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Sikke et forår det har været. Intet har været 
som vi kender det og ikke ret meget har væ-
ret som vi havde planlagt i vores AKOS. Det 
betyder dog ikke at det har været et kedeligt 
forår. Årets startede ellers fint med en week-
end med første hjælp, men herefter ramte 
travlheden os. Faktisk har vi haft helt excep-
tionelt travlt, med flere indsættelser og med 
brug af en lang række af jer. Ingen nævnt, 
ingen glemt, men I skal alle have en tak fra 
mig, ligesom chefen for Hjemmeværnet har 
takket for den store indsats.

Vi var først haste-indsat i JONSTRUP, som 
han besøgte, og siden besøgte han også 
den anden indsættelse, som vi deltog i tidli-
gere, nemlig på Taastrup station. Her havde 
vi over en lang periode flere af jer indsat. Og 
derudover havde vi jo også folk fra støtte-/
forplejningsgruppen, der sørgede for at hel-
tene kunne virke, tak.

Indsættelsen i Taastrup var denne gang lang og 
betød, at vi måtte skynde os at få uddannet en 

del folk i ”Færden på baneterræn”. Det gjorde 
vi i to-holdsskift, men få deltagere på hver, for 
at overholde afstandskravet på to meter. 

Så ser man på foråret i et større perspektiv, 
så har vi både formået at støtte samfundet, 
men faktisk også få gennemført manglende 
uddannelse i både første hjælp og færden 
på baneterræn. Ikke dårligt, når vi, og især I, 
samtidig har knoklet med indsættelser.

Nu ser jeg bare frem til at vi får et lidt mere 
struktureret efterår, hvor aktiviteterne kom-
mer til at køre som planlagt. Du vil snart kun-
ne finde en opdateret AKOS bag login på hjv.
dk. Mens du venter på den, kan du læse dette 
nye nummer af SPORSKIFTET. Det er ikke 
muligt at lave en trykt version mere, men jeg 
er rigtig glad for det format, vi har fundet her - 
og håber at du også vil synes om det.

Nok engang tak for den store indsats I har 
ydet i dette annus horribilis, og så håber jeg at 
vi kan gøre resten af året til et rigtigt godt år.
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