighed for at del-
tage i ”færden på banen”, som und-
taget de der deltog i seniorkurset er 
lige op over jf. Demars for en stor dels 
vedkommende.

Efter sommerferien vil der igen være 
rig lejlighed til at få luftet det grønne 
tøj, samt at få gennemført sine uddan-
nelser. Der vil være skydebanedage, 
sanitetsuddannelse, samt den store 
uddannelsesuge 40. 

Den vil i år vare fra onsdag den 1/10 
– søndag den 5/10 i Nymindegab, hvor 
vi gerne igen skulle være det bedst re-
præsenterede kompagni. 

Så lad os få alle med igennem både 
GME-F samt 24 timers tjeneste. 

God sommer til alle, 
NK Lennart Kromann

Alarmerings-

øvelsen

Nyt fra NK
NK



Som beskrevet i kompagniets reglement, skal vi hvert år afholde en alarmeringøvlese. 
Dette er pligtig tjeneste. Man kan holde øvelsen som en telefonalarmering eller som en 
reel øvelse. I år gjorde vi det sidste.

Vi startede en fredag aften hvor der var befalingsudgivelse med foreløbig befaling. DF 
satte sit personel i gang med og tørtræne diverse.

Lørdag morgen fik DF den endelige befaling, hvorefter han fik sine folk i gang med at 
gøre klar til opgave. Første opgave var en forskydning til Jonstruplejren, som skulle 
gøres under egensikring og derefter øvede de så indrykning på objekt.

De skulle være på bevogtningsobjektet, dansk retursystem i baldersbrønde, kl 12.

Delingen ankom og afsøgte området, oprettede adgangskontrol og begyndte iøvrigt at 
etablere sig på objektet. Efter 1DEL havde meldt at området var afsøgt, ankom KDO-
DEL, der oprettede KSN.

Herefter kunne indspillene begynde og i løbet af dagen kom der en række: folk der 
prøvede og komme ind på OBJ på forskellige måder, diverse sanitetsmomenter som var 
rigtig godt sminkede til formålet. Dette kørte indtil ca. 24 hvor KC beordrede 5 timers 
hvil for alle, dog var porten bemandet.

Kl. ca. 0530 kom så hovedangrebet og efterfølgende var der så pakke sammen og op-
rydning, inden turen gik tilbage på Djursvang, hvor fik vi morgenkaffe og evaluering af 
øvelsen. Endelig kl. 10 søndag formiddag var øvelsen slut.

Det er første gang i lang tid at kompagniet afviklede en egentlig alarmeringsøvelse men 
det bliver ikke sidste.

Mads er ikke bare en dygtig delingsfører. Han har netop været 
en tur på fyn, i forbindelse med optagelser til den nye hverv-
ningsfilm til HJV. Scenen hvor Mads spiller en hovedrolle, er en 
eftersøgning i et skovområde. 
Filmen kommer til at køre i TV og biografen til efteråret.

Alarmerings-

øvelsen

Foto venligst udlånt af HJK

Alarmeringsøvelse
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Uddannelsesmeddelelse 2014-1, 2, 3, 4 og 5

H.8140 Troppetegn og signaturer (Q1637472) Claus Mogens Mûnster, gennemført 
14-02-2014. Kontrolprøve videregående SKYLÆ, 5532 (Q1637604) 31 JAN 2014, Kon-
trolprøve Skydelærer, 5531 (Q1637604), Kontrolprøve GSL, 5530 (Q1637510), Kontrol-
prøve Skydeleder 2, 5535 (Q2508998), Kontrolprøve Skydeleder 1, 5533 (Q1637571), 
Kontrolprøve SIKBM, 5539 (Q2508994), Kontrolprøve udv. Sprængningskursus, 5521 
(Q1637574) og Ildmarkering, 4010 (Q2678793): Jimmie Claus Petersen, gennemført. 
Kontrolprøve SIKBM, 5539 (Q2508994) 31 JAN 2014: Nicky Sebæk Stougaard, Gen-
nemført. Lovpligtig uddannelse 1, GRU, 1000 (Q1717158) 07 – 16 MAR 2014, Forsva-
rets førstehjælpsuddannelse (Q2248592), LPU 1 – Førstehjælp, 1002 (Q 1717164), 
Grundlæggende våbenuddannelse GV M/95, LPU 1, 1004 (Q1637594), Kontrolskyd-
ning for udleveret våben, 5525 (Q 3022963), SINE Slutbrugerkursus, 7513 (Q2846327) 
og Administrative forhold, Puljekøretøj (Q 2070627) samt guld i FØHJ: Teddy Baah 
Badu. Tørkørsel af KTJ 115 og afhentning af brændstof i reservedunk til fods (Q8): 
Kenneth Sørensen. ENH Bevogtning fred-alm/særlig hjælp, 6005 (Q2623687) 28 – 30 
MAR 2014 og ENH Bevogtning krig-civ/mil objekt, 6027 (Q2624293): Snorri Debess, 
Thomas Nøddebo, Allan Vinkelgaard Lundsteen, Christel Kjær Thomsen, Claus Rønn 
Valentin, Frans Løper, Jimmie Claus Petersen, Jon Sørensen Steine, Kenneth Søren-
sen, Kenni Madsen, Kennie Kim Andersen, Kurt Edvard Kofod, Lene Lindbjerg Øster-
gaard- Nielsen, Lennart Carsten Kromann, Mads Løvgreen Jensen, Mie Rosenfeldt 
Tandrup, Nicky Sebæk Stougaard, Richard Christopher Ross, Rune ”Handsome Rob” 
Lund Geest, Teddy Baah Badu. Kontrolskydning for udleveret våben, 5525 (Q3022963) 
2014, gennemført 08-03-2014: Kenneth Hemmingsen Ophus, Jørgen Boager Nielsen, 
Frans Løper, Kim Thorenfeldt Nielsen, Birger Franklin Olsen, Richard Christopher Ross 
Andersen, Claus Rønn Valentin, Christel Kiær Thomsen, John William Ross Andersen, 
Kirsten Frøkjær Jensen, Jimmie Claus Petersen.

Distriktsbefaling 2014-1, 2, 3, 4 og 5

MG Fredrik Bahn Skovgaard Larsen er overflyttet til HDMVS/HVK VSJ pr. 15 FEB 2014. 
MG Lars Møller Nielsen, MG Jesper Bjerg, MG Martin Barner Dorrens, MG Adam Chri-
stoffer Taarup, MG Mikkel Schmidt Hansen og MG Thomas Carle Svensson er overført 
til reservestyrken pr. 02 FEB 2014. MG Jesper Bjerg overflyttet fra reserve- til aktiv-
styrke pr. 01 MAJ 2014. Tilgang: MG Michael Nielsen 18.04.14, MG Sean Patrick Lind 
Chambers 16.05.14. Afgang: MG Kent René Brysting Sørensen. MG Maria Dannemann 
Rokatis, HJ rådighedsvederlaget bortfaldt pr. 31 MAR 2014. MG Teddy Baah Badu, HJ 
er tildelt rådighedsvederlag pr. 01 APR 2014. Overflytning: MG Kim Christensen, er 
overflyttet fra HVK Rudersdal-Allerød pr. 08 MAJ 2015. Den tillagte grad bortfaldt pr. 
30 APR 2014: KP John Dennis Duerlund Hansen. Tildelt Hjemmeværnets Fortjenst-
tegn den 04 MAJ 2014: LT Kenneth Hemmingsen Ophus.

Bef. og udd. medd.


