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Rammerne er
på plads
Trænregimentet, Hærens Center for Logistik og Militærpoliti
(TRR) har nu eksisteret i ca. ½ år og har bevist sin bæredygtighed og effektivitet.
Siden den egentlige oprettelse den, 1. oktober 2011, er der
sket en udvikling, der har resulteret i en rimeligt godt bemandet og effektiv organisation, der er rede til at yde den støtte
og indsats, den er sat i Verden til at løse.
Inden for alle logistikkens tjenesteområder, på uddannelsesområdet, på udviklingsområdet samt inde for militærpolitiet er
vi kommet godt fra start. Direktiver og bestemmelser er udarbejdet og udgivet og rammerne er på plads for de fem nye bataljoners virke.
Bemandingen er som sagt, på de fleste områder, rimelig tilfredsstillende, om end vi stadig har mangler på befalingsmands- og
officersniveauet. Større tilgang i 2012 og efterfølgende år fra
Hærens Officersskole og fokus på udvælgelse og levering af befalingsmænd til videreuddannelse på Hærens Sergentskole medfører, at TRR allerede 2012/2013 vil være tilfredsstillende bemandet, under forudsætning af, at vi kan fastholde ansat personel.
Vi er alene nået hertil på grund af en helt ekstraordinær, engageret og positiv indsats og samarbejde fra alt personel ved
de tidligere organisationer, der i dag danner TRR.
ISAF-missionen i Afghanistan har netop været igennem endnu
en udskiftning fra hold 12 til hold 13. Hold 12 er hjemtaget og
afviklet efter en flot indsats. Velkommen hjem og tak for indsatsen. Hold 13 er i fuld gang med fortsat løsning af opgaverne
– nu i en anden struktur under en britisk Battle Group. Logistikog militærpolitienheder ved hold 13 er på plads, og meldingerne
fra cheferne lyder positive. Held og lykke til Jer derude.
Vi er nået ca. ½-vejs i nugældende forsvarsforlig og dermed til
det punkt, hvor der jf. forligsteksten skal gennemføres midtvejsevaluering på en lang række områder.
Dette sammenholdt med den politiske udmelding om behov
for besparelser på forsvarsbudgettet på 2-3 mia. kr. årligt, gør
2012 til et meget spændende og travlt år.

analyseres nærmere, som et led i forsvarets samlede besparelsespotentiale.
Det drejer sig blandt andet om sammenlægning af Departementet og Forsvarskommandoen samt analyser af værnsfælles potentiale indenfor logistikken.
I første omgang er forsvarets depot- og distributionsstruktur
samt forsvarets vedligeholdelsesstruktur udpeget som områder
for nærmere analyser, som på nuværende tidspunkt er godt i
gang. TRR bidrager loyalt og professionelt til disse undersøgelser af mulige optimeringer.
Lad os håbe, at de ansvarlige har den fornødne operative og
uddannelsesmæssige fokus og ikke blot henfalder til årsværkseksercits, når der skal findes fremtidige modeller og løsninger for logistikken til forsvarets operationer.
Jeg ønsker alle ved regimentet, såvel hjemme som ude i missionerne, et godt forår.
Flemming Larsen

Midtvejsevaluering gennemføres på adskillige områder, hvor
forhold som værnepligt, sammenlægning af officersskoler, behov for etablissementer til forsvaret mv. analyseres nærmere.
Hertil kommer andre områder, som Forsvarsministeren eller Forsvarskommandoen har udpeget som fokusområder, der skal
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Af sekondløjtnant Glenting, 5 HBUKMP/1 LOGBTN.

Jeg vil gerne være soldat
Om første og anden uddannelsesuge
som værnepligtig ved 1. Logistikbataljon.
Når man til Forsvarets Dag enten får et
nummer med en besked om, at man skal
aftjene sin værnepligt, eller man selv har
bedt om at få lov, venter næsten alle i
spænding på, at begynde ’at gå til soldat’.
Onsdag den 1. februar startede det eventyr, der forkortes med ”HBU” for 389

mænd og kvinder fordelt i to kompagnier.
Det er tvivlsomt, om alle vil kalde det
et eventyr, men man kan med rette kalde de historier, der om fire måneder bliver fortalt om tjenestetiden, eventyrlige,
og således, en smule taget på forskud,
er HBU hold februar-12 dømt til at blive
et eventyr af militær karakter.
Et eventyr
De fleste, vil fra deres skoletid, forbinde
eventyr med en helt, der møder en mas-

Stabilt sideleje, indeholder flere elementer og alle skal udføres i den lærte trangfølge.
Her arbejdes det ind under huden på en deling værnepligtige, der øver sig.
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se udfordringer og til sidst får prinsessen.
Eventyrene har således en forudbestemt
ramme for, hvordan det hele skal forløbe,
så man næsten ved, hvad der skal ske. For
en hel del er det uklart hvem prinsessen
er i værnepligten.
For en del håbefulde nye soldater ligner
hun en kontrakt, og det halve kongerige
er en uddannelse i Hæren. For andre er
”at få prinsessen” ensbetydende med at
klare sig igennem de næste fire måneder.
Den faste retning et eventyr udvikler
sig i, er erstattet med en sergent eller
officer, der råber kommandoer, der skal
følges. Og de første udfordringer består
i at modtage et væld af opgaver og informationer samt den allermest tungtvejende; at skulle tilvænne sig den kontante
og befalende tone, der hersker i Hærens
rang-system, hvor man som værnepligtig står på bunden og skal lære at efterkomme en ordre.
Ingen heks eller troldmand
Ordrerne går på alt: Fra at have lagt sengetøjet pænt på; til at rette og røre; samle sit gevær og lægge sin makker i stabilt
sideleje. Soldat er ikke ét fag, men flere,
der skal medvirke til, at hver enkelt mand
kan stå distancen i den daglige tjeneste.
Og det man ikke ved, det kan man lære.
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Der er dog ingen heks eller troldmand
til at trylle alle fagenes indhold ind i hovedet på den menige, mand eller kvinde:
Man bliver instrueret; så skal man øve, og
sidst, men ikke mindst, bliver man kontrolleret.
Hvem er den onde?
Sidst i anden uge kan det, i det ene kompagni tælles, at der af den portion ”helte”, der ankom den første februar i snevejr, er gået fire fra. De har nu søgt en
anden vej.
Resterende ”helte” går til morgenappeller, aftenappeller, retter og rører, hilser,
tager armbøjninger, modtager undervisning hver dag osv. Stadig har dette ikke
givet vished om hvem eventyrets onde
er, men det bliver gradvist klarere i takt
med førernes ord om, at det, der hver
dag undervises i, skal sættes i funktion i
næste uges feltdag.
Måske denne vil give et overblik over
HBU-eventyrets natur og en klarhed omkring, hvad, man som menig, vil komme
til at synes er godt og ondt ved ”at gå
til soldat”.

Kaserneområdet er plastret til med grønklædte soldater, der styrer de nyankomne
værnepligtige videre igennem en glidebane af hændelser, som iklædning, registrering,
indkvartering og undervisning i eksercits.

Palle Petersen er fra Nordborg på Als. ”Jeg
har, efter min studentereksamen, været
ansat på Danfoss og vil efter min værnepligt på universitetet og læse økonomi”.
Camilla Væversted Nielsen er 20 år og
kommer fra Brøndby. ”Jeg ville gerne til
Aalborg, dels for at prøve et andet miljø,
og dels fordi en stor del af min familie bor
her. Jeg vil gerne være politibetjent og jeg
mener, at det i den anledning er en stor
fordel at have været soldat”.

Monia Andersen er 21 år og kommer fra
Thisted. Her har hun, efter endt skoletid, været ansat i en butik. Nu vil hun så
prøve at få en karriere i Forsvaret, og vil
derfor gerne videre på sergentskole. Hun
glæder sig til de nye udfordringer og mødet med nye mennesker.
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Rune Jensen på 21 er her fra Aalborg. ”Jeg
har meldt mig frivillig, og glæder mig til
soldatertilværelsen. Jeg vil meget gerne
have en kontrakt med Forsvaret, hvis lejligheden byder sig. Jeg blev færdig på studenterkursus sidste sommer, og nu glæder jeg mig til at møde nye udfordringer
og nye mennesker”.
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Af sekondløjtnant M.S. Beckwith, UO/5HBUKMP/1 LOGBTN.

Fjenden
er nær!
“Sikring 360 grader, gruppeføreren i
midten sammen med mig. Giv agt lyt til min instruks. 150 meter sydvest herfor ligger vores egne styrker
i en kampstilling. Fjenden er i massivt
fremstød og det er nu kun et spørgsmål om tid før vi ikke længere kan holde linjen. I skal derfor hurtigst muligt
søge tilbage til Aalborg Kaserner via
vores kampstilling.
Fjenden har igennem hele dagen anvendt artilleri, og der har været meldinger om flere sårede. Sørg for at
bring dem i sikkerhed! Er der nogen
spørgsmål? LØB!”
Således blev hver gruppe sendt af sted
ind i ”løvens hule”, til lyden fra de lette
maskingeværer placeret i støttestillinger
og til det hule TUK TUK fra det tunge maskingevær. Disse blev periodevist overdøvet af den brølende lyd fra en Leopard 1
kampvogn, der kom grupperne til hjælp,
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mens de bar de sårede til den ventende
sanitetsgruppe.
Grønne bag ørerne
Dagen startede med, at delingerne individuelt gennemførte de første lektioner i felttjeneste, hvor de blandt andet
skulle lære at gøre “klar til kamp”, “gruppens formationer” og “bevægemåder i
terrænet”.
Som så mange gange før, startede de
menige ud meget grønne bag ørerne (eller
mangel på samme, sløring red.), men som
dagen skred frem, opnåede de værnepligtige mere og mere forståelse for de basale færdigheder i forhold til at være soldat.
Som en del af alle feltdage i 5 HBUKMP,
afsluttede delingerne dagens undervisning med ” The Golden Hour”. ”The Golden Hour” er betegnelsen for ca. en times
opgaveløsning, der bliver løst i delingsrammen. Golden Hour skal give alle soldater, fører som værnepligtige, forståel-

se for sammenhængen mellem dagens
indlærte stof og de manøvre som gruppefører og delingsfører udfører.
Men nu til kulminationen på dagen
Traditionen tro skulle det nye hold gennem Træn-banen. Hele morgenen og formiddagen blev der arbejdet hårdt på at
gøre banen klar. Det indbefattede bl.a.
motorsav til at gennembryde det tykke
islag på to søer, paller med pigtråd og en
masse ammunition.
Efter syv timer med forberedelse, var
kampen vundet over den knap 20 cm tykke is og banen stod klar til at 1. gruppe
fra 1. deling kunne starte den farefulde
færd hjem til kasernen. Herefter fulgte
de resterende grupper med fem minutters mellemrum.
Fra træernes skjul kunne man høre
gruppefører i gang med at gøre grupperne klar til udfordringen, og peptalks
kombineret med kampråb sørgede for at
opildne de nye soldater til at ville yde deres yderste.
Gennem det iskolde vand
Fra start spænede grupperne af sted ned
af den glatte bakke, videre gennem et lille skovstykke, indtil de blev mødt af lyden
fra det første lette maskingevær. Skytten til maskingeværet stod og råbte, at
gruppen skulle passere gennem søen - Og
så måtte soldaterne igennem det iskolde
vand, hvor kompagnichefen stod og råbte dem fremad.
Med anstrengte ansigtsudtryk og opspilede øjne, gik turen ned i det iskolde
vand, og med makkerhjælp kom alle også
op igen, uden at for mange fik hovedet
helt under vand.
Fra søen gik det mod Kammerdalshøj,
og gruppen have knap nok ramt den åbne
mark, før de hørte brølet fra kampvognens motor og den rasende lyd fra det
støttende tårngevær. Med stive ben fór
grupperne af sted mod toppen, og bedst
som de følte sig sikre bag den arbejdende leopard 1 kampvogn, ramte artilleriet
dem! Gruppeføreren brølede med lungers
fulde kraft “ARTILLERI” hvilket medførte
at gruppen søgte ned på den kolde jord.
Dette blev udført med en sådan samtidighed, at det kunne give billet til en plads
ved OL i synkronsvømning.
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Bedst som gruppen nåede toppen af Kammerdalshøj, skar skrigene fra de sårede gennem vinden, og på hurtigst mulig
måde blev de (stendukker, red.) kastet
op på bårer og fragtet til den ventende
DURO-ambulance, hvor en behandler allerede var i gang med andre ofre.
Nu begyndte trætheden at melde sig,
og gruppefører og delingsfører måtte nu
skrue op for volumen for at presse folkene fremad. De værnepligtige, der stadig
havde lidt overskud, tog deres kollegaers geværer og basis for at hjælpe gruppen. Til lyden at det tunge maskingevær
drejede folkene nu ind i et inferno af kanonslag, vand og pigtråd. Med afrevne
lemmer hængende ned fra pigtråden og
bragene fra fjendtligt artilleri om ørerne,
måtte grupperne nu sætte alt ind på at
komme i sikkerhed. Det betød under pigtråden og igennem vandhullet. Her viste
næstkommanderende i kompagniet vejen gennem det iskolde vand - og her fik
ALLE hovedet under vand!
Til slut måtte grupperne samle de sidste kræfter og evner til at samarbejde for
at passere ladet på den fastkørte lastbil.
Og med dette var målet endelig nået,
og nu havde grupperne kun det sidste lille stykke march, inden de kunne komme
ind i varmen.
Således opmuntret og med tanken fuld
af selvtillid sluttede dagen, hvor 4. deling
stak af sted med hurtigste samlet tid, dog
var delingerne kun adskilt med tre min.
fra top til bund.
Der er altid plads til forbedring
Ugerne er gået siden da, og 5 HBUKMP har
allerede lagt både feltdag to og tre samt
feltøvelse ét bag sig. Stadig ses fremskridt
for hver gang, og KC A.A.A. har da også
udtrykt sin tilfredshed med de meniges
niveau og i særdeleshed med deres engagement, dog med kommentaren: “Der
er altid plads til forbedring”.
Så lad os håbe de menige vedbliver at
vise fremskridt og lever op til KC forventninger.
Det vil kun fremtiden vise, og mon ikke
indtil flere kommer til at blive udfordret,
når KMP igen rykker i ”felten” til feltøvelse to.

TRÆNREGIMENTET nr. 1 • 2012

Arbejdsmiljø
Så er der gang i den nye Arbejdsmiljøorganisation ved Trænregimentet.
En stor del af medlemmerne i den nye Arbejdsmiljøorganisation er blevet uddannet
på et lokalt kursus på Aalborg Kaserne i
uge tre, hvor 20 personer fra Trænregimentet deltog i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse afholdt af Kaj Rosager,
Forsvarets Center for Arbejdsmiljø.
Valg af arbejdsmiljøudvalg
Allerede den 20. januar fik alle medlemmerne brug for den nyerhvervede viden.
Her var hele arbejdsmiljøorganisationen
samlet til gennemgang af love og bestemmelser, valg til Hærens ArbejdsMiljøUdvalg (HOK HAMU), valg til Trænregimentets Arbejdsmiljøudvalg, og mange andre
opgaver i regi af arbejdsmiljø.
Valgt til medarbejderrepræsentant i
HOK HAMU blev KP Jens O. Vestergaard,
der sammen med Arbejdsmiljøkoordinatoren SSG Ole S. Thomsen deltager i møder
ved Hærens Operative Kommando. Refe-

ratet fra det første møde, den 8. februar, kan findes på HOK/ TRR´s hjemmeside.
Valgt til Arbejdsmiljøudvalg blev: Staben: Hans O. Sveigaard, 1 LOGBTN: OKS1 Keld B. Lauritsen, 2 FSBTN: OS Svend H.
Jensen, 3 VEDLBTN: KP Jens O. Vestergaard, 4 SANBTN: MJ Henning O. Nielsen, 5
MPBTN: KP Morten Baun.
Alle ønskes tillykke med valget og det
fremtidige arbejde.
Arbejdsmiljøarbejde
Inden for den kommende tid vil alle blive
ramt af, at skulle lave arbejdspladsvurdering, arbejdsklimamåling, arbejdspladsbrugsanvisning og meget andet arbejdsmiljøarbejde. Et arbejde, som de valgte og
udpegede medlemmer gør for alle ansattes sundhed og sikkerhed.
I skrivende stund afholdes det første
møde i Trænregimentets arbejdsmiljøorganisation.

Ole Skovbo Thomsen,
Arbejdsmiljøkoordinator.
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betongulve, og en række ”festivaltoiletter”.
Første dag vi var i Camp Hammer, stiftede vi alle sammen også bekendtskab
med det at være momenter, hvilket i korte træk betyder, at man skal klæde sig ud
som en tosse og være en klaphat, og dermed give de andre delinger stress, både
når det handler om grøn kæde og førstehjælp i QRF’en.

At klæde sig ud som en
tosse og være en klaphat
En beretning om øvelse i fredsstøttende operationer af menig M. Bach
Nielsen, 1 DEL / 6 HBUKMP (1. Deling i
6. Hærens BasisUddannelskompagni).
Mandag morgen startede som altid med
en ordentlig omgang rengøring for 6 KMP.
Men hvad der lignede starten på en normal uge, skulle snart vise sig at blive en
hård og til tider meget udfordrende uge.
Allerede mandag eftermiddag blev vi
smidt for løverne, og løverne viste sig at
være en anden deling, der smed træklod-

ser på os, udelukkende på grund af, at vi
havde blå hjelme på. Dette kendetegnes
som værende en ”blå kæde”.
I løbet af ugen stiftede vi også bekendtskab med grøn kæde, hvor den eneste
forskel på disse to kæder er et par benskinner, et fint skjold og en blå hjelm.
Formålet med begge kæder er at holde
demonstranter og uvedkommende ude.
Forløbet med den grønne kæde foregik et
sted, der hedder Camp Hammer.
Camp Hammer er en lejr, som udelukkende
består af nærsikringsposter/bunkere, nogle mærkværdige opholdsrum, med iskolde

Regn, sne og slud
QRF er bare mega sjovt, og da især hvis man
er så heldig at være indre eller ydre ring.
En anden ting, der også inddrager indre
og ydre ring er house and area search,
som for nogens vedkomne foregik i typisk 6. KMP’s vejr, hvilket indebærer en
smule regn, lidt slud og sne og dernæst
en kraftig brise fra vest.
Som sagt havde vi ikke det bedste vejr,
og det kan vi selvfølgelig takke 5 HBUKMP
for, da de igen ikke var udenfor. Der er
nemlig en tendens til, at 5 HBUKMP altid
formår at have det gode vejr med sig, når
de er i felten. De må have skaffet sig en
aftale med nogen deroppe.
Da det for alvor begyndte at trække
op til dårligt vejr, kom KUF-vognen som
sendt fra himlen, med et overdådigt udvalg af alt fra frankfurtere til slik og sodavand, og så kan det ellers siges, at der
kom liv i soldaterne.
At KUF-vognen havde været på besøg
i lejren, var noget der senere viste sig
at komme nogle trætte soldater til gode.
Da der om aftenen og om natten skulle holdes vagt, viste nogle af soldaterne
nemlig den specielle gavmild- og hjælpsomhed, som man som soldat automatisk får, når man er i felten. F.eks. havde en købt en rulle chokoladekiks, og så
stod han ellers og delte kiks ud til de folk,
der skulle på vagt, for at opmuntre dem
i det fantastiske danske vejr.
Højt og stadig stigende
Da denne uge var gået, havde vi lært
en masse om fredsbevarende opgaver
og vores egne grænser, der i høj grad
blev udfordret af vejret. På trods af dette var humøret i kompagniet selvfølgelig, som altid, ”højt og stadig stigende”.
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Af major Palle Rokkedahl.

Indblik i
forventninger og krav

Julen 2011
Nørre Uttrup Kirke var fyldt godt op,
da Trænregimentet afviklede sin traditionsrige julegudstjeneste.
”Det kimer nu til julefest”, og ”Glade jul,
dejlige jul” var blandt de julesalmer, der
flot blev sunget af de cirka 200 kirkegængere.
Skønsangen blev igen i 2011 godt og
dygtigt støttet af musikere fra Prinsens
Musikkorps.
Felt- og sognepræst Henrik Busk Rasmussen, var prædikant, mens ind- og udgangsbøn samt juleevangeliet blev læst
op af personellet fra regimentets garnisonsstøtteelement.

I forbindelse med gennemførelse af
Våbenkursus-II, Logistiktropperne,
var der, mandag den 16. januar, besøg af CO/DABG/ISAF hold 11, OL J. Riis-Vestergaard, med henblik på at give
de kommende kompagnichefer (LOGKMP, NSE og MPO) et indblik i de forventninger og krav, som de forventes
at leve op til i forbindelse med deres
INTOPS, både som chefer og inden for
deres specialer.
CO/DABG skulle komme med nogle skarpe synspunkter, som kunne udfordre eleverne og dermed lægge op til diskussion.
Der blev indledt med en opdatering på
situationen i det danske ansvarsområde, hvor der ligeledes blev fremlagt de
Lessons Learned, som hold 11 havde erfaret. Her fremhævede CO bl.a. fordelene ved udnyttelse af mørke i forbindelse med operationer samt vigtigheden af

en disciplineret og professionel tilgang
til IED-truslen.
Den skal være der,
og den skal virke.
Derudover blev det fremhævet, at der generelt blev vist gode fremskridt blandt
ANA.
I forbindelse med forventningerne og
kravene til logistikken var budskabet enkelt: ”Den skal være der, og den skal virke! Ellers virker intet!!” CO forventede, at
logistikere var forudseende, dedikerede
og i stand til ”problemknusning”, (således
problemerne ikke dukkede op igen). Særligt fremhævede CO vigtigheden af gode
færdigheder i anvendelsen af DeMars.
Generelt var der stor ros til alle logistikerne og militærpolitiet.
Ud over eleverne på våbenkurset var
der deltagelse fra staben og alle bataljonerne på kasernen.

Julefrokosten var en kæmpesucces
Efter den meget hyggelige gudstjeneste
var der klargøring til den lige så traditionsrige julefrokost, der denne gang var
så stor en succes, at gymnastiksalen ikke
længere var stor nok, hvorfor kantinen på
Hvorup Kaserne måtte tages i brug som
supplement.
Ikke mindre end 600 deltog i det store
arrangement.
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Forsvarsministeren takkede
UNIFIL-soldaterne
De sidste danske soldater er nu vendt
hjem fra UNIFIL-missionen i Libanon.
Ved en ceremoni torsdag den 8. december 2011 i Aalborg blev soldaterne
og deres tidligere udsendte kollegaer hædret for FN-indsatsen i Libanon.
Blandt talerne ved dagens ceremoni

var forsvarsminister Nick Hækkerup,
som havde stor ros til soldaterne.
”Det ligner et sisyfosarbejde, når man
gennem årtier prøver at følge en af klodens vanskeligste konflikter udefra. Midt
i denne vanskelige konflikt kan man så al-

ligevel gøre en forskel til det bedre, og
det er netop det, som de danske soldater
og deres kolleger har gjort i Libanon siden 2009. De danske soldater har været
blandt fanebærerne af verdenssamfundets vilje til at sikre fred i Mellemøsten,
og for det skal de have stor tak og ros”,

- en ordentlig bank

Vi siger JA til en
god forretning
... og NEJ til
tvivlsomme
projekter

NØRRESUNDBY BANK
Torvet 4 · Tel. 98 70 33 33
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Aalborg Kanonlaug skød salut til ære for det sidste danske hold
i Libanon-missionen, inden soldater og pårørende rykkede ind i
kasernens gymnastiksal til briefinger leveret af kontingentchefen og kompagnichef Bob Ishøj Fagerholt.
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Forsvarsminister Nick Hækkerup inspicerede paraden med de 155 hjemvendte
soldater og civile.
sagde Nick Hækkerup. Siden december
2009 har Danmark løbende haft ca. 150
personer udstationeret i det sydlige Libanon som en del af det internationale
styrkebidrag. FN har udtrykt meget stor
tilfredshed med Danmarks militære bidrag
til UNIFIL. Opgaven for de danske soldater var væsentlig for FN-styrkens virke og
opgaveløsning i Libanon.
”Vores udsendte soldater har bidraget til
en mission, der handler om at forhindre
fornyede kamphandlinger og skabe betingelser for en varig fredsløsning mellem Libanon og Israel. Deres indsats har
været med til at gøre forskellen på liv og
død for almindelige mennesker i et konfliktfyldt område. De har vist, at der er
mennesker, der er parate til at rejse sig
og gøre en indsats, der også rækker ud
over dem selv. En indsats på vegne af os
andre. Det har jeg stor respekt for”, siger Nick Hækkerup.
Det blev i april 2011 besluttet, at det danske bidrag til FN-missionen i Libanon skulle afsluttes ved udgangen af november
2011. De danske styrker overdrog kommandoen til østrigerne den 1. december
2011, som nu afløser Danmark i UNIFILmissionen.

UNIFIL Fakta
United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL) blev oprettet
i 1978, oprindeligt med henblik
på at overvåge våbenhvilen på
grænsen mellem Libanon og Israel, hvor FN moniterer den internationalt anerkendte grænse
fra 1948.
Som følge af konflikten mellem Israel og Hizbollah i 2006 vedtog FN
ved resolution 1701 af 11. september 2006 et nyt og stærkere mandat for UNIFIL, hvor det overordnede formål er at assistere den
libanesiske regering med at udstrække sin myndighedsudøvelse til hele landet med henblik på
at forhindre fornyede kamphandlinger og skabe betingelser for en
varig fredsløsning.
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Nu skylder jeg øl til
hele stuen
En kølig morgen i begyndelsen af
marts stod jeg og ventede spændt på
vores holdleder Knud Erik, sammen
med to andre menige fra 5. kompagni. Vi skulle til DMI-mesterskaberne
i bordtennis, der blev afviklet under rigtig gode forhold i Brønderslev
Idrætscenter.
Allerede inden jeg havde set de andre
bordtennisspillere, havde jeg en god mavefornemmelse af, at det nok skulle gå.
Den mavefornemmelse havde jeg på baggrund af at jeg tidligere har spillet en del
1. divisionskampe for Hillerød bordtennis klub: Så kunne det vel ikke være så
forfærdelig svært at slå et par soldater!!
Let som en leg, eller...
Vi ankommer til Brønderslev, og her må
jeg sige, at min mavefornemmelse kun
blev bedre, da jeg så de halv gamle og
halv-tykke seniorer og oversergenter med
flere, der skulle blive mine kommende
modstandere.
Min selvtillid kunne ikke blive meget højere; jeg var nu helt sikker! Det her stævne
ville blive let som en leg at vinde.
Stævnet gik i gang og Knud Erik og jeg
skulle spille første holdkamp. Jeg ligger
ud med første kamp og taber i 5. og afgørende sæt.
Efterfølgende fik jeg en ide om, at
disse halvgamle mænd måske ikke var
helt så tossede til bordtennis alligevel.
Knud Erik og jeg ryger hurtig ud af holdturneringen, men kort tid efter starter
singleturneringen.
Her kommer jeg i pulje med en hvis Hr.
Jesper, som Knud Erik kraftigt havde advaret mig imod. Men jeg tænker ”jaja”
han skal da bare have nogle bank. Jeg
vinder mine to første kampe og skal dermed spille om 1. og 2. placering i puljen
mod Jesper.
Jeg får mildt sagt ikke et ben til jorden,
jeg taber 11-3, 11-4, og 11-7 og blev dermed kun nr. to i puljen og dermed nr. fem

Af menig Mads Britze.
i singleturneringen. Jeg har efterfølgende måtte erkende, at niveauet var noget
højere, end jeg lige havde forestillet mig.
Efter en lang dag med Bordtennis var
der kammeratskabsaften. Dette er en aften, hvor alle spillerne får mulighed for at
hygge sig med hinanden og snakke dagens spil igennem.
Et arrangement, der varmt kan anbefales for alle menige. Det er sjovt og spændende at få lov til at snakke med nogle af
de lidt mere garvede herrer inde for faget.
Nu skylder jeg øl
Dagen efter skulle doublerne spilles. Efter en lang aften, med lidt spirritus indenbords, kunne man godt mærke, at man
var brugt fra dagen før!
Knud Erik og jeg blev nr. fire i doublen.
Et resultat, som vi var ret tilfredse med.
Dagen sluttede med præmieoverrækkelse og et farvel til alle de nye mennesker,
jeg havde mødt.
Selvom at jeg ikke vandt DMI-mesterskabet, og nu skylder øl til hele stuen, så
er jeg rigtig glad for min deltagelse. Det
var et fantastisk afbræk fra den militære hverdag, og det kan derfor varmt anbefales, at man deltager i de forskellige
sportsarrangementer.
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Af premierløjtnant Michael Fyrst Juncher, delingsfører ved 1. Forsyningskompagni. (1 FSKMP).

Fra blå baret
til røde reglementer
Den 8. december sidste år stod omtrent 140 logistiksoldater til parade
på Nørre Uttrup Kaserne, hvor de dels
hørte forsvarsminister Nick Hækkerups tale, men i lige så stor grad koncentrerede sig om at glemme, at de
igen stod midt i den danske vinter.
Ganske vist ikke vinter, som vi normalt oplever det, men stadig relativt
køligt, når man netop er hjemvendt
fra det sydlige Libanon.
Soldaterne havde netop lukket det danske bidrag i UNIFIL og derved overdraget
ansvaret til et østrigsk kontingent.
Mange kilometer var tilbagelagt ad Libanons snoede og til tider svært fremkommelige veje, men nu stod alle soldaterne
sikkert hjemme og var del af en parade
til ære for dem selv. Størstedelen havde
allerede fået kontrakt med Forsvaret og
langt de fleste skulle igen gøre tjeneste
ved Trænregimentet.
27 af os skulle starte i 1. Forsyningskompagni i den nyligt oprettede 2. Forsyningsbataljon, heriblandt undertegnede
og en anden officer, fem sergenter, og 20
konstabler. En ny opgave lå foran os, og
det gik hurtigt op for mange, at på trods
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af kun fire måneders fravær (inkl. adskillige øvelser op til udsendelsen), var der
løbet en del vand gennem åen alligevel.
Nu var der ikke udelukkende fokus på
ISAF og folk fablede om noget, der hed
periode 2??? Vi fik dog hurtigt svar på tiltale og CH/FSKMP forklarede første mødedag om FSKMP og fremtidige opgaver.
En spændende og krævende opgave er
stillet os i sigte, både konstabler såvel
som officerer. Vi vender nu endnu mere
fokus mod de røde reglementer og det
kræver velsagtens, at der skal bankes lidt
rust af.

tefølje, hvor prioritering af ressourcerne
er et tilbagevendende punkt på dagsordenen. Vores primære opgave er naturligvis at klargøre soldater til indsættelse i alle typer landoperationer, hvilket på
nuværende tidspunkt er en tidskrævende opgave.
Konkrete taktiske ISAF-procedurer og
lignende er nødvendigvis ikke den generelle sandhed og derfor ikke gældende i
alle tilfælde. FSKMP har en masse brug-

Skiftet fra DANCON/UNIFIL til FSKMP/TRR
er på afstand et stort spring. Heldigvis for
mange skal der ikke aflæres så frygteligt
meget, men tillæres en del. På den måde
er vi en sund indsprøjtning til FSKMP, da
vi formentlig ser på tilværelsen med andre øjne og er klar til at lære nye eksercitser og få gavn af erfaringer fra FSKMP
erfarne medarbejderstab samt ligeledes
bidrage med egne.
Bredt opgavespektrum
FSKMP er på mange måder et atypisk
kompagni, og har en enorm opgavepor-
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bare erfaringer fra ISAF samt UNIFIL og
disse erfaringer skal nu vurderes og integreres i en anden virkelighed, således at
vores standardprocedurer mm. er bredt
og alment anvendelige.
Endvidere deltager vi som periode toenhed i 2 BDE øvelsesturnus, og skal til
stadighed have operative TP&BJDEL klar
til denne opgave. FSKMP er kompetencecenter indenfor FS, TP, BJ og FPL og
støtter HRN i løsning af nationale transportopgaver.
Slutteligt har FSKMP en række andre
opgaver, såsom DM&TPDEL i Oksbøl, eksterne BJGRP i hhv. Høvelte, Slagelse, Oksbøl og Holstebro og opstilling af bidrag til
NRF. Ovenstående betyder en omskiftelig
hverdag, hvor der er stor udskiftning i PSN
grundet INTOPS, kurser, afgivelser mm.
Det er en spændende arbejdsplads med
fuld fart frem og søger man kontinuitet
og faste forudsigelige arbejdsdage, bliver man skuffet.

Det stod der for 25 år siden

Nye udfordringer
Den kommende tid byder på mange nye
udfordringer, der kræver en indsats af os
alle. Nok er vi ”bagud på point” på nuværende tidspunkt. Vi skal have tilført en
masse nye kompetencer gennem kurser
og anden form for uddannelse, men vi er
glade for at være tilbage i Trænregimentet. Specielt at kunne være en medvirkende faktor til at definere FSKMP i fremtiden, er en spændende opgave.
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Af premierløjtnant Jesper Schultz, 4. Sanitetsbataljon.

Akklimatisering og r
”Sandheden er, at det at vende hjem
fra en krig ofte kræver større omstilling end det at drage i krig.”

(”Livet efter krigszonen - en praktisk vejledning til pårørende og soldater”).
I løbet af februar 2012 kom soldaterne
fra ISAF 12 hjem fra mission i Afghanistan. Dette gjaldt også alle soldaterne fra
Trænregimentet, hvor ca. 90 mekanikere,
sanitets- og transportsoldater samt militærpoliti har været udsendt det senestehalve år som en del af den danske styrke
i Helmandprovinsen.
Jeg mødte soldaterne sidst i februar,
da de deltog i afviklingsforløbet på Aalborg Kaserner, hvor jeg skulle introducere dem for det akklimatiserings- og reintegrationsforløb (A&R), som de fleste af
soldaterne skulle deltage i de første par
måneder efter missionen.
Akklimatiserings og reintegrationsforløbet er blevet en fast del af udsendelsen
for soldater, der har været i Afghanistan.
Det handler overordnet om at komme ned
i gear ovenpå en periode med ekstremt
højtaktivitets- og stressniveau. Her er soldaterne fortsat omgivet af deres ligesindede kammerater fra missionen, og perioden og aktiviteterne der, gennemføres,
skal give dem mulighed for sammen at finde fodfæste i en mere ”almindelig” hverdag igen.
Mere end bare tre - seks måneders
udsendelse
Udsendelser i internationale missioner er
blevet en fast del af det at være soldat,
og det betyder for mange en periode med
spændende og nye oplevelser, udfordrin-
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ger og de helt særlige kammeratskaber,
der opstår, når man er udsendt sammen.
For os soldater ved Trænregimentet er
missionerne blevet en fast del af dagligdagen, og hvert år tager mange soldater
af sted for at løse militærpoliti- og logistikopgaver ude i Verdens brændpunkter
– mange af dem i Afghanistan.
Forud for udsendelsen ligger en lang og
intensiv forberedelsesfase med uddannelse, som skal gøre os klar til at løse de
opgaver, vi kan komme ud for i missionen. For de fleste varer den periode mellem et halvt og et helt år, og det er ofte
en periode, hvor vi ind i mellem har lange arbejdsdage, eller skal være væk fra
familien og vennerne på øvelser og andre aktiviteter.
Hen imod slutningen af forberedelserne tror jeg mange af os ser frem til endelig at komme af sted, ned i missionen og
løse de opgaver, vi har trænet til - også
selv om det betyder, at vi skal være væk
hjemme fra i op til et halvt år.
Fra battlemind til homemind
Tiden i missionen kan opleves meget forskellig alt efter hvilke opgave vi løser og
hvor stort arbejdspresset er. Der kan være
krævende opgaver, som stiller store fysiske og psykiske krav, og der kan være
ensformige og rutineprægede opgaver,
som gør, at dagene kan føles meget lange. For de fleste er det nogle vilkår, som
vi accepterer og lever med i den tid missionen varer, og som vi ser frem til at slippe for, når missionen er ved at være slut.
For enkelte kan det dog vise sig, at oplevelser, arbejdspres eller frustrationer
fra hverdagen under udsendelsen hæn-

ger ved efter vi er kommet hjem, og måske kommer til at påvirke os i hverdagen.
I den sidste tid i missionen ser alle frem
til at komme hjem og se familie og venner igen, til at sove i sin egen seng, spise almindelig dansk mad og slippe for at
skulle dele bad og toilet med en hel flok
andre soldater.
Det er en fantastisk fornemmelse at
lande i Danmark og vide, at man nu er
hjemme. Samtidig kan det også være en
underlig fornemmelse at forlade kammeraterne fra missionen og skulle hjem
til dagligdagen igen. Der går ikke mange
dage før livet går videre og andres interesse for, hvad vi har oplevet i missionen,
bliver mindre – uanset om det er kolleger, familie eller venner.
For de fleste af os betyder skiftet fra
mission til daglig virke i Danmark, at der
går et stykke tid før, vi er faldet helt til
her hjemme – blandt andet på grund af
det lange og intensive forløb før og under udsendelsen, hvor vi stort set hele tiden har fokuseret på at skulle løse nogle
helt bestemte opgaver så sikkert og effektivt som muligt.
Mange har opbygget et højere stressniveau i kroppen end normalt, da vi har
vænnet kroppen til at være i konstant beredskab til at håndtere både arbejdsopgaver, uforudsete situationer og fjendtlige
trusler. Derfor er A&R forløbet for mange
en god afslutning på udsendelsen, hvor
der bliver tid til at få talt med kammeraterne om oplevelser og være sammen under andre forhold end i missionen, samtidig med at der er tid til at være sammen
med både familie og venner man ikke har
set længe.
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reintegration
Forløbet er ens for alle, også selv om
nogle heller ville være fri og starte med
deres sædvanlige arbejde i stedet for. Det
er tanken, at de, der har været udsendt
sammen, også gennemfører A&R sammen – både for at kunne få talt oplevelserne fra missionen igennem og for at
kunne støtte kollegaer, som måske oplever psykiske eller fysiske eftervirkninger efter udsendelsen, som de ikke selv
kan håndtere.
Psykologsamtaler, teambuilding og
idræt
A&R er en blanding af ”soldateraktiviteter”, oplevelsesaktiviteter og tid til at reflekterer og tale med de andre. Nogle af
soldaterne afslutter deres tid med Forsvaret og skal ud at finde en uddannelse eller et arbejde. Derfor skal de bruge
tiden til at finde nogle gode ideer. Andre
skal bare ryste det afghanske støv af sig
og videre i deres tilværelse, mens nogle
er nysgerrige og interesserede i at finde
ud af hvad akklimatisering og reintegration er for noget.

res bl.a. svømmeforhindringsbane, spinning, rugby og desuden mindfullness, - en
form for mentaltræning. Samtidig tilbydes soldaterne gratis behandling ved en
fysioterapeut de første tre måneder efter missionen. Teambuilding er en anden
fast bestanddel og omfatter standsning
af indtrængende vand i en ”synkende”
skibsattrap, klatring, mountainbike o-løb
og andre sociale og samarbejdsrelaterede
aktiviteter. Ideen med teambuilding er at
opbryde nogle af de faste roller fra missionen og arbejde sammen på tværs af
enheder, samtidig med at der ind i mellem bliver tid til at vende de situationer
og oplevelser, soldaterne har med hjem.
Kollegastøtte
En fast del af A&R forløbet er psykologsamtaler både i grupper og individuelt.
Fra i år introduceres soldaterne også
til kolegastøtteordningen, et nyt tiltag,
hvor soldaterne får mulighed for en samtale i grupperamme eller alene styret af
en kollega, som har gennemført en sær-

lig uddannelse. Ordningen skal ses som
et supplement til psykologerne.
Soldaterne tilbydes også rådgivning om
karriere og civil uddannelse. Som noget
nyt gennemfører soldaterne desuden et
37 timers kursus, som har til formål at
gøre dem bevidst om deres militære og
civile kompetencer, og samtidig overveje deres fremtidige karrieremuligheder –
uanset om de skal blive i Forsvaret, eller
ønsker et civilt job. Forløbet indeholder
både praktiske øvelser, teambuilding og
lidt teori, og skal hjælpe soldaterne til at
afklare, hvilke muligheder de har.
Det er mit mål, at soldaterne efter A&R
forløbet er parat til at fortsætte deres
hverdag hjemme i Danmark – i eller uden
for Forsvaret – og at de har fået afsluttet missionen på en god måde.
Jeg håber at deltagerne i A&R her ved
Trænregimentet ser tilbage på forløbet
som et godt pusterum efter afslutningen af missionen.

Mangeartede aktiviteter
Under A&R bliver soldaterne præsenteret
for aktiviteter, hvor de skal arbejde sammen under helt andre former, end de har
været vant til under missionen. Ideen er
at opbryde nogle af de faste roller fra
missionen samtidig med, at der ind i mellem bliver tid til at vende de situationer
og oplevelser, soldaterne har med hjem.
Idræt og andre fysiske aktiviteter indgår som en væsentlig del af A&R, da det
kan medvirke til at sænke stressniveauet i kroppen. Under forløbet gennemfø-
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Fire nye
bjærgningskøretøjer
er på vej til Hæren
Der sprang
et rør og
strømmen
gik
En ellers så fredsommelig søndag formiddag væltede vandet pludselig op fra vejen
ved bygning 2 på Nørre Uttrup Kaserne. En
oversvømmelse lurede om hjørnet, hvorfor personellet fra LSE’et blev hidkaldt.
De kunne konstatere, at et større vandrør var sprunget, hvorfor de straks begyndte at udbedre skaden.
Desværre var den ellers så omhyggelige rendegravsfører så uheldig at få kasernes hovedstrømkabel i ”grappen”, og
pludselig blev den grå himmel oplyst af
et gigantisk blåt glimt og en fæl lugt af
brændt gummi spredte sig i området.
Så ikke nok med, at kasernen var uden
vand, nu var den også uden strøm - helt
uden strøm! Godt det var en søndag, hvor
der ikke var den store aktivitet på Aalborg Kaserner.
Heldigvis var der hurtigt fagfolk på stedet, og efter et par timer var der både
vand og strøm igen.
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Bjærgningskøretøjerne kan bjærge og
bugsere alle forsvarets hjulkøretøjer.
Køretøjerne er lavet på et MAN-chassis, imens det er det britiske firma
EKA, der leverer selve bjærgningsopbygningen. Uddannelsen er i gang.
Leverandøren af bjærgningskøretøjerne har lånt forsvaret to brugte køretøjer, så man allerede, inden vi modtager
de første, er i gang med uddannelsen i Aalborg hos Trænregimentet, Hærens Center for Logistik og Militærpoliti.
Kontrakten blev underskrevet den 20. december sidste år, men forsvaret modtager allerede de første to bjærgningskøretøjer ultimo marts, imens de næste to
bliver leveret primo maj.
Muligt samarbejde
- Vi får leveret dem hurtigt, fordi leverandøren kan tage dem ud af produktionslinjen, forklarer projektleder hos Forsvarets
Materieltjeneste (FMT), Jesper Johansen.
MAN er nemlig i gang med at opbygge
over 200 nye bjærgningskøretøjer til briterne.
To af de ny køretøjer skal til Afghanistan, imens de to andre skal bruges til uddannelse hjemme, da det britiske forsvar
allerede bruger deres bjærgningskøretøjer i Afghanistan, så giver det mulighe-

der for et samarbejde omkring logistikken, hvis der senere bliver behov for det.
Bedre beskyttelse
Det har været nødvendigt at anskaffe
nye bjærgningskøretøjer, fordi de gamle
er ved at være slidt op. Derudover er de
nye bedre beskyttet:
- De fire, vi får om lidt, er ekstra pansret
i forhold til de gamle, og så er de tunge.
Et enkelt køretøj vejer 35 ton, siger Jesper Johansen. Derfor skal bjærgningskøretøjerne køre på dispensation i Danmark.
Når vi modtager køretøjerne, så er det
eneste der mangler installation af kommunikationsudstyr.
De to første bjærgningskøretøjer skal efter planen sendes til Afghanistan medio maj.
Flere bjærgningsvogne
De fire MAN SX45 bjærgningsvogne tilgodeser imidlertid ikke hærens samlede behov. Derfor er FMT ved at forberede en
anskaffelse på op til 14 bjærgningsvogne.
For at opnå den bedste pris på disse
bjærgningsvogne, sender FMT også denne anskaffelse i udbud. Derfor er det ikke
givet, at disse bjærgningsvogne vil være
at typen MAN SX45.
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Af major Jes Hebsgaard, militær bilinspektør og chef for Færdselsafdelingen.

Nu kører vi Mercedes
”Som det nok er mange bekendt, så er
kontrakten om levering af ”buslet’er”
overgået fra Folkevogn til Mercedes.
Dette har nu også ramt Færdselsafdelingen.
10. januar fik Færdselsafdelingen overdraget 11 nye Mercedes Viano til brug for de
militære bilinspektører (MBI) og bilsagkyndige (MBS). Bilerne er specialindrettede så de opfylder MBI og MBS behov.
I bilerne er der monteret skabe til opbevaring af værktøj, måleudstyr og øvrig nødvendig udrustning. Bilerne funge-

rer også som rullende kontor, idet der er
arbejdsbord med lys og 220 volt anlæg.
Bilerne er således anvendelige til alle typer opgaver MBI og MBS skal løse, bl.a.
undersøgelse af åsted for færdselsuheld,
tekniske undersøgelser af køretøjer, periodiske syn af køretøjer på Forsvarets
etablissementer, såvel faste som midlertidige samt landevejssyn.
Bilerne, som er fra Mercedes standardprogram, er forsynet med 3,0 liters dieselmotor og 5-trins automatgearkasse.
Denne kombination er, efter Mercedes
terminologi, udviklet med BlueEfficiency

teknologi, der sikrer det mest miljøvenlige brændstofforbrug.
MBI og MBS kører i gennemsnit ca 33.000
km årligt, så det bliver til mange timer
bag rattet for den enkelte. For at lære
bilerne og deres manøvreegenskaber at
kende og dermed gøre kørslen så sikker
som muligt, var Færdselsafdelingen allerede den første dag på køreteknisk anlæg. Der blev gennemført uddannelse i
forskellige kritiske manøvrer på både tør
og glat underlag.”

Endnu en Danmarksmester
på Aalborg Kaserner
Lokal Støtte Element Aalborg Kaserner (LSE/AAL) råder over mere end
en flok velernærede mænd. Der gemmer sig nemlig også en kvindelig Danmarksmester blandt de orangeklædte medarbejdere.
Ved Danmarksmesterskabet i Kajak Ergometer, der blev afholdt i Rødovre Centret, vandt ejendomsservicetekniker Hanne Mejer guld på både 200 m og 500 m
distancen i klassen 40 +. Hanne træner
til dagligt i Kano og Kajakklubben Limfjorden, der har til huse på Thistedvej i Nørresundby. Da det var Hanne’s først deltagelse i DM, havde hun valgt at stille op i
aldersklassen 40+ Men Hanne’s tider for
henholdsvis 200 m på 53,54 sek. og 500
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m på 2,51 min. var faktisk gode nok til at
begå sig i den åbne klasse.
Prøv det
Har du mod og lyst til at prøve kræfter/
teknik med ergometerroning, så er der
muligheder i motionscentre på HVK og
NUK siden, samt i Crossfit B35 NUK. Her
er romaskinerne lig med de modeller som
der benyttes til DM. Motionscenter NUK
får også tilgang af en kajak ergometerromaskine som en del af det træningsudstyr
FSV får leveret snart. Tanken med dette
materiel, er at det primært skal bruges
til genoptræning af vores skadede soldater. Men mon ikke også vi vil se Hanne give den for fuld udblæsning herovre
i tiden fremover.

Hanne Mejer.
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Af oversergent Mick Tannert, kursist på

Vi blev posit
Sidste uge af VUT-I/ML i Sønderborg
var endelig begyndt. Rundt omkring
var der lettere forvirring over, hvad
folk skulle lave, når de vendte tilbage til deres regiment igen. Kursisterne fra Aalborg var mundtligt blevet
varslet, at de skulle på NK/DEL kursus i de kommende to uger, og nu var
kursuspapirerne endelig modtaget i
Sønderborg.
Der var vel næppe en eneste kommende
TGM LOG II – kursist, der var begejstret
over det nært forestående kursus, da formodningen var, at befalinger, march og
yderligere kendskab til logistisk materiel
uden tvivl ville være en gennemgående
faktor på kurset.
Mandag kom alt for hurtigt og det var tid
til endnu et kursus.
Vi blev budt velkommen og lykønsket
med udnævnelsen til oversergenter af
kaptajn Casper Thaarup, som havde sammensat og udviklet kurset og han var ligeledes den ansvarlige kursusleder.
Da dagen var gået i selskab med Casper,
hjulpet af KN Lasse Ikjær, fra regimentets
studie- og udviklingsafdeling, var skeptikerne blevet positivt overrasket over indholdet af den information, som vi havde
modtaget i foredragene. Én kursist, Allan
Stenfeldt, flyttede til TRR fra TGR pga. det
nye forlig, og vidste i bund og grund intet om logistik, og han var meget positivt
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TGM LOG II. (Tjenestegrensmodulet for logistikbefalingsmænd II).

tivt overrasket over det gode kursus
stemt overfor kurset, han var startet på,
også selvom han i sin funktion ikke skulle have med logistik at gøre.
Tirsdag gik med introduktion til Demars
og teori i march og logistikområder. Igen
var tiden givet godt ud, og mange kursister ønskede endda endnu mere tid til Demars, da det er et vigtigt redskab i hverdagen for NK/DEL. Det fik vi så lov til om
onsdagen, hvor vi fortsatte med at arbejde med Demars, men også modtog
KC marchbefaling af KN Thaarup, hvorefter udarbejdelsen af DF marchbefaling og
områdebefaling gik i gang. Denne disciplin var ligeledes ny for mange - og meget relevant.
Sidst på dagen var der et par kursister,
som gav DF befaling til kursisterne på TGM
LOG I og dette var en rigtig god oplevelse.
Utrolig lærerig dag
Torsdag tog alle kursister med ud og overværede en føringsdag med TGM LOG I
m.h.p. at se egen DF befaling fra onsdag
blive ført ud i livet. Da kursisterne ankom
til marchmålet, modtog jeg sergenterne,
og anviste dem nærforsvar og nærsikring
mv., hvorefter de modtog en områdebefaling. Vi gentog processen med marchbefaling og indrykning i et nyt område, hvorefter vi kørte hjem. Vi kunne se tilbage
på en utrolig lærerig dag, hvor vi virkelig
fik øjnene op for DF opgaver ifm. march.
Ugen blev afsluttet fredag med forsy-
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ningstjeneste og evaluering af ugens program.
Mandag, tirsdag og onsdag i uge to gik
med diverse foredrag. Blandt andet gennemgik SSG Mortensen og SSG Winther
lønsedlen samt ferie-, rejse- og arbejdstidsregler, som lige pludselig er blevet vigtigt for os at vide mere om, så vi kan vejlede vores SG. Derudover fik vi genopfrisket
vores viden om FARGO af SSG Johnny Nielsen, der formåede at få dette tørre emne
til at lyde interessant.
KN Thaarup gav supplerende info om
FOKUS og hvordan vi kunne anvende denne mere praktisk i hverdagen, mens PL
Frydensbjerg fra DANILOG definerede opgaver vedrørende terminaltjeneste og udfordringerne i dette for NK/DEL.
SSG Ole Juhl gav introduktion til Militær
Fysisk Træner 1 (MFT -1) uddannelsen, som
TGM LOG I modtager. Formålet var at definere indholdet i MFT uddannelsen samt
at give os redskaber til at støtte SG i deres MFT-1 virke.
Inspirende undervisning
Afslutningen på onsdagens program hang
sammen med torsdagens program, hvor
OS Holkenberg gav os nogle meget gode
indgangsvinkler og startede diskussioner
om NK - virkets knap så definerede opgaver, herunder de ledelsesmæssige udfordringer, som NK/DEL ved hhv. HBU og SRS.
Derudover havde vi nogle rigtig gode og

udbytterige diskussioner om holdninger
og NK/DEL opgaver, når DF ikke er til stede. Slutteligt fik vi af hhv. SSG Schimkat og
OS Dahl en god forståelse af, hvor vigtigt
samarbejdet er imellem NK/DEL – FSBM
– SF/MEK og i sidste ende også NK/KMP.
Dette var nogle rigtig gode lektioner,
som blev gennemført på en meget inspirerende måde med en masse elevaktivitet.
Ømme ben
Fredag startede stille og roligt med en
introduktion til core-træning og en hurtig omgang Crossfit afholdt af den gode
OS F.B. Andersen.
Jeg vil blot citere OS Kasper Ringberg:
”Dét kalder jeg kraftedeme en introduktion!”.
Efter 45 minutter var flere kursister ved
at gå under, og benene var da også stadig ømme om mandagen, men så var vi
også klar til at springe ud i arbejdet som
oversergenter ved TRR.
Jeg vil på vegne af mine medkursister takke kursusleder Casper Thaarup og de 18
instruktører, som har hjulpet til med at
lave et rigtigt godt kursus.
Næste hold kan godt glæde sig.
TGM LOG II – det første hold!
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Den gamle eksercerbygning.

Kursussektion ved
3. Vedligeholdelsesbataljon
På min vej rundt for at besøge de
mange arbejdspladser på Aalborg
Kaserner besøgte jeg det gamle eksercerhus på Hvorup Kaserne, der i
dag fremstår som et meget moderne undervisningssted, renoveret fra
A-Z. Jeg mødte her seniorsergent Jørn
Jensen, fra Kursussektionen i 3. Vedligeholdelsesbataljon, der har til huse
i bygningen, der blev bygget i 1953.
Jørn kunne fortælle nedennævnte om Kursussektionen:
Kursussektionen (KURSEK) ved 3. Vedligeholdelsesbataljon (3 VEDLBTN), kom
til Aalborg Kaserner fra Avedørelejren i
sommeren 1996, og blev placeret i bygning 49 og 53 på Hvorup Kaserne (HVK)
og i bygning 12 på Nørre Uttrup Kaserne
(NUK). KURSEK blev her en del af uddannelsesafdelingen ved Hærens Logistikskole, frem til den 31. maj 2011.
1. juni 2011, blev KURSEK overført som
en samlet enhed til 3 VEDLBTN, stadig
med den samme primære opgave; at efteruddanne de faglige folk, primært i
Hæren, men også personel fra de andre
Værn, på det materiel, som Hæren er stør-
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ste bruger af. KURSEK består af en stab
og fire uddannelsesgrupper (UDDGRP).
Staben står for den daglige ledelse,
planlægning, fremskaffelse af materiel
og gæstelærere til diverse kurser. Den 1.
april 2012, overtages også elevadministrationen, for de elever, der er på kurser ved
KURSEK, samt ved AMU.
UDDGRP motor underviser faglærte motormekanikere i reparation og vedligeholdelse af alt fra ATW, tankanlæg, ingeniørmaskiner op til infanterikampkøretøjer og
kamp- og bjergningsvogne. Kort fortalt:
Alt med hjul og bælter. Uddannelsestiden
svinger fra to dage til seks uger.
UDDGRP våben uddanner våbenmekanikere til Forsvaret. Personellet har typisk
et svendebrev som værktøjsmager eller
maskinarbejder. Efter den grundlæggende
uddannelse på tre uger, kan de efteruddannes i alt det, som våbenmekanikeren
laver i Forsvaret. Kurserne spænder fra
sy-kurser, vandværker, biologiske rensningsanlæg, varmeapparater over til de
mere gængse ting som håndvåben, affutager op til infanterikampkøretøjer og
kampvogne. Uddannelsestiden svinger fra
én dag til seks uger.

UDDGRP elektronik underviser faglærte elektronikmekanikere i reparation og
vedligeholdelse af alt fra radio, generatorer, laser/mørkekampmateriel, ECM op
til infanterikampkøretøjer og kampvogne.
Uddannelsestiden svinger fra tre dage
til seks uger.
UDDGRP forsyning underviser faglærte forsyningsekspedienter i reservedelsforsyningstjeneste i Hæren. I uddannelsen gennemgåes diverse bestemmelser
og reservedelskataloger, der, som noget
nyt, nu også begynder at udkomme elektronisk.
En anden væsentlig opgave er uddannelse i DeMars, som der stadig udbydes
flere kurser i. Uddannelsestiden svinger
fra én dag til seks uger.

Fakta om KURSEK
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normer således:
4 Stab (CH stilling ubesat)
7 Motor (1 faglærerstilling ubesat)
4 Våben
4 Elektronik
2 Forsyning
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Militærpolitiet fyldte halvrundt
Den 8. marts kunne Militærpolitiet fejre 65 års fødselsdag. I den anledning blev der holdt parade foran 5
MPBTN’s bygninger på Nørre Uttrup
Kaserne.
Major O.B. Kristensen talte til MP’erne,
og sagde blandt andet:
- I dag er det kvindernes kampdag. Det
er imidlertid ikke derfor vi er samlet her til
morgen. Det er også Militærpolitiskolens
65 års fødselsdag. Indledningsvis vil jegsige velkommen hjem til MP’erne fra ISAF
12. I har gjort det fremragende og det er
dejligt at ha’ jer hjemme igen.
Jeg skulle hilse fra BTNCH (OL J. Søgaard Larsen, red.), som gerne selv ville have
været her. Han sidder i Riga sammen med
DDIV og er i gang med at uddanne og certificere en Lettisk brigade.
Vi har fået en ny NK og STCH i 5 MPBTN,
og jeg vil gerne byde velkommen til major Susanne Bechfeldt. Susanne er lige
kommet hjem fra Afghanistan og tiltræder jobbet som NK og STCH ved 5 MPBTN.
Velkommen Susanne.
Lundtofte Flyveplads
I dag for 65 års siden (8. marts 1947) mødte de første MP’ere på Lundtofte Flyveplads nord for København, for at uddanne sig til den senere udsendelse til det
nordvestlige Tyskland.
Det var de første, som blev uddannet til
Militærpoliti. De var de første som fik en
egentlig uddannelse. Man havde tidligere haft gendarmeri- og feltpolitienheder,
men 8. marts 1947 var første gang man
gik i gang med en målrettet uddannelse
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til MP. Vi betragter derfor dagen som Militærpolitiskolens fødselsdag.
På en dag som i dag er det naturligt at
se lidt tilbage. Hvis vi ser på den foreløbige instruks fra 1947 var opgaven kun
disciplin, lov og orden (kun politifunktioner). Opgaverne har i dag udviklet sig
til de fem funktionsområder, som vi alle
kender.
Der blev stillet store krav til MP PSN
dengang, lad mig i flæng citere nogle af
kravene:
Pålidelige i enhver henseende.
Høje, pæne folk.
En støt og besindig karakter.
Gode færdigheder i dansk.
Egnede som motorvognsførere.
Vi stiller lignende krav til MP’erne i dag,
sprogbruget er lidt anderledes, men vi
er ikke gået på kompromis med kravene.
De bedste af en årgang
MPerne blev dengang, som i dag, udtaget fra alle Hærens regimenter. De blev
udtaget blandt de bedste af en værnepligtsårgang.
Det skal være mit postulat, at det er
det samme i dag. Uddannelse til MP var
benhård, det er den også i dag. Spørg
bare vores sergentelever, som lige har
gennemført ”Klør Knægt”. Det har altid
været svært at blive MP, og det skal det
også være. Til gengæld er det også relativt nemt at komme herfra!
MP etableredes m.h.p. udsendelse til
nordvesttyskland, som støtte for en udsendt styrke. I dag 65 år senere gør vi

stort set det samme. Leverer MP-støtte
til de udsendte dele af Hæren. Vi har således pt. 18 mand i ISAF og otte, snart ti
mand i Bruxelles.
Mange missioner
MP’erne på hold 1 har selvfølgelig en særlig plads i historien. De rejste til Tyskland
den 10. juni 1947 som pionerer, og blev
således de første danske med benævnelsen MP, som gjorde tjeneste udenlands.
Det startede med Tyskland, og siden har
vi deltaget i missioner i Gaza, Congo, Cypern, Namibia, Kroatien, Bosnien, Makedonien, Albanien, Kosovo, Eritrea, Afghanistan, Irak, Libanon og senest Bruxelles.
Hver eneste dag siden har dansk MP
haft folk til international tjeneste. Ud af
den relativt lille flok vi står her, har vi
uafbrudt i 65 år (24/7, 365 dage om året)
haft folk i international tjeneste. Det er
der ikke mange tjenestegrene eller regimenter der kan prale af.
Vi har i de 65 år kun haft minimale tab,
men det har været tæt på nogle gange,
forbandet tæt på vil nogen nok sige, specielt i Irak og Afghanistan. Bjørn Fisker
og Kenneth Lagstrøm var de mest synlige beviser på truslen derude, da de kom
hjem som sårede. Mange andre har været i yderste livsfare under udøvelse af
deres internationale tjeneste.
Når vi nu om lidt går over for at drikke morgenkaffe sammen, så lad os sende vores udsendte kollegaer en tanke.
Den indsats de leverer, fortjener den allerstørste respekt.
”Hjerteligt tillykke med 65 års dagen”.
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Nye soveposer og bivy bags er på vej
Forsvarets Materieltjeneste (FMT) har
indkøbt nye soveposer og tilhørende
bivy bags til Forsvarets faste personel. Et antal er også indkøbt til Hjemmeværnet, og de første vil blive leveret i midten af januar.
Selvom der er lidt leveringstid på de nye
soveposer og bivy bags, så er de værd
at vente på. Sådan lyder meldingen fra
seniorsergent Michael W. Christiansen,
som er ansvarlig for enkeltmandsudrustning i Forsvarets Materieltjeneste:
- Denne gang tør jeg godt lægge hovedet på blokken og sige, at soldaterne nu
får det bedste.
Soveposerne og bivy bags er et samlet

system fra firmaet Carinthia. Helt specifikt
hedder soveposerne Tropen og Defence
4 og kan, hvis de bruges samlet som inder- og ydersovepose, komfortabelt holde en soldat varm ved temperaturer ned
til minus 35 grader og endog sikre mod
kulde ned til minus 45 grader.
- Vi har fået det testet af både Jægerkorpset og Sergentskolen har testen den
i Oksbøl, og det var blandt andet under
forholdene, vi havde sidste vinter, fortæller Michael W. Christiansen og fortsætter:
- Tilbagemeldingerne var, at soveposerne er virkelig gode. De første soveposer
og bivy bags ankom i januar, og de sidste af i alt 6.446 sæt vil være leveret inden midten af juni 2012.

Soveposerne er indkøbt via NATO’s indkøbssamarbejde NAMSA, og de vil først
blive udleveret til det faste personel i Hæren og efterfølgende til resten af det faste personel i Forsvaret.
- De værnepligtige skal fortsat benytte
soveposen M/90, indtil de er slidt op, og
det gælder for alle, at man indtil videre
skal anvende det nuværende liggeunderlag, siger Michael W. Christiansen.
Alle dele vejer ganske lidt, og de to
soveposer har en samlet vægt på 3.300
gram.
Bivy Baggen ved navn Explorer two Plus
vejer 1.250 gram, og er således indrettet,
at den giver plads til udrustningen.

Ny Forsvarschef
Ny forsvarschef bliver brigadegeneral Peter Bartram.
Statsministeren har, tirsdag den 20. marts
oplyst, at den nye forsvarschef bliver brigadegeneral Peter Bartram. Han kommer
fra en stilling som assisterende stabschef
ved NATO-hovedkvarteret SACT (Supreme
Allied Command Transformation) i USA.
Peter Bartram er 50 år og har været i forsvaret siden 1981. Peter Bartram har tidligere været chef for 1. Brigade, som står
for uddannelsen af de soldater, der sendes på international mission i Afghanistan. Endvidere har Peter Bartram været
Chief Military Assistant ved Multinational Corps Northeast i Polen og chef for
Udviklingsafdelingen i Hærens Operative Kommando. Peter Bartram har også i
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en årrække arbejdet ved forsvarsstaben.
I 2002 - 2003 var Peter Bartram udsendt
som styrkechef for den danske bataljon
ved KFOR i Kosovo.
Det er Hendes Majestæt Dronningen, der
har godkendt Peter Bartram som ny Forsvarschef. Indstillingen af brigadegeneralen kommer fra Forsvarsministeriet.
-Jeg har stor tillid til, at Peter Bartram kan
bidrage væsentligt til at lede Forsvaret
sikkert igennem den udvikling og omstilling, som Forsvaret skal igennem, samtidig med at danske styrker fortsat vil skulle løse vanskelige internationale opgaver.
Vi har brug for et stærkt Forsvar. Det er
et Forsvar med dygtige ansatte, og nogle
af de allerbedste soldater, siger Forsvarsminister Nick Hækkerup på Forsvarsministeriets hjemmeside.

Forsvarschef Peter Bartram fik straks
mediernes bevågenhed.
- Det er en vigtig tid, som vi går i møde.
Det er min overbevisning, at vi kun kan
klare udfordringerne ved en fælles og målrettet indsats. Derfor vil jeg også i den
kommende tid gøre en stor indsats for
at komme mest muligt rundt i Forsvaret,
sådan at jeg får et opdateret billede af
Forsvarets situation og de udfordringer,
I hver især står med, siger Peter Bartram
til Forsvarets ansatte.
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Travlhed i bestyrelsen
Udnævnelse til major
Pr. 1. januar 2012:
MJ Lars Buhl Christiansen
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Kvalitet og præcision er
Vestergaardvores varemærke. Derfor
vil en kontakt til os, altid
indebære et godt resultat
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B O G T R Y K K E R I

Tlf. 9892 0500
Østergade 19-21, 2. sal, 9800 Hjørring
Fåborgvej 7, Postbox 8329, 9220 Aalborg
adm@vestergaardsbogtrykkeri.dk
www.vestergaards.com
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Trænregimentet / Jyske Trænregiments
Soldaterforening
www.trainsoldat.dk

Foråret er på vej
Et forår er atter på vej, og det betyder, at også Soldaterforeningen er ved at komme frem fra vinterhiet.
Ganske som årets første opgave for bestyrelsen plejer at
være, er indkaldelse til og afvikling af det årlige jubilarstævne godt i gang, og som det kan ses på modstående
side, er programmet for dagen klar.
Når dette læses er vi godt i gang med at sende invitationer ud
til alle jubilarer vi har fundet med et jubilarår fra 25 år og op efter. I alt har vi fundet frem til ca. 2.400 tidligere og nuværende
trænsoldater, der i 2012 kan fejre deres jubilæum.
Lørdag den 12. maj er i år valgt til afviklingen af jubilarstævnet,
og allerede nu har der været stor interesse fra tidligere trænsoldater for deres årgang.
Når invitationerne er udsendt kan vi desværre ikke garantere, at alle relevante jubilarer er blevet tilskrevet, da vi desværre har visse huller i vores arkiver.
Skulle du derfor være vidende om en kammerat eller kolega, der også er jubilar, men ikke har hørt noget fra soldaterforeningen, kan du henvise vedkommende til vores kartoteksfører på mail: sekretaer@trainsoldat.dk således vi kan få sendt
en invitation ud.
Når tilmeldingen foretages skal oplysningerne fra det vedhæftede girokort anvendes. Herpå står et 5-cifret nummer, der hjæl-

per os med at identificere indbetaleren. Hvis beløbet indbetales via netbank, skal nummeret oplyses, for at vi kan være sikre
på at registrere den rigtige, hvorimod indbetaling via bank el.
posthus automatisk giver os oplysningerne.
Er du medlem er prisen pr. deltager i år fastsat til kr. 200,00,
mens prisen for ikke-medlemmer er fastsat til kr. 275,00 pr.
deltager. Hvis du som ikke-medlem i samme forbindelse indbetaler kontingentet indbetaler du kun medlemsprisen for deltagelsen og opnår yderligere at modtage foreningens blad, og
herigennem høre om andre arrangementer gennem årets løb.
Ud over jubilarstævnet, er den årlige fugleskydning med vores
samarbejdspartnere i støbeskeen. Datoen er den 4. august, og
yderligere oplysninger kan læses enten her i bladet eller på vores hjemmeside www.trainsoldat.dk.
Har du en god historie fra din soldatertid, som du mener, skal
komme andre trænsoldater til gode, er du velkommen til at sende den og evt. billedmateriale til os, så vi kan få bragt historien
på disse sider. Kontaktmuligheder findes på vores hjemmeside, hvor du også kan finde en masse andre informationer omkring soldaterforeningen.

Stemningsbillede fra sidste års jubilarstævne.
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Ta’ med til

Soldaterforeningens
Jubilarstævne
Lørdag den 12. maj 2012

10.30 (senest)

Samling på KFUM´s Soldaterhjem, Høvejen 48, 9400 Nørresundby.

11.00		

Indmarch på kasernen med Hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps, Vensyssel

			
11.15		

og fanerne i spidsen.
Regimentschefen overtager styrken og udleverer jubilarmedaljer til 			

			fremmødte jubilarer.
12.00		

Kammeratligt samvær og mulighed for at bese kasernen.

12.50		

Dørene til gymnastiksalen åbnes. Samlet indgang i jubilarårgang.

13.00

Officiel start på jubilarmiddagen. Slesvigske Musikkorps underholder.

13.30		

Spisning i gymnastiksalen for jubilardeltagere samt indbudte gæster.
Menu
Sild på is med kartofler og smør
Boeuf Stroganoff med ris og salat
Ostesnitte
Kaffe
1 øl eller vand samt en snaps
Arrangementet slutter kl. 18.00.

Er du medlem af soldaterforeningen koster hele arrangementet pr. deltager kr. 200,(gælder også for pårørende)
Er du ikke medlem, er prisen kr. 275,Beløbet kan indsættes på giro 625-2826.
Husk ved indbetaling at påføre navn, antal personer og evt. kontingent.
Ved indbetaling via Netbank skal du huske at anføre de samme oplysninger.
Sidste frist for tilmelding er SØNDAG DEN 29. april 2012.
Skulle der være spørgsmål vedrørende jubilarstævnet,
kan du ringe på tlf. 20 75 52 10 eller 40 79 06 55.
Husk: Kvittering/dokumentation for betaling gælder som adgangsbillet.
Da vi af erfaring ved, at der kan opstå kø ved registreringen på
soldaterhjemmet, anmoder vi om, at deltagerne kommer i god tid.
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En soldats erindringer
Fra en tidligere ”Trænbisse”, Johannes Strøm, har vi modtaget en
spændende beretning fra hans ophold og tjeneste på Den danske
ambassade i Amerika, i tiden, hvor blandt andet Vietnamkrigen rasede. Vi bringer beretningen i to afsnit, her følger det første.
I marts 1963 blev jeg, 19 år gammel,
indkaldt til Jyske Trænregiment på
Hvorup Kaserne. På sessionen havde
jeg ønsket at blive indkaldt til Jyske
Trænregiment (jeg er vognmandssøn),
da man der fik kørekort til lastbil. Og
set i bagklogskabens klare lys var det
for mig et meget heldigt valg.
Som efterlønner fra 2006 har jeg læst og
fulgt med på næsten alt om 1. og 2. Verdenskrig. Der var kun en ting værre end
døden, og det var at være infanterist, og
så er det jo, at jeg ikke ved, om jeg har
været rigtig soldat? For min soldatertid
var ikke hård på nogen som helst måde,
og jeg er Jyske Trænregiment tak skyldig,
for jeg ville aldrig have klaret mig som infanterist.
På sergentskole
Rekruttiden var god, men blev med tiden
sløv, så bare for forandringens skyld var
jeg glad for at blive udtaget til sergentskolen i Padborglejren.
Vi var et meget lille hold på 11 mand:
Fem fra Jyske- og seks fra Sjællandske
Trænregiment og vi var næsten alle mere
eller mindre uegnede! Én blev sendt retur og vi andre hakkede os igennem. Jeg
tager hatten af for den kaptajn og fenrik, der havde os. Navnene kan jeg ikke
huske, for det er 46 år siden.
Det blev så efterfølgende til 5½ år i militæret, hvorefter jeg blev assurandør i Baltica og dernæst var jeg ved henholdsvis
”Strøms Vin og Tobak” og ”Millionærbutikken” i på Borgergade i Silkeborg.
Til Amerika
Efter et tip fra min lillebror - der sad i hovedkvarteret i Nicosia i Den Danske Cypernstyrke - søgte jeg én af de to opslåede ledige stillinger som ”hjælper hos
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forsvarsattacheerne i Washington” på militærafdelingen ved Den Kongelige Danske Ambassade.
Jeg vovede at søge, da der måske var
en chance, idet jeg allerede havde været ”over there” på besøg i tre måneder
i South Dakota.
Jeg kan huske, at jeg sejlede med ”Norske Amerikalines, Stavangefjord” på tredje klasse over og hjem - over i novemberstorm og hjem i februarstorm - så jeg
fornemmer klart, hvordan søslaget om Atlanten må have været under 2. Verdenskrig.
Bland andet kunne jeg i hvert fald engelsk, og en grundig clearing hos min
gamle læremester brugsuddeler, Anders
Hansen, faldt ud til min fordel, og jeg var
hverken kommunist eller venstreorienteret.
Over Grønland
Jeg blev udtaget sammen med Erik Kamstrup, der var soldat på Cypern, og da vi
skulle af sted fra Kastrup Lufthavn forinden, var vi nok til en sidste clearing på
Kastellet hos en major, der vist nok var
baron, og som selv havde været i Washington og fortalte os meget derfra.
Med SAS på vej til New York gik vi ned
i 1.000 meters højde et stykke over
Grønland og tog billeder derfra, en uforglemmelig oplevelse, derefter New York
- Washington nationale Airport, hvor
oversergent Knud Egely tog imod os, og
have i det hele taget sørget for alt med
indkvartering i vagtmesterlejligheden på
ambassaden. En rigtig god kælderlejlighed 50 meter fra swimmingpoolen i ambassadens park, som for øvrigt ligger ned
til Rock Creek Park.
Vi var tre hjælpere på ambassaden og
vores opgaver bestod i vagt- og kontortjeneste i NATO-regi normeret af under-

officerer, almindelig kontortjeneste - 24
timers vagttjeneste - 24 timer fri and
sofort. Mest spændende var kontortjenesten, der også omfattede en masse
kørselsopgaver; enten med admiralens
tjenestevogn, (en stor oldsmobil med
390 HK motor) eller i Flyverattacheens
Ford Galaxy tjenestevogn (heller ikke ringe) eller Hærattacheens Ford Comet tjenestevogn, som var mere almindelig efter amerikanske forhold - men for os var
det helt vildt.
Der var tre måneders prøvetid, inden
jeg selv fik lejlighed til at købe en Chevolet
Impala for 3200 $. Erik og Knud (de to andre hjælpere) købte hver en Ford Mustang.
Vort arbejde på kontoret bestod blandt
andet af videreforsendelse af højt klassificeret materiale, emballeret med lak og
sejl efter alle kunstens regler, og vi skulle altid to mand af sted sammen til det
sted, hvorfra det med militærfly afgik videre til København via London.
Mange faldne
Militærkommiteen lå i Pentagon, inden
den, efter 1967, kom til Bruxelles. Vi
var i Pentagon flere gange ugentlig; en
stor femkantet høj bygning med 30.000
ansatte. Når man kom derind, skulle man
vise sit ”Pentagonpas”, og på et postkort,
der udgjorde et (land)kort, blev der tegnet op, hvortil man skulle hen.
På vejen til Pentagon kunne man køre
igennem Arlington Cemetery, lige forbi
præsident John F. Kennedys grav. Samtidig var der militære begravelser (Vietnamkrigen) næsten hver eneste dag. Og på
følget – der sjældent var ret stort – kunne man se, at det var mange afroamerikanere, der havde mistet livet.
- 58.000 faldne medførte naturligvis
mange begravelser.
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Flystyrt på Thule
1965-1968 var før ”terrortiden” og 9/11,
og der var på vores vagter ingen udefra
kommende episoder overhovedet.
På en af det første nattevagter jeg
havde, ringede telefonen ved tolv-tiden.
Det var en kvinde fra North Carolina, der
spurgte, om man kunne få abort i Danmark. Jeg forstod det ikke rigtig. «I want
to kill the baby» sagde hun, så jeg fik
kuldegysninger. Det kunne jeg ikke hjælpe med.
Vi kom til mange militære forlægninger,
og to gange var jeg ude med et eller andet på Andrew´s Air Force Base; der hvor
præsiden Obamas to ”Air Force One” står.
Den ene gang bare 20 meter fra præsident Lyndon B. Johnson’s Air Force One.
Han havde kun én. Havde jeg spurgt, tror
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jeg, at jeg havde fået lov til at komme op
i den. Nu er det andre tider.
Det alvorligste overhovedet jeg var involveret i, var på vagt og jeg blev først
klar over det mange timer senere, så hemmeligt var det. Jeg havde nattevagten og
klokken fem om morgenen låste ambassaderåd Johannes Føns Buhl sig ind, flere
fulgte senere efter og der blev kun sagt
godmorgen! Der var styrtet et af de amerikanske bombefly ned på indlandsisen
ved Thule, hvor spørgsmålet var, om der
var atomvåben med.
500 ansatte
Admiral Valentiner blev afløst af general
Schrøder fra flyvevåbnet. En aften skulle
jeg være chauffør for generalen, og skulle være mere en 100 % præcis. Det skyld-

tes, at den reception var militært tjenstlig, og vi skulle være de første der kom,
da general Schrøder havde den laveste
rang og sidst ankomne var en firestjernet general.
Der var også arbejdere med, og de hoppede og sprang rundt om deres chefer, så
det virkede fuldstændig komisk.
Jeg har også været chauffør for Forsvarsminister Viktor Gram og Statsminister Jens Otto Kragh (en rar person), hvor
jeg kørte i ambassadens sorte cadillac. Et stor skrummel af en bil, med al for lidt
motorkraft.
Vi var cirka 500 ansatte på ambassaden
og alle var flinke og rare. Dog var der stor
afstand op til ambassadør Torben Rønne
- sådan var det.
(Læs sidste afsnit i næste nummer).
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Regimentschefen på
besøg i Afghanistan
Oberst Flemming Larsen er for
nylig vendt hjem efter et besøg hos de danske logistik- og
MP-soldater i Afghanistan. Læs
artiklen om situationen i området på side 14-15.
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God
Sommer!
Vi nærmer os med hastige skridt sommerferien, og jeg vil derfor benytte denne lejlighed til at sende Jer alle et ønske om en
god og afslappende ferie.
For vores kolleger i internationale operationer er der dog
ikke udsigt til ferie – de skal fortsætte deres logistik- og militærpolitiopgaver til støtte for de operative indsættelser.
Jeg er netop vendt hjem fra Afghanistans Helmandprovins, hvor
jeg havde den glæde at besøge regimentets udsendte logistikog militærpolitipersonel ved DANCON ISAF 13. Det var som sædvanlig en rigtig dejlig oplevelse.
Besøget var denne gang meget kort, men jeg fik dog på den
korte tid lejlighed til at besøge alt tilstedeværende personel i
Bastion, Price og Lashkar Gar og i begrænset omfang mulighed
for at overvære soldaternes opgaveløsninger.
Det er glædeligt at konstatere, at regimentets personel gør
en flot og god indsats og at deres indsats er værdsat af støttede enheder. I ønskes alle et fortsat godt og sikkert ophold
derude samt et på snarligt gensyn i Danmark.
Jeg har også netop afsluttet mit kontaktbesøg ved afløserne til
Afghanistan. DANCON ISAF 14 er under den afsluttende øvelse i Oksbøl og Nymindegab blevet færdigcertificeret, og er om
få uger klar til at rykke ud til afløsning af kollegerne i Helmand.
Alle logistik- og militærpolitienheder klarede sig godt og jeg ønsker Jer tillykke med veloverstået ”eksamen” samt held og lykke med de vigtige opgaver i det næste halve år.
Regimentet har den 10. maj afholdt sin 15 års fødselsdag med
parade og reception. Samme dag indviede jeg vores nye mindelund til ære for de soldater fra Aalborg Kaserner, der er omkommet i international tjeneste gennem tiden.
Med indvielsen har vi fået et enkelt, rustikt og smukt monument, hvor vi kan ære vore savnede kolleger og kammerater på
en værdig og ordentlig måde.
I min fødselsdagshilsen under paraden kunne jeg konstatere,
at vi er kommet godt og hensigtsmæssigt ind i vores nye store enhed – Trænregimentet, Hærens Center for Logistik og Militærpoliti.
Der arbejdes godt med HBU, HRU og SRS uddannelser, lige-
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som der gennemføres et utal af specialkurser inden for alle logistiske tjenesteområder samt militærpolititjeneste.
Såvel bemanding som opgaveløsninger ved regimentet forbedres for hver dag der går, og vi kan være stolte over den indsats,
der på alle områder ydes til støtte for Hærens samlede virke.
Der er ingen tvivl om, at beslutningen i det nugældende forsvarsforlig om oprettelse af ”tjenestegrenscentre”, med samling af tjenestegrenenes samlede kapaciteter, var en god og
rigtig beslutning.
Forsvarsministeren har for et par dage siden afleveret sit samlede forslag til forsvarets fremtidige struktur og virke til forsvarsforligspartierne, som hen over sommerferien har mulighed
for at gennemlæse materialet, for umiddelbart herefter at være
rede til at påbegynde forhandlinger om en fremtidig løsning.
Der er ingen tvivl om, at de bebudede besparelser på forsvarsbudgettet er omfattende og vil blive mærkbare for os alle. Men
uanset resultatet af forhandlinger ser vi alle frem til en endelig
afklaring, således at den nuværende usikkerhed og utryghed
for personellet kan afløses af en ny periode, hvor vi igen kan
fokusere 100 % på effektive opgaveløsninger.
Vi er parate.
I og Jeres pårørende ønskes alle en rigtig god sommer.
Flemming Larsen
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De værnepligtige blev hjemsendt
1. Logistikbataljon hjemsendte med
udgangen af maj deres værnepligtige. Forud for hjemsendelsen blev der,
dagen før, afviklet en rigtig flot hjemsendelsesfest, så ikke alle var lige fríske på hjemsendelsesdagen.
På hjemsendelsesdagen blev der afviklet en flot hjemsendelsesparade, hvor
bataljonschefen, oberstløjtnant Michael
Thøgersen, blandt andet sagde til soldaterne:
- Kære soldater. Fire måneder er gået –
feltøvelsen er afsluttet og for nogen føles det, som det var i går, I startede på
HBU uddannelsen - andre synes måske,
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tiden har været lidt lang, men det ændrer
ikke ved, at vi i dag står ved en milepæl –
en dag, der både er festlig og vemodig.
Festlig fordi vi fejrer, at godt 300 HBUsoldater er færdige med deres uddannelse – og fordi, vi i dag har sendt en del af
disse videre til forsat uddannelse i 1 LOGKMP og 4 SANBTN. Vemodigt fordi en uddannelse er færdig og en række soldater
i dag forlader os.
Det er min følelse, at vi igen har formået at udvikle en række unge mennesker til gode soldater, senest konstateret under feltøvelsen, det vil jeg komme
tilbage til om lidt.
Indledningsvis vil jeg dog gerne takke
KMP ledelserne, DF og HF, BTN-staben og

alle andre, der har arbejdet hårdt de seneste måneder for at muliggøre hele uddannelsen – herunder ikke mindst under
feltøvelsen. I har i hele perioden arbejdet målrettet med de store udfordringer,
vi har stået overfor og min samlede konklusion er, at I har gjort det rigtig godt.
Samfundets robusthed
Men for at komme tilbage til jer soldater vil jeg sige, at den uddannelse I nu
har gennemført, har gjort jer i stand til
at indgå i løsning af opgaver i hold, som
indgår i totalforsvaret. I er dermed med
til, at styrke samfundets robusthed i tilfælde af katastrofer, terrorvirksomhed og
andre opgaver, som I står i beredskab til
at kunne indkaldes til de næste tre år.
Men hvad skal der derudover ske - den
største del af jer, bliver hjemsendt og skal
videre med jeres civile studier eller arbejde. Jeg er ikke i tvivl om, at I kan bruge en
række af de kompetencer I de seneste fire
måneder har lært, både når vi taler ”det
at leve tæt sammen med en masse andre unge mennesker” med også fag som
FØHJ, BMR, Idræt og det at leve i naturen.
Andre er gået videre til en ny tilværelse som konstabelelever, og jeg kan love
jer der står tilbage, at vi nok skal fortsætte den gode udvikling af dem, således vi næste år kan sende en stor del af
dem til Afghanistan.
Til jer, der bliver hjemsendt, vil jeg opfordre jer til at melde jer ind i regimen-
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tets soldaterforening. Det sammenhold I
igennem de seneste fire måneder har opbygget er unikt – det vil I føle om lidt, når
I siger farvel, og derfor er det altid sjovt
at kunne mødes om 5, 10, 20, 25 år m.h.p.
at høre hvordan det er gået den enkelte.
De bedste
Afslutningsvis ønskede OL Thøgersen soldaterne held og lykke i fremtiden og uddelte erkendtligheder til de bedste befalingsmænd, og de bedste kammerater.
Bedste befalingsmænd: SG Lasse Holst
Hansen, 5 HBUKMP og SG Mikkel Pedersen fra 6 HBUKMP.
Bedste kammerater: MG Theis Bagh Jørgensen, 5 HBUKMP og MG Rasmus Hjorth
Andersen fra 6 HBUKMP.
Afsluttende vil jeg ønske – de som
hjemsendes - held og lykke i fremtiden
og til konstabeleleverne vil jeg sige – klar
til næste del af uddannelsen, som denne
gang vil udfordre jer optimalt.

Forsvarets hurtigste
løber kommer fra
Trænregimentet

Fire måneders forandring
Især Camilla Væversted Nielsen (tv.) og
Monia Andersen (øverst) har forandret
sig mærkbart på blot fire måneder. Palle
Petersen (herover) mener at alle er kommet i væsentlig bedre form på den relative korte tid.
Camilla og Monia har forøvrigt søgt ind
til politiet, mens Palle vil læse videre på
universitetet.
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Premierløjtnant Søren Abel Kofoed
fra 2. Forsyningsbataljon blev Forbundsmester i Cross Country (terrænløb) ved de netop gennemførte DMImesterskaber i Holstebro. De 10 km
terrænløb blev løbet på 36 minutter
og 31 sekunder!
Jydske Dragonregiment IF var således
arrangør og klarede den opgave på allerbedste vis – tilmed havde de sørget for
perfekt løbevejr, hvor resten af landet
havde regn dagen lang.
Ruten var 2,5 km og skulle løbes to gange af vores veteran, ældre oldboys samt
vores kvinde. Seniorløberne måtte ud på
fire omgange. Ruten var ikke specielt kuperet, men gik dog rundt og op og ned
af små mindre bakker, så de alle opnåede det de kom efter – at blive godt og
grundigt trætte.
Ingen af vore øvrige løbere kom på det
individuelle podie, men alle var faktisk
ganske tæt på – men desværre var sekunderne ikke på vores side.
I det afsluttende stafetløb, hvor hver
deltager skulle løbe en enkelt runde, havde vort hold en gennemsnitsalder på 42½
år, men vi stillede alligevel op i den bedste seniorklasse. Her gik det rigtigt fint
og vi blev nummer to efter JDR, som var
et halvt minut hurtigere. På regimentets
stafethold løb SYPL Lars Lukassen, SSG
Jes Mose Jensen, SG Johan Mac Lassen
og endelig ankermanden PL Søren Abel
Kofoed.
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Af løjtnant C.D. Størup, 6 HBUKMP

Sommer
karneval
og kontroløvelse
Traditionen tro var weekenden for 1
LOGBTN’s kontroløvelse sammenfaldende med afholdelsen af det årlige
karneval i Aalborg.
Til glæde for de 100.000 besøgende
ved karnevalet i Aalborg, havde sommeren for alvor ramt det nordjyske.
Det fantastiske sommervejr skabte imidlertid noget mere bekymring
end glæde blandt HBU soldaterne, der
skulle kæmpe i en noget tykkere m/84
uniform end den ”uniform”, eller mangel på samme, de mange karnevalsgæster skulle færdes i, weekenden over.
Det skulle dog vise sig at soldaternes fire
måneders lange uddannelse, med fokus
på blandt andet vedligeholdelse af egen
kampkraft, havde rustet soldaterne noget bedre til sommervarmen end mange
af karnevalsgæsterne.
Tranum og Rørdal
Kontroløvelsen blev for begge underafdelinger fløjtet i gang af BTN tidligt torsdag morgen. Her stod den på den sidste
klargøring, inden den modulopdelte øvelse for alvor gik i gang.
Øvelsen var i år delt op i et FELT modul i Tranum, et IFO modul med udgangs-
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punkt fra Camp Hammer, et katastrofe
modul i Rørdal, til kontrol af brand, miljø og redningsuddannelsen, og sidst men
ikke mindst et modul D, der skulle teste
uddannelsen af enkeltmand indenfor en
række ukendte uddannelsesområder.
For 6 KMP vedkommende startede øvelsen i Tranum, imens den for 5 KMP stod
på IFO i Hammer bakker.

Mange sveddråber senere var sidste opgave på PTR løst og humøret stadig i top.
Den stod nu på BSO tjeneste, hvor uddannelsesniveauet skulle testes i oprettelse
af, og ophold i BSO, samt vagttjeneste.
Delingerne knoklede på indtil de tildelte områder var oprettet i en tilfredsstillende grad, hvorefter den stod på vagttjeneste og genopbygning af kampkraft.

Hård kamp med varmen
Ved ankomsten til Tranum var humøret og
kampgejsten i top blandt de værnepligtige. Der blev ved ankomsten siddet af lastbilerne og sikret 360, og alle lignede en
flok kampklædte soldater, der spændt og
ivrigt ventede på første opgave.
Hver deling blev efter lidt koordination
sendt af sted på nogle overvågningspatruljer, hvor de via KSN fik tildelt forskellige opgaver undervejs. Opgaverne testede delingernes uddannelsesniveau i alt
fra skydeuddannelse og kampeksersits,
til routecheck og bykamp.
Dagen blev for alle delinger en fysisk
hård kamp mod varmen, men ved hjælp
af store mængder vand, samt målet om
at blive bedste deling og bedste kompagni, gik alle til opgaven med højt humør og gåpåmod.

Omskiftning
Fredag morgen startede med brag og
skud da delingerne blev angrebet i deres BSO. Dette blev en kontrol af delingernes forsvar af BSO, og blev samtidig
startskuddet til opbrydning og forskydning mod ny opgave i Camp Hammer.
De to kompagnier lavede således en
omskiftning, hvor 5 KMP overgik til FELT
modul, imens 6 KMP lavede forskydning
til Camp Hammer til kontrol af IFO uddannelse.
IFO modulet var opdelt i en delingsturnus med opgaver i Bevogtning af lejr,
MCP, Blå kæde og overvågningspatruljer.
Engagementet var igen højt blandt menige og befalingsmænd og med den interne konkurrence i BTN for øje, blev et
meget højt niveau leveret over hele linjen. De menige klarede flot skiftet til det
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mere fredelige IFO-scenarie end feltmodulet, og viste et flot niveau i deres evne
til at eskalere korrekt, alt efter den trussel de forskellige momenter viste.
Ny energi blandt folkene
Der blev i Hammer også plads til et afbræk i øvelsen for hver deling. Delingerne
skulle på skift agere momenter for hinanden og her gav specielt rollen som demonstranter overfor blå kæde ny energi
blandt folkene.
Her blev råbt, kastet klodser og brydet
og nogle befalingsmænd skulle nok bruge lidt energi på, at få folk lidt ned i humør inden næste opgave.
Efter en overnatning i Camp Hammer
stod det lørdag på kontroløvelsens sidste
og varmeste dag. Her skulle 6 KMP starte
i Rørdal og prøve kræfter med hjemmeværnets katastrofemodul, imens 5 KMP
skulle ind på Aalborg Kaserner, og teste
deres uddannelsesniveau på enkeltmand.
Brand, røg og skrig
Katastrofemodulet var igen i år en oplevelse. Hjemmeværnet gik endnu engang
til opgaven med stort engagement. Eksplosioner, brand, røg og skrig mødte kompagniet, da det løb ind i øvelsesbyen.
Miljøet i byen fik med det samme alle
til at glemme varme, træthed og vabler,
og menige stod på spring til at få tildelt
en opgave fra deres fører. Nødvendigheden for en større ”Breave heart tale” var
derfor ikke til stede, og opgaverne blev
med det samme uddelegeret.
Nogle timer senere og mange oplevel-
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ser rigere var KMP klar til at forskyde til
sidste opgave på kasernen. Her ventede en række opgaver til grupperne og til
enkeltmand.
Opgaverne bestod i våbenbetjening,
orienteringslærer, signallærer, CBRN, knob
binding og en gruppeopgave på forhindringsbanen.
Endnu engang var engagementet og humøret i top blandt de menige og målet
indenfor rækkevidde. Der blev givet gas
og de sidste kræfter blev presset ud af
kroppen, inden den stod på vedligeholdelse, og for manges vedkommende en
velfortjent tur ind i Aalborgs natteliv til
den sidste del af karnevalet.
Et flot resultat
Det generelle billede af kontroløvelsen
var en velgennemført øvelse, med en meget bred kontrol af uddannelsen. Det var
samtidig en rigtig god afslutning på de
fire måneders HBU for de værnepligtige,
og en oplevelse de med garanti vil tage
med herfra.
Til sidst var kontroløvelsen ikke mindst
en imponerende indsats fra netop de
værnepligtige, der igennem hele øvelsen
holdte opgaven og målet for øje, til trods
for at vejret gav dem meget svære vilkår.
Soldaterne gik på med krum hals i begge underafdelinger, og slap, til trods for
det høje aktivitetsniveau, uden nogle rigtige dehydreringer, i modsætning til de
mange karnevalsgæster, der måske kunne lærer lidt af vores soldater.
Alt i alt et flot resultat efter fire måneders uddannelse.

Regimentet
fyldte
halvrundt
Trænregimentet kunne den 10. maj,
fejrer 15 års fødselsdag.
I den anledning deltog de fleste af regiments soldater i en stor og flot parade, hvorunder regimentets chef, oberst
Flemming Larsen, bød velkommen til de
mange gæster og regimentets personel.
Under paraden blev der uddelt flere
erkendtligheder. Læs mere om dette på
side 23.
Desværre var vejrguderne ikke helt med
os. Regnen nærmest væltede ned, så det
var en flok våde soldater, der efter paraden deltog i en hyggelig reception i gymnastiksalen.
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Af menig Rye og menig Hilker, 5. Deling 6 HBUKMP.

Grænserne blev flyttet
under Feltøvelse 2
Anden feltøvelse i værnepligtstjenesten foregik i øvelsesområdet Finderup Plantage, et område, hvor vi
selv fik lov at mærke, hvorfor det
har fået tilnavnet Forsvinderup.
Mandag morgen kl. 0640 stillede hele
6. Kompagni op i SKYT med fuld oppakning, klar til tre døgn i felten.
Efter to timer på ladet af lastbilerne, blev
det område, vi skulle være i, afsikret, og
vi fik givet vores befaling, hvorefter vi
straks gik i gang med at oprette delingens kampstilling Blå 1.5.
Fire stive timer
En ting, der var særlig for denne feltøvelse var, at vi havde LDS-veste på (Laser Dual System). De gjorde, at der var
lidt mere mening med at skyde med løst
krudt, i og med at man rent faktisk kunne
blive såret og skulle reddes væk af sine
kammerater, men også at man selv havde muligheden for at nedkæmpe fjenden.
Vi fik i hvert fald afprøvet vestene under
eftermiddagens angreb, hvor mindre enheder med en GD i spidsen, forsøgte at
bokse sig frem mod vores kampstilling.
Endnu et angreb forekom efter mørkets
frembrud, og derfor skulle natten forløbe
med en opklaringspatrulje for at observere fjendens omgang i området. Patruljerne startede kl. 0100, hvor vi gik gruppevis med fuld oppakning i fire stive timer
gennem Finderups sandede panserspor
og skovstykker.
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Udover at indsamle oplysninger om
fjenden, lærte patruljen os især, at det
er vigtigt at holde humøret højt, selvom
det er sent og man er træt og rygsækken bliver tungere og tungere – ellers kan
man godt gå hen og blive lidt ærgerlig, når
man oven i købet farer en smule vild. Patruljen endte kl. 0500, hvor vi med en følelse af stolthed lagde os i soveposen i
vores ODO og så frem til tre timer i drømmeland, imens det i den virkelige verden
haglede ned over os.
Det bedste fra feltrationen
Tirsdag startede med det bedste fra
feltrationen, og så var det ellers i
gang med dagens strabadser, som
bl.a. stod på skovkamp og indøvelse af angreb på kolonne. Herunder oplevede vi alt fra høj solskin til snevejr!
Det meste af dagen gik med en række
handlebaner i skoven, som udfordrede
vores evner til at begå os i tæt terræn.
Herefter fik vi indøvet angreb på kolon-

ne samt ildoverfald, som vi skulle bruge
i praksis senere på aften. Efter et velfortjent aftenhvil med aftensmad og en lur
for manges vedkommende, gik hele delingen af sted på enkeltkolonne, vel vidende at der var fjender i området, hvis
hensigt var at ”tage os til fange”.
Efter to vellykkede angreb lød FADSUMmeldingerne: Fanger: NIL, Ammunition: 5 PVV, 83 magasiner, Sårede: NIL, Udrustning: NIL, Materiel: NIL.
Denne nat fik vi hele fire timer i posen,
inden vi tidligt onsdag morgen gik tilbage til første dags kampstilling, der skulle nedbrydes. Med en god arbejdsindsats
var det hurtigt overstået, lastbilerne kom
og vi fik besked på at sidde op.
Vi vidste ikke, hvad der skulle ske, men
tanken om allerede at skulle mod Aalborg
virkede usandsynlig, så vi gættede på områdets feltforhindringsbane. Det viste sig
at være ganske forkert, vi blev derimod
overrasket med en 30 meters vandpassage kun iført regntøj og kondisko og med
al udrustning pakket ind som en karamel
i vores teltflage.
En kold fornøjelse
Det var i sandhed en kold fornøjelse,
som kun blev større, da man kom over
på modsatte side til smil og jubel fra
alle sine buddymakkere. Dette blev afslutningen på feltøvelsen, og vi vendte tilbage til kasernen, hvor den stod på
vedligeholdelse af materiel og gevær.
Alt i alt en feltøvelse hvor vi er blevet
presset til det yderste, har fået flyttet
nogle grænser og har lært samarbejdets
afgørende betydning for en gruppe såvel som en deling.
- ”Det er ikke sjovt at være i felten. Det
er pissefedt!” ”Modtaget, slut.”
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Af Premierløjtnant Chris Bjerre Christiansen,
delingsfører, sanitetsdelingen ISAF 14.

Eksamensdag for
Flot fodbold
sanitetspersonellet
Onsdag den 6. juni 2012 var det ”eksamensdag” for de fire ambulancegrupper og den ene forbindeplads,
let-gruppe, der skal udsendes til Afghanistan på ISAF hold 14 til august.
I hvert fald eksamen i forhold til Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) og det ansvar, de har for uddannelsen af soldaterne.
Det meste af uddannelsen er foregået ved Trænregimentet i Aalborg, overordnet styret af 1 LOGBTN, men FSU har
stadig det overordnede ansvar for gruppernes uddannelse. Et ansvar FSU tager
seriøst, hvilket blev bevist ved tilstedeværelsen af generallæge Erik Darre, som
hele dagen var med på handlebanerne.
Flere tilskadekomne
Grupperne blev certificeret en af gangen, og skulle igennem en handlebane
FSU havde forberedt i samarbejde med
1 LOGBTN. Grupperne stødte på flere tilskadekomne i et scenarie, der sagtens
kan blive en realitet for grupperne i Afghanistan.
En afsiddet patrulje, hvor de undervejs
stødte på fjenden og fik skudsår på kammerater fra kamptropsenhederne. Hver
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ambulancegruppe var igennem med alle
fire mand, hvoraf den ene er gruppefører og styrer slagets gang.
Forbindeplads, let-gruppen var mere
udfordret, da de kun er to behandlere
og en gruppefører. Det var dog ikke et
problem for den erfarne forbindeplads,
let-gruppe, der, ligesom de fire ambulancegrupper, endte med et rigtig fint resultat og fik meget ros af de inspicerende
læger og sygeplejersker fra FSU. De ting
der var at sætte fingre på, var småting,
der ikke havde betydning for patienternes chance for overlevelse.
Særligt var FSU imponerede over den
gode behandlingssystematik, kommunikationen internt i grupperne og ikke mindst
gruppernes engagement.
Vel forberedte til Afghanistan
Alt i alt var det en god dag på Aalborg
Kaserners øvelsesterræn, hvor grupperne beviste, at de er kommet langt med
deres uddannelse og er forberedte på de
opgaver de kommer til at støde på i missionen. Nu står den på afsluttende MRX
øvelse i Oksbøl for sanitetsdelingen, inden der er velfortjent sommerferie og flyet efterfølgende går sydpå.

Med Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF) som arrangør blev der
den 8.-9. maj afviklet DMI-mesterskaber i fodbold på fodboldbanerne ved
Vodskov Boldklub.
Ligesom sidste år, hvor AKIF også stod for
arrangementet, blev det en stor sportslig
og social succes, som DMI-repræsentanterne - med formand, general Erik Darre,
i spidsen - roste til skyerne.
General Erik Darre sendte endvidere
en stor tak til Vodskov Idrætsforening
for et godt samarbejde og et veltilrettelagt stævne og kunne oplyse, at stævnet
i 2013 atter kommer Vodskov, for tredje år i træk.
Desværre blev det for AKIF-holdene ikke
til den helt store medaljehøst, i modsætning til sidste år, hvor vi havde bedre skud
i støvlerne. Dog skal nævnes, at et af vores pigehold vandt guld.
Der blev uddelt præmier til de tre bedste hold i hver gruppe. Veteraner blev vundet af Søværnets Idrætsforening, Holmen
København. Ældre Old Boys af Flyvestation Aalborg. Yngre Old Boys af Vordingborg. Hos kvinderne blev det Aalborg Kaserner der løb med førstepladsen.
I seniorrækken, for 11-mands hold,
vandt Den Kongelige Livgarde med Hærens Officersskole som nummer 2.
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Af sygeplejer Thomas Andersen, 4. Sanitetsbataljon.

det taktiske scenarie. Omvendt giver sygeplejerskerne og lægerne deres viden og
hands-on erfaringer med forskellige skader tilbage til de sanitetssoldater, som
mangler denne del.

Et gennemtænkt og
tidssvarende kursus
I april måned afholdte Trænregimentet (TRR) et Battlefield Advanced Trauma Life Support (BATLS) kursus i forbindelse med INTOPS i Afghanistan.
Det er et britisk koncept for, hvordan man behandler sårede soldater i
en taktisk ramme.
På kurset, der varede fire dage, deltog den
sanitetsdeling (SANDEL) fra TRR, samt sygeplejersker og læger, der skal udsendes
sammen med ISAF hold 14 til august.
Udover at BATLS primært er en sundhedsfaglig overbygning på sanitetsuddannelsen ved Forsvaret, er det ligeledes et
af de eneste samvirkekurser, som sanitetsdelingen og de tilhørende den pågældendes missions sygeplejersker og læger
har sammen, inden de ser hinanden i MISU-området.
Det er kombinationen af disse to faktorer, som gør BATLS til et INTOPS- relevant,
gennemtænkt og tidssvarende kursus.
De basale ting
Den sundhedsfaglige overbygning som
BATLS giver, går efter devisen: ”At man
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skal mestre de basale ting godt” og at
de guidelines vi træner efter er de mest
tidssvarende, som der findes evidens for
at arbejde efter.
At man skal mestre de basale ting først,
kommer til udtryk i den måde kurset er
bygget op på, hvor vægten er langt på de
praktiske færdigheder.
Kursisterne er meget hurtigt ude af
klasselokalet allerede den første dag for
at øve basale færdigheder, såsom at anlægge torniquet og søge dækning i så lav
en stilling som muligt.
Dette virker som børnelærdom for specielt sanitetssoldaterne, men for sygeplejerske-, og lægegruppen er det en tiltrængt genopfriskning og nødvendigt at
starte der, for at få alle med.
Når der er øvet anlæggelse af torniquet
bygges der videre på fase 1, 2 og 3 og
igennem den første halvdel af kurset ligger vægten på den taktiske sanitetstjeneste.
Her er det meget vigtigt, at soldaterne hjælper og vejleder deres sundhedsfaglige sygeplejerske- og lægekollegaer,
så de er med på hvordan man reagere i

Handlebaner
Efter at have lært og øvet de forskellige
delelementer i fase 1, 2 og 3, som f.eks.
tilbagetrækning med såret, ”knæk højre”
og ”knæk venstre”, Tactical Rapid Primary
Survey (TRaP), Care Under Fire, Tactical
Field Care, Case Evac mm. øves det hele
i tre store handlebaner.
Her indgår alle faggrupper på lige fod
med hinanden i en samlet gruppe, som
under en opgaveløsning får en føling med
en eller flere sårede. Her skal gruppeføreren styre kampen, samtidig med at han
skal udnytte de ressourcer, der er i den
gruppe han har, så den sårede får den
bedst mulige behandling under hensynstagende til den taktiske situation.
Det er specielt her under disse handlebaner, at det går op for sygeplejerskerne hvordan arbejdet i felten med fuld opbakning, ”skarpladte” våben og ildkamp,
er meget krævende og meget anderledes, end hvad deres normale hverdag er.
Dette giver den nødvendige og relevante
forståelse for, hvordan man er nødt til at
vælge imellem taktiske og behandlingsmæssige beslutninger, og det at det ikke
altid er det behandlingsmæssige, der vejer højst i ildkampen.
Rollerne blev byttet
Den anden halvdel af kurset koncentrer
sig om den ”Advanced” del af BATLS. Her
kommer sygeplejerskernes særlige kompetencer mere frem og ”bøtten er vendt”
i forhold til den tidligere rollefordeling,
hvor sanitetssoldaterne havde mere indsigt og erfaring. Nu er det sygeplejerskerne og lægerne, der skal hjælpe og vejlede
soldaterne i den avancerede behandling,
der foregår præhospitalt.
Under forskellige handlebaner trænes
naturligvis samarbejdet i gruppen, men
yderligere også teknikker som intubering,
nødtracheastomi, aflastende kanyle, anlæggelse af lungedræn, intraossøs adgang, væsketerapi og smertebehandling.
Som afslutning på den avancerede del
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af kurset kører et Role 1 moment, hvor
sanitetssoldaterne, sygeplejersker og læger indgår i de funktioner, de i missionsområdet vil have under modtagelse af enMassive Casualties (MASSCAS).
Sanitetsbefalingsmanden og SMO (Senior Medical Officer) og sygeplejerskerne
skal her få flow i behandlingen og sende de forstilt sårede af sted i den korrekte rækkefølge. Dette er endnu en af
de gode og nødvendige samarbejdsøvelser, inden folkene ser hinanden i missionen og tingene er ”skarpe”.
Som alle kurser afsluttes der med en
eksamen, som omhandler den undersøgelsesmetodik og de færdigheder, som
der er blevet undervist efter. Færdighederne, som der testes er ligeledes inddelt i de kompetencer, man har i de tre
forskellige faggrupper.
Relevant og nødvendigt indblik
Set med sygeplejefaglige øjne er det et
kursus, som giver et relevant og nødvendigt indblik i den taktiske førstehjælp,
samt at man får den sidste nye viden og
træning i, hvordan behandlingen af kampskader foregår.
Man får set sine kommende kollegaer i
missionsområdet i øjnene, så man kender
til hinandens kompetencer og stærke og
svage sider, inden man ”rammer” mission.

De bedste skytter kom
fra Trænregimentet
Ved Hjemmeværnets Feltskydestævne
i Tranum deltog otte dygtige skytter
fra Trænregimentet, der i hård konkurrence med skytter fra hele landet,
samt fra Norge og Sverige, kæmpede
om medaljerne i det smukke terræn.
”Vores” hold opnåede en flot fjerdeplads
men det var på det individuelle niveau,
skytterne især viste deres værd med flere topplaceringer i de forskellige klasser.
Bedste skytte i begge køn
OKS-1 Annica Lund Nørmølle blev kåret
som bedste kvindelige skytte, og den
samlede vinder af stævnet skulle også findes blandt skytterne fra Trænregimentet.
Sejren gik nemlig til holdlederen OS Allan Borg som med mindst mulig margen
holdt resten at alle andre skytter fra fadet. Selv de ellers normalt dygtige skytter

fra Norge og Sverige måtte for en gang
skyld rejse tomhændet hjem.
Øvrige placeringer
Klasse 1
(GV M/75 GV M/95 og K M/96 med optik)
Henrik Ivarsen fra 3 VEDLBTN blev bedste skytte. Dog skød han uden for konkurrencen.
Max Sørensen fra 3 VEDLBTN blev nr. 6.
Annica Lund Nørmølle fra 5 MPBTN blev
nr. 8 og bedste kvinde.
Martin Hedegaard fra 2 FSBTN blev nr. 10.
Kasper Enevoldsen fra 2 FSBTN blev nr. 11.
Henrik Busk fra 3 VEDLBTN blev nr. 15.
Klasse 2    
Allan Borg fra 3 VEDLBTN blev nr. 1 og
samlet stævnevinder.
Carsten Bertelsen fra 1 LOGBTN blev nr.
67.

WWW.drltv.dk
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Medaljer til elektronikfagteknikere
Tirsdag den 8. maj blev der, traditionen tro, overrakt medaljer og legater
på Københavns Rådhus. Det var Håndværkerforeningen i Kjøbenhavn og
Teknisk Erhvervsskole Centers (TEC)
årlige festligholdelse for modtagerne
af sølv- og bronzemedaljer for flotte
og veludførte svendeprøver. Medaljeoverrækkelsen blev overværet af Hendes Majestæt Dronningen.
De københavnske håndværkersvende skal
igennem en ekstra ”svendeprøve” for, at
der kan tages stilling til deres værdighed
for modtagelse af medalje. Det er ikke
muligt at opnå guldmedalje, hvorfor sølv
er den højeste udmærkelse. Der blev i
alt uddelt 43 sølvmedaljer og 28 bronzemedaljer.
Igen i år havde Søværnets Teknikkursus
på Holmen indstillet elektronikfagteknikersvende til medaljer. Det blev til 2 sølvmedaljer og 1 bronzemedalje.

Jacob fik lejlighed til at hilse på Hendes
Majestæt Dronningen og overborgmester
Frank Jensen samt Børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

MOKS Salik Lennert Pedersen modtog
sølvmedalje samt legatportioner fra Kjøbenhavns Smedelaugs Oldermandslegat
og Max Fodgaards Medaljelegat.
OKS-1 Jacob Bæk, fra Trænregimentet
(TRR) modtog sølvmedalje samt legatportion fra Kjøbenhavns Smedelaugs Oldermandslegat.
MOKS Kenneth Ahrenkiel Adrian modtog bronzemedalje samt legatportion fra
Kjøbenhavns Smedelaugs Oldermandslegat.
Endvidere modtog OKS-1 Morten Dahl,
TRR og OKS-1 Martin Rechnagel, TRR et
diplom fra Kjøbenhavns Smedelaug.

OKS-1 Jacob Bæk modtog sølvmedalje
samt legatportion fra Kjøbenhavns Smedelaugs Oldermandslegat.
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en meget underholdende festtale af sidste års æreshåndværker, mester- og TVkokken Claus Meyer.
Asger Aamund blev udnævnt til dette
års æreshåndværker, og han holdt en flot
og enkel takketale.
Overborgmester Frank Jensen afsluttede aftenens medaljeoverrækkelse med at
rette en tak til Majestæten for hendes
interesse samt en tak til oldermænd og
æresgæster.

DR’s pigekor
Aftenen på rådhuset blev højtideligholdt
med underholdning fra DR’s pigekor samt
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Det stod der for 25 år siden

Idrætsdag
På vegne af regimentets idrætsudvalg: Tusind tak for jeres engagement
på regimentets idrætsdag – det være
sig på deltager/hepper som disciplinleder/hjælper side – uden jer intet
stævne!
Bare starten på 3 km løbet var en oplevelse af format – hundredvis af røde, hvide,
gule, sorte og grønne soldater i en stor
pærevælling, som gennemførte på hver
sin måde. Stor ros til jer alle!
Resultatet af alles anstrengelser findes
her: http://ffi/sites/trr-idraet/Idrtsdag%20
2012/Forms/AllItems.aspx
Hjertelig tillykke til disciplinvinderne, men
især til 1 LOGBTN, som vandt en fuldt fortjent samlet sejr – endog med ganske
pæn margin til henholdsvis 4 SANBTN, 5
MPBTN, 2 FSBTN og endelig også ST/TRR
+ 3 VEDLBTN – som viste mandsmod ved
blot at stille op mod de yngre kræfter!
Regimentets idrætsudvalg ser frem til
den 7. maj 2013, hvor næste idrætsdag
gennemføres!
På idrætsudvalgets vegne: Tusind tak til
Dansk Militært Idrætsforbund for at have
sponsoreret den særdeles flotte pokal til
den samlede sejrherre!
Tusinde tak til Aalborg Kaserners
Idrætsforening for at have sponsoreret
de flotte håndklæder til disciplinvinderne!
Jes Mose
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Ny organisation i Afghanistan
1. maj 2011 startede uddannelsen og
opstillingen af ST&LOGKMP DANCON
ISAF 13 ved Trænregimentet i Aalborg.
Vi vil nok nærmere være kendetegnet
som hold 1 version 2,0, da DANCON
midt i opstillingen blev transformeret fra at have to kampunderafdelinger (KAUFD) til kun én KAUAFD og i
stedet skulle opstille en kapacitetsopbygningsenhed (KOBCOY) til uddannelse af afghanske sikkerhedsstyrker.
På mange måder en ny og spændende opgave, der primært tager sigte på at få uddannet så mange afghanske styrker som
muligt inden vi med udgangen af 2014

MPSG-Kim
med sin
”vagthund”.
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helt overdrager sikkerheden til afghanerne selv, og trækker de sidste danske
kampstyrker ud af Afghanistan.
Organisationen
P.t. er vi 2/3 inde i missionen og i fuld gang
med at trække springbenet op til ISAF 14’s
ankomst om ca. 1½ mdr.
I det daglige er kompagniet på 174 personer fordelt i hhv. Camp Bastion og Camp
Price. Kompagniet består af en SANDEL,
en BJ/TPDEL, en REPDEL, en KDODEL, et
CISDET, et FHT, et CST, et MEWT, et AO
hold, EN MTSEK, et TACP og et IGDET.
I forbindelse med overgangen til en
KAUAFD blev der en 1 ECH i overskud,
som vi fik under vingerne i Camp Price.
Dette har længe været et ønske, og med
fire mand (SF, E, V og M), er der blevet kortet en del ned på reparationstiden i Price.
I det daglige er KDODEL delt op med 2
FSSEK og 2 KDOKT samt KC og NK i hver
sin lejr, således alt KMP PSN har et kontor og en FSSEK uanset om man er placeret i Bastion eller Price.
KDODEL havde, for de flestes vedkommende, Start Of Tour (SOT) den 25. januar og efter en kort supplerende uddannelse i Bastion, ankom KDOBM og NK til
Price tre dage senere og var i fuld gang
med overdragelse fra hold 12.

For KDOKT vedkommende stod der tre
fra hold 12 klar til overdragelse, hhv. post
og bankmedarbejderen, ADMBM for Cimic og KDOBM ST&LOG. Dette skyldes
at S1 (ADMSEK) på hold 13 nu er placeret
i Camp Bastion og en del af de tidligere
opgaver nu ligger ved ST&LOG i Price. Et
forhold, der havde betydet et hasteindlagt INTOPS økonomikursus for KDOBM
og KTHJ i ugen op til SOT.
God arbejdsfordeling
Vi fik hurtigt indrettet kontoret til nu også
at være bank og posthus og fik, via et godt
forberedt hold 12, en rigtig god overdragelse. Undervejs har vi justeret en del procedurer, og har nu fået lavet en god arbejdsfordeling.
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I det daglige administrer de to KDOKT
355 personer i begge danske lejre, og er
herudover bank og posthus for yderligere ca. 170 personer i Price, så der kommer mange kunder i butikkerne hver dag.
Ca. to gange om ugen ankommer TPDEL med IRG fra Bastion med det materiel, der er blevet bestilt ved NSE via FSSEK
og alle fra KDODEL står klar til at hjælpe
TP med aflæsning, herunder modtagelse af personel.
Vi har en tillægsopgave, da vi også har
KIH funktionen i Price. Det indebærer, at
vi gennemfører al sikkerhedsinstruktion
af nyt Dansk personel i lejren. Vi varetager administrationen af vores Bosniske vagtdeling og har Facility Managing
af den danske del af lejren. Dette i form
af modtagelse og afgivelse af fejlmeldinger til den engelske contractor, som driver lejren, og afledt heraf en koordination med den Engelske Camp Commandant.
Det er alt fra fejlmeldinger på svigtende
A/C, stoppede toiletter, bygning af scene
til velfærdsarrangementer og koncerter,
modtagelse og indkvartering og al dansk
personel, herunder kontakt og bestilling
af alt mad via Cookhouse, vores stedlige cafeteria.
”Kufferne” er alles fristed
Vi har også ansvaret for de 2 x 2 KFUMmedarbejdere, der på fortræffelig vis driver de to ”Kuffer” i hhv. Bastion og Price.
”Kufferne” fungerer som vores alles fristed og er et yndet sted at få fordøjet dagens arbejde eller snakket med kollegaer.
De har begge steder en hel vifte af faste
ugentlige arrangementer bl.a. Quiz, poker,
og bankoaftener. Særligt lagkage-banko
er en yndet sport for ST&LOG, hvor der

Næstkommanderende og chefen i Camp Price.
i ”Kuffen” i Price udspiller sig drabelige
kampe mellem SANDEL og KDODEL. Dog
har KDO de to seneste onsdage ryddet
bordet for alle tre lagkager :-)
I løbet af perioden har vi også fundet tid
til at gennemføre en række arrangementer. Bl.a. har vi i begge lejre gennemført
DANCON-march og den 15. juni gennemførte vi atter march. Det er i Price 20 km
gennemført på max. fem timer og med
ti kg udrustning.
Alle assets har været flinke til at give en
hånd med i Price, så vi planlægger yderligere to marcher, inden vi drager hjem,
så alle får en mulighed for at tilegne sig
DANCON-March-medaljen.
Fra dansk til engelsk kommando
På mange måder er vi et anderledes hold.
Dels er vi nu i Price gået fra dansk kommando til engelsk kommando, dels er de
operative kapaciteter reduceret betydeligt. At vi er kommet under UKBG betyder bl.a. at påklædningsdirektivet i Price
er UK standard, så det er ”fuld ørken” og
hovedpåklædning i Price døgnet rundt.
Det gode sammenhold
Dagene herude flyver af sted, primært
på grund af de mange daglige opgaver
og gøremål, og ikke mindst fordi vi har
det godt og har et fantastisk sammenhold. SANDEL har på MEDCEN indrettet
en lokal LA Bar og de danskere, der har
tid, mødes hver fredag aften til en alkoholfri øl og lidt go´ musik og en snak om
løst og fast.
Til dagligt har vi 45 bosniere til at varetage den indre sikkerhed i Price. De be-

Artiklens forfatter, seniorsergent Henrik
Vinther, hvis store idol er OB Lars Møller.
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mander vores maingate og et antal sangere og gør et super godt job. Her midt
i juni er BiH Guard platoon dog på leave
med ½ delen af styrken og så tager UK og
DK over. P.t. har ST&LOG en M/K på vagt
24/7 i en 3½ uges periode. Den ydre sikkerhed varetages fra et antal checkpoints
rundt omkring lejren af en lokal milits. Der
er roligt i Camp Price, og der har ikke været angreb mod lejren i mere end 2½ år.
ST&LOGKMP ser nu frem til hold 14 ankomst om 1½ mdr. og er ved at gøre klar
til overdragelsen til 2 LOGKMP/ Trænregimentet. Der bliver ugentlig talt med førerne for det næste hold og meget koordination og mange aftaler bliver truffet
pr. mail.
Vi ved, at hold 14 snart er helt klar, og
vi glæder os rigtigt meget til at se jer
hernede.

To stolte medaljemodtagere: Major Kent
Gjedsø og artiklens forfatter, oberstløjtnant Lars Baier, med de flotte medaljer.
TMPT-korset har været en officiel medalje siden 1952.

Tweedaagse Militaire
Prestatie Tocht
Som soldat er man jo evigt bevidst om
det helt grundlæggende krav, der byder én til enhver tid at opretholde sine
kompetencer som enkeltkæmper.
Altså, at man gennem øvelse får holdt sine
personlige, militære færdigheder ved lige,
og at man gennem træning får opbygget
og opretholdt den fornødne styrke og udholdenhed til – om nødvendigt – at bringe sine militære færdigheder til udfoldelse i kamp!
Men det er jo lige med at finde tilskyndelsen til træning i en fredelig dagligdag.
Én måde at motivere sig selv på kan være
at melde sig til Tweedaagse Militaire Prestatie Tocht (TMPT), som frit oversat netop er en test af personlige militære færdigheder, styrke og udholdenhed.
Tidsgrænse på ti timer
TMPT arrangeres af den Kongelige Hollandske Reserveofficersforening, og prøven gennemføres én gang om året over to
dage – begge dage inden for en tidsgrænse på ti timer. Arrangementet ligger altid
tirsdag og onsdag før Kristi Himmelfartsdag. Man deltager i to-mandshold, så der
stilles også krav til samarbejdsevner.
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Alligevel havde min næstkommanderende og jeg valgt at tilmelde os sammen…
Den 14. maj om morgenen drog major
Kent Gjedsø og jeg således af sted for at
prøve kræfter med den 64. udgave af TMPT.
Målet var General Winkelman Kazerne
nær Harskamp i det centrale Holland lige
nord for Arnhem. Kasernen, der er udgangspunktet for aktiviteterne, bærer sit
navn efter Henri Winkelman.
Han var den general, som d. 15. maj 1940
havde den tvivlsomme ære at underskrive Hollands kapitulation til den tyske besættelsesmagt. I dag har den hollandske
hærs infanteriskole et uddannelsescenter
på kasernen.
Man deltager i kampuniform
TMPT blev første gang gennemført i perioden fra 1936 til 1939. I 1939 under deltagelse af HKH Prins Bernard, hvilket tiltrak
betydelig folkelig interesse for begivenheden, og denne interesse har faktisk holdt
sig lige siden. I 1940 og 1941 blev arrangementet af naturlige årsager ikke gennemført i Holland men i det tidligere Hollandsk
Ostindien – nu Indonesien.
Efter 2. Verdenskrig var forholdene så
udfordrende i Holland, at arrangemen-

tet ikke kunne genoptages før 1955, men
så har det ellers også været gennemført
hvert år lige siden.
Frem til og med 2002 var prøven alene
for officerer, men nu er deltagelse mulig
for alle grader.
Motivationen for at iværksætte arrangementet var oprindeligt, som det hed,
”at stimulere tilegnelsen og opretholdelsen af den betydelige fysiske styrke og
udholdenhed samt de militære færdigheder, som kræves af førere af soldater i krig”.
Man deltager i kampuniform, og der bliver lagt stor vægt på overholdelse af en
ordentlig militær anstand i modsætning
til herhjemme, hvor skammelige og udisciplinerede forhold på dette felt i stigende
grad hersker. Man kan faktisk blive diskvalificeret fra TMPT ved at forbryde sig
mod uniformsbestemmelserne.
Mindre fremkommelige gedestier
Langt de fleste anvender egne mountainbikes, men en del hollændere lod sig faktisk transportere gennem strabadserne
på deciderede ”havelåger”.
Racercykler er ikke tilladt, men de ville
heller ikke være egnede, da nogle af genvejene under orienteringskørslen let kan
føre én ud på grusveje og mindre fremkommelige gedestier.
Vejret var begge dage ganske som forsommeren herhjemme: Blæsende, kold og
med hyppige byger, og den slags ydre faktorer giver jo det hele en ekstra fornøjelig dimension.
Hårdt program
Rækkefølgen af opgaver varierer for de
enkelte hold, men for vores vedkommende så programmet således ud:
Dag 1 (inden for en tidsgrænse på 10 timer): 3 km hurtigmarch på 19 minutter –
(21 min for veteraner, hvortil vores hold
med megen værdighed lod sig regne).
Cykling 85 km - 75 km for veteraner.
Gennemførelse af den nationale hollandske forhindringsbane med en ammunitionkasse (16 kg.) på 5 min 30 sek. Visse
forhindringer var ikke med.
Svært til middelsvært orienteringsløb (ca.
9 km i fugleflugt).
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Gennemførelse af en primitiv reb-forhindringsbane. (6 min)
Orientering i kajak (ca. 2 km)
Dag 2 (inden for en tidsgrænse på 10 timer):
Orientering på cykel ca. 60 kilometer
Håndgranatkast (præcision)
Afstandsbedømmelse
3 km hurtigmarch på 19 minutter – 21 min
for veteraner
Skydning
25 km March
For fejlagtige opgaveløsninger eller mistede kontrolposter idømmes man en tidsstraf, som trækkes fra de 10 timer, man
har til gennemførelsen.
I f.eks. håndgranatkast og skydning bliver man ved for lav pointscore idømt et
straffeløb – som dog kaldes ”bonusløb” i
et behjertet forsøg på at opretholde den
gode stemning!
Et bonusløb kan være fra 1 - 5 km. Tredje gang, man idømmes en sådan ekstra løbetur, fører det til diskvalifikation.
Æren led skade
Det lykkedes os begge dage at komme i
mål på godt otte timer. Dag to havde vi
dog beskæmmende nok fejlbedømt en 40
meters afstand til 50 meter, og da det er
over 20 %, måtte vi indkassere en tidsstraf på 20 minutter.
Da vi havde næsten to timer at give af,
gav straffen ikke problemer, men æren
led naturligvis skade!
En god portion vilje
Det er mit indtryk, at en del yngre deltagere var præget af den problematiske tilstand: ”Full speed – no direction”.
Blandt andet havde ét hold misforstået opgavestillingen til orienteringskørslen grundlæggende og taget de 16 poster i nummerrækkefølge i stedet for at
køre den korteste rute mellem posterne!
Ungdommens karakteristiske mangel på
kølig analyse blev dog i netop deres tilfælde opvejet af en god portion vilje, styrke
og udholdenhed, for de nåede trods brøleren og de mange ekstra kilometer det
hele inden for tidsgrænsen – men nøg-
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ternt betragtet er det jo sløseri med god
kampkraft!
Et andet hold gjorde sig modsat bemærket ved i udpræget og imponerende grad
at efterleve grundprincippet om at holde økonomi med kræfterne, idet de den
første dag gennemførte prøven med en
margin på 13 sekunder. Dag to havde de
disponeret lidt strammere og var i mål 9
minutter før deadline.
Ud over afprøvning af styrke og udholdenhed samt grundlæggende militære færdigheder, kan man sige, at prøven i
høj grad drejer sig om at vise fornøden fokus, omtanke og akkuratesse – også når
man er træt. Det er jo en klassisk fordring,
som gør TMPT aktuel for enhver soldat!
Som et gammelt ægtepar
Derudover får man også lige trykprøvet
forholdet til sin ”buddy”. Og selv om vi
da vist indimellem knirkede som et gammelt ægtepar, når en af os fandt den andens dispositioner mindre hensigtsmæssige, eller når en pagaj fangede en ugle
i stedet for en bølge, så fik Kent og jeg
bekræftet og styrket vores venskab – og
det er da ik’ så ringe endda!
Blot 58 % gennemførte
TMPT er ikke en konkurrence, men en forholdsvis krævende militær udholdenhedsprøve. I år stillede der ca. 300 hold til
start, men kun ca. 175 hold – eller 58 %
– gennemførte.
Nijmegenmarchen er et ”must” for enhver soldat, men Tweedaagse Militaire
Prestatie Tocht er bestemt mindst lige
så relevant og inspirerende, hvis man
vil have afprøvet, om man stadig har de
grundlæggende kompetencer i behold –
og det vil man jo hele tiden!
Læs mere om TMPT på http://kvnro.nl

Asfalt
i lange
baner
Kæmpestore entreprenørmaskiner
kører i disse dage rundt på Aalborg
Kaserner for at renoverer vejene.
Flere steder er tilstanden jo mildest talt
ringe, idet det oprindeligt er gamle betonveje, der gennem tiden er blevet lappet med asfalt.
De store maskiner “æder” simpelthen
al den gamle belægning, der fuldstændig
bliver knust - samlet op - og genbrugt i
den nye asfalt, der efterfølgende bliver
pålagt vejene.
Der er naturligvis lidt gener, mens arbejdet pågår, men ikke mindst vores køretøjer vil nyde godt af den nye belægning.
Så vidt det er redaktionen bekendt, er
det også meningen, at de to cindersbaner
skal renoveres. I første omgang den på
Hvorup Kaserne, som trænger mest.
PaS

Af Morten Fredslund

Nye uddannelsespiloter
motiverer kolleger til
kompetenceløft
Interessen var overvældende, da ansatte på Aalborg Kaserner kunne få
testet deres færdigheder i dansk, matematik engelsk og it. Nye uddannelsespiloter hjalp med at få projektet
sat på skinner.
Da ansatte på Aalborg Kaserner for nylig
fik mulighed for at få testet deres kompetencer i en række skolefag, var interessen
enorm. Omkring 400 såkaldte screeninger blev booket i fagene dansk engelsk,
matematik og it. Målet var 200, så der var
duble-up på succeskriteriet.
Korporal Palle Strandgaard er HKKFs
fællestillidsrepræsentant ved Trænregimentet i Aalborg. Han er også en af de
nye ”uddannelsespiloter”, der skal hjælpe
med at give kollegerne et kompetenceboost – blandt andet ved hjælp af screeninger.
”Vi skal hjælpe med at skubbe på og
vejlede kollegerne, når de ønsker at blive kompetenceafklaret eller har behov for

et kompetenceløft. Der er næsten ingen
grænser for, hvad du i dag kan søge af
fag, blot du har chefens opbakning,” siger
Palle Strandgaard, der som nyuddannet
uddannelsespilot fik til opgave at præsentere screeningsprogrammet for regimentets chefgruppe.
”De fem bataljonschefer var indledningsvis en smule skeptiske over for idéen. Det største problem for dem er naturligvis, hvor man skal finde den tid, som
medarbejderen skal afsætte til at blive
screenet og senere måske gennemføre
længere uddannelser,” siger Palle og tilføjer:
”Men screeningen tager blot et par timer. Og hvis medarbejderen på baggrund
af screeningen ønsker at videreuddanne
sig, ja så er det noget, der både kommer
soldaten og enheden til gode. For et kompetenceløft giver medarbejderen et øget
selvværd. Så når cheferne sender en medarbejder af sted for, at han kan uddanne
sig, ja så får han en gladere medarbejder

FAKTA
Screeningen i dansk, matematik, engelsk og it tager mellem en halv og en hel time.
De, der ikke når op på 10. klasses niveau, får tilbudt en individuel samtale med
en underviser fra VUC eller Handelsskolen.
Screeningen danner grundlag for, på hvilket niveau medarbejderen kan starte
sit videre uddannelsesforløb.
På Aalborg Kaserner har interessen for at blive screenet været så stor, at der
ekstraordinært gennemføres 100 yderligere screeninger på kasernen i maj.
Antallet af screeninger er ikke enslydende med antallet af personer, da hver
medarbejder kan melde sig til at blive testet i op til fire fag.
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retur, der er mere produktiv og samtidig
bidrager til et bedre arbejdsmiljø. Det er
en ren win-win situation”.
Kompetencefonden betaler
Det er midler fra den 83 millioner kroner store Kompetencefond fra overenskomsten, som har betalt uddannelsen til
de fem uddannelsespiloter og projektet
med screening.
”Det indgår som en del af overenskomsten, at der skal større fokus på kompetenceudviklingen hos de kortuddannede,”
siger Henrik Westen-Jensen, der er pensioneret major og i dag er konsulent på
kompetenceudviklings-projektet i Nordjylland, der er et pilotprojekt.
”Det bliver Forsvarskommandoen, der
skal beslutte, om man vil have uddannelsespiloter på alle tjenestesteder, men det
bliver i hvert fald min anbefaling. Og projektet med at klarlægge kompetencer er
så stor en succes, at jeg anbefaler, at det
bliver gennemført to gange om året”, siger Henrik Westen-Jensen.
15 uddannelsespiloter i Nordjylland
De fem uddannelsespiloter på Aalborg Kaserner består af to fra konstabelgruppen,
én fra sergentgruppen samt to civile. I
hele Nordjylland er der 15 uddannelsespiloter fordelt på landsdelens tjenestesteder.
”Der er over 30.000 uddannelser at
vælge i mellem på internettet, og det kan
let blive uoverskueligt. Det er nu blevet
vores opgave at hjælpe kollegerne med at
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finde vej i uddannelsesjunglen og vejlede
dem om rettigheder og muligheder. Det
er utroligt vigtigt, at vi får gjort op med
fordomme om, at konstabelgruppen pr.
definition er dårligt uddannet. Og når vi
nu både har ledelsens opbakning og nogle
økonomiske midler, ja så er det jo med at
komme i gang”, siger Palle Strandgaard.
Palle Strandgaard ser blandt andet store fordele i, at kolleger ved hjælp af screening får de almene færdigheder på plads,
før de benytter eventuelt opsparet civiluddannelse, CU, så man ikke bruger CU på
at kvalificere sig til en uddannelse, men
rent faktisk på selve uddannelsen.
Gode repræsentanter
Mens screening i matematik er i fuldt
sving, møder vi regimentets stabschef,
oberstløjtnant Jan Hansen.
”Dygtige og veluddannede medarbejdere er vores allervigtigste værktøj i hverdagen, og derfor bakker vi selvfølgelig op
om projekter, der kan gøre medarbejderne bedre rustet,” siger Jan Hansen, der
ikke lægger skjul på, at panderynkerne
også har været fremme:
”Vores bekymring går selvfølgelig på
det fravær, som medarbejderne nu får
mulighed for at bruge på henholdsvis
screening og de efterfølgende uddannelser. Men vores bekymringer afholder
os ikke fra at bakke op, når vores ansatte vil styrke kompetencerne. Jo mere uddannelse vi kan bygge på vores medarbejdere, jo mere motiverede bliver de, og
jo mere kan de byde ind med – både herhjemme og under en udstationering”, siger Jan Hansen og tilføjer:
”Vi uddanner også gerne medarbejderne ud over det, som deres funktion egentlig kræver. For det betyder, at de, der forlader os, eksempelvis når deres kontrakt
udløber, ja de får en bedre start i det civile erhvervsliv. Og vi skal også huske, at
hver eneste gode medarbejder med kompetencerne i orden, som vi afleverer til
de civile virksomheder, ja han eller hun
er jo en god repræsentant for forsvaret.
Og når vi behandler vores medarbejdere
ordentlig, er der også større chance for,
at de vælger at vende tilbage til forsvaret, når vi får brug for dem igen.”
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Derfor
blev vi
screenet

OKS-1 Carsten Jacobsen, 49
år, forsyningshjælper UMAK
Trænregimentet. K-60:
”Jeg har tidligere fået kompetencemidler til et IT-kursus via regimentet, og det
er mit indtryk, at hvis jeg finder noget relevant, så er der gode chancer for at få
opbakning. Konkret har jeg planer om at
læse engelsk og matematik på HF-niveau
eller på aftenskole. Måske giver det mig
så blod på tanden til at gå i gang med andre fag. Dagens screening i matematik er
en god måde, at få bekræftet, hvilket niveau, jeg er på, og jeg har også meldt mig
til screening i engelsk i morgen.”

OKS Peter Laub Skovholm, 24 år,
K-35:
”Jeg har tænkt at blive screenet i alle
fire fag, når nu jeg har muligheden. Det
er efterhånden længe siden, jeg gik ud af
skolen, og jeg synes, det er et godt tilbud, for man mærker ikke, hvis man slækker lidt på de boglige færdigheder. Og så
kan man jo ligeså godt tage det i opløbet.
Hånden på hjertet, så ved jeg ikke, hvor
jeg ligger niveaumæssigt. Jeg vil helt sikkert bruge mit opsparede CU (civiluddannelse, red.), inden jeg takker ja til en eventuel 60-års kontrakt. For når jeg nu har
sparet op til en uddannelse, vil det jo være
rigtig træls, hvis jeg skulle gå rundt fra jeg
bliver 36 år, til jeg når de 100 år uden at
få yderligere uddannelse. Så det er fint
at få styr på, hvilket niveau, jeg ligger på,
inden jeg skal til at bruge opsparet CU på
en længere uddannelse.
Derfor vil jeg også søge regimentet om
midler til uddannelse, hvis jeg finder ud
af, at jeg ligger under niveau i eksempelvis matematik. For det er jo fint, at der
er kommet fokus på kompetencer, men
hvis vi ikke kan læse, regne og skrive, ja
så er det svært at udnytte det optimalt”.

OKS-1 Henrik B. Hansen, 34 år,
mekaniker Trænregimentet, K-60:
”Siden 10. klasse har jeg været interesseret i, hvor jeg ligger rent fagligt i matematik. Egentlig ikke fordi, det er nødvendigt, men mere blot for at få konstateret,
hvor god jeg er til at regne. Mange har måske tendens til at sige: ”Det går jo meget
godt.” Men jeg synes, screeningen er en
god idé, så man ikke luller sig selv i søvn.
I morgen skal jeg screenes i it, og det
er jeg lidt mere spændt på, fordi det er
et fag, jeg gerne vil tage kurser i efterfølgende.”
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Teamwork bag kulisserne
Et eksemplarisk samarbejde på tværs
af myndigheder og værn har skabte
de perfekte rammer for det militære verdensmesterskab i orienteringsløb, der blev gennemført i Han Herred med Trænregimentet på Aalborg
Kaserner som base.
”En bane i verdensklasse.” Disse var ordene efter første konkurrencedag i V. Thorup Klitplantage i Nordjylland.
Her blev afviklet det militære verdensmesterskab i orienteringsløb. På den første konkurrencedag blev der dystet på
mellemdistancen, 4,1 km for mænd med
21 poster og 3,4 km for kvinder med 16
poster.

Major Claus Bøstrup – stævneleder for
det militære verdensmesterskab.
- Normen for banen er, at de bedste tider
for mænd skal ligge på cirka 25 minutter,
og vindertiden blev godt 25 minutter. Vi
fik også mange rosende ord for selve banen, fortæller stævneleder Claus Bøstrup
fra Combat Support Wing i Karup.
- Jeg har haft en stribe gode hjælpere til
at planlægge og gennemføre mesterskabet. De har alle selv henvendt sig og tilbudt deres assistance.
Der er et par civile eksperter på holdet.
De har stået for korttegning og tidtagning. Også et par pensionister har været
til rådighed med deres viden og kunnen,
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mens mange andre har været gode til at
give supplerende råd, siger Claus Bøstrup.
Han har haft opgaven som stævneleder i cirka to år. Claus Bøstrup er tidligere
idrætsofficer og har haft ansvaret for flere
større stævner, han har tidligere deltaget
på det militære femkamp-landshold og
har i en periode været holdleder for det
danske militære orienteringslandshold.
Så baggrunden for stævnelederjobbet
er i orden. - Der har været en lang møderække, inden vi kunne byde velkommen til
mesterskabet. I fjor fik jeg mulighed for
at overvære det tilsvarende mesterskab i
Brasilien for at suge erfaring til mig, fortæller Claus Bøstrup.
Blandt de nærmeste hjælpere har været Jan Møller, der har haft ansvaret for
selve løbene, Mikael Gam og Freddy Nielsen, der sammen har klaret administra-

tionen og Ulrik Staugaard, der har tilrettelagt banerne.
- Der har været stillet arbejdskraft til
rådighed fra mange enheder og myndigheder, blandt andre Jægerkorpset, Helikopter Wing Karup og Ingeniørregimentet samt værtsenheden Trænregimentet.
- Konstruktionsteamet fra Ingeniørregimentet har ydet en rigtig god støtte. Med dets håndelag har det på stedet
fremstillet de huse, vi havde behov for,
de har også fremstillet stativer, etableret
og flyttet toiletter samt rejst mange små
telte. Uden teamets kunnen og Manpower ville det have været svært at opbygge stævnepladserne i plantagen, erkender Claus Bøstrup.
- Men det er i sidste ende alles engagerede indsats, også fra folk ved Trænregimentet og på Aalborg Kaserner, der
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gør, at vi kan løfte denne opgave på en
så god måde, som det er lykkedes os.
De kom fra 26 nationer
167 mænd og 48 kvinder repræsenterede 26 nationer. Hertil skal lægges et stort
antal officials og andre repræsentanter
fra respektive lande.
Verdensmesterskabet
blev
officielt åbnet ved en parade på Aalborg
Kaserner, hvor nationerne marcherede ind på pladsen med eget flag i
front. Alle i deres fineste uniform, selv
om regnen havde meldt sin ankomst.
Generalmajor Christin Whitecross fra Canada, bød på vegne af International Military Sport Council (CISM) velkommen til
mesterskabet og ønskede alle deltagerne
en fair og god dyst i naturen, inden den
danske generallæge, generalmajor Erik
Darre, i sin egenskab af chef for stævnet, erklærede mesterskabet for åbent.
- Danmark er meget glad for at være
vært for dette mesterskab. Danmark var
i 1948 med til at etablere International
Military Sport Council. I dag er CISM en

af de største multi-disciplins organisationer i Verden. På den måde bidrager organisationen til fred og venskab gennem
sport. En af de vigtigste missioner for
CISM, påpegede generalmajor Erik Darre.
Første danske medalje
Danmark har aldrig haft ”tradition” for
at høste medaljer til et sådant stævne,
men i år lykkedes det endelig, da den danske løber, Inge Skougaard Knudsen, tog
den første danske medalje nogensinde i
kvinderækkerne. En flot andenplads på
den lange distance, 7,1 km, og dermed
sølvmedalje. Ellers opnåede vi ikke det
helt store, men det gælder jo også primært om at være med…
Hyggelig afskedsfest
Da konkurrencerne og præmieoverrækkelsen var overstået samledes de mange
deltagere i gymnastiksalen på Hvorup kaserne, hvor der blev afviklet en afskedsfest efter alle kunstens regler. Der blev
serveret en overordentlig lækker buffet,
så der blev virkelig gået til fadene. Selv

Jette-kok var temmelig overrasket over,
hvad deltagerne kunne sætte til livs!!
Festen fortsatte i Messen, hvor flere
hyggede sig til ud på de små timer, så
ikke alle var lige friske, da de rejste hjem
næste dag.
Alle var dog enige om, at det var et
stævne, der ville gå over i historien. Flere mente endda, at det var det bedste
stævne der nogensinde var blevet afholdt
og arrangørerne fik da også ekstrem meget ros.

Inge Skougaard Knudsen.
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Indvielse af mindelund
på Aalborg Kaserner

Den 10. maj, blev der indviet en smuk
mindelund på Aalborg Kaserner, til
ære for de soldater, der herfra er omkommet i international tjeneste gennem tiden.
Til stede ved indvielsen var slægtninge til
nogle af de afdøde samt repræsentanter
fra Trænregimentets enheder, ligesom flere foreningsfaner også deltog i indvielsen.
Oberst Flemming Larsen bød velkommen og i sin tale sagde han blandt andet:
- Hjertelig velkommen til indvielsen af
vores nye mindelund ved Aalborg Kaserner, som vi har valgt at foretage sammen med markeringen af Trænregimentets fødselsdag, den 10. maj.
Velkommen til Prinsens Musikkorps, til
deltagende faner, soldaterforeninger, øvrige indbudte gæster, repræsentanter fra
vore enheder og ikke mindst pårørende
til nogle af vore omkomne soldater, der i
dag foreviges på mindesmærket.
Det er selvfølgelig med blandede følelser, at vi i dag kan indvie et mindesmærke, hvor vi kan ære og mindes vore omkomne soldater.
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Det er positivt, fordi vi nu har et sted,
der respektfuldt tjener sit formål, men det
er smerteligt, at vore kolleger og kammerater under løsning af deres opgaver i internationale operationer har måttet give
deres liv. Et tab af liv, som smerter pårørende, venner og kammerater samt os
her ved regimentet.
Mindelunden er til ære for de soldater
fra Aalborg Kaserner, der er omkommet
i international tjeneste gennem tiden. Vi
er gået tilbage i tid til lige efter 2. Verdenskrig, og har, ved hjælp af Rigsarkivet,
fundet frem til seks soldater fra det tidligere Dronningens Livregiment, det tidligere Jyske Trænregiment og fra det nuværende Trænregimentet, som der døde
i tjenesten på Cypern, i Kroatien, i Kosovo samt i Iraq.
Ingen af de seks soldater er omkommet ved egentlige kamphandlinger, men
tabet er lige smerteligt.
Vi skal aldrig glemme dem vi mistede.
Derfor er det vigtigt, at vi nu har et mindesmærke og en mindelund, hvor vi kan
ære deres minde på en værdig og ordentlig måde.

Mindelunden er blevet til efter en længere proces, men en meget positiv indsats
fra mange personer ved Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste samt fra
Aalborg Kaserner.
Der har været et helt fortræffeligt samarbejde mellem regimentets Garnisonsstøtteelement og repræsentanter fra
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste . Jeg skal i den forbindelse især
fremhæve arkitekten bag bygningsværket
civilingeniør i design og arkitektur Taus
Møller Bendsen.
Mindesmærket og omgivelser er blevet udført af lokale firmaer med Multibyg Skalborg som hovedentreprenør og
Nordelektro Aalborg, Anlægningsgartneren i Gistrup og Boback Stålentreprice Aalborg Øst som underentreprenører.
Aalborg Bronzestøberi Svenstrup har udformet mindeplader og øvrig tekst på mindemuren, som er opsat af stenhugger Karl
Badsberg, Dronninglund.
Tak til alle, som har deltaget i stort og
småt til processen.
Læs mere om mindelunden på vores hjemmeside www.forsvaret.dk/trr
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PERSONELNY T
Udnævnelse til major:
Pr. 8. juni 2012:
MJ Kenneth Algreen Starskov

Pr. 29. juni 2012:
MJ Lars Rix
MJ Claus Grundtvig Larsen

Udnævnelse til kaptajn:
Pr. 6. juli 2011:
KN Jesper Seldrup Lynge Thomsen
KN Michael Seerup Gram Theilgaard
KN Anders Lidegaard Skovrup
KN Else-Marie Trærup Politowski
KN Claus Obel
KN Martin Kondrup Jensen
KN Troels Huulgaard
KN Kristian Houe
KN Jesper Ekman-Nielsen
KN Martin Sune Eckeroth
KN Christian Hviid Brynje
KN Lasse Stjernholm Bolding
KN Nikolaj Lek Arboe

Udnævnelse til premierløjtnant:
Pr. 6. juli 2012:
PL Mads Holst Thøgersen
PL Martin Wølch Sønderby
PL Andreas Blomberg Simonsen
PL Jacob Schmidt-Jørgensen
PL Christian Woetmann Pedersen
PL Christopher Frank Pearson
PL Thomas Egebro Olsen
PL Troels Ølholm
PL Sebastian Manthey Larsen
PL Troels Astrup Larsen
PL Kenneth Kristian Keis
PL Lena Kay Jepsen
PL Oliver Georg Jensen
PL Jacob Sandager Hansen
PL Jeppe Palm Hansen
PL Anders Jørgen Toftegaard Bennedsen
PL Nicolai Andreasen

Udnævnelse til
sekondløjtnant-R (SL-R)
Pr. 22. juni 2012:
SL-R Ebbe Faurschou Clausen
SL-R Kasper Kielsgaard Holm
SL-R Rasmus Bille Jensen
SL-R Mikal Korsgaard Larsen
Udnævnelse til seniorsergent:
Pr. 15. juni 2012.
SSG Peter Christian Chleve
SSG Morten Duus Christensen
SSG Palle Lauridsen
SSG Thomas Schultz-Hansen
25 års jubilæum:
Pr. 16. april 2012:
SSG Tommy Kjeldal Jensen
SSG Allan Berenthz Andersen
OKS-1 Brian Riise

Pr. 1. maj 2012:
Kok Jette Karina W. Pedersen
Pr. 1. juni 2012:
OL Jakob Søgård Larsen
SSG Niels Christian Eriksen
SSG Jesper Frank Larsen
40 års jubilæum:
1. maj 2012
OKS-1 Uffe Kim Peters
Tjenestemandsansættelse:
Pr. 1. maj 2012:
SSG I.D. Iversen

Pr. 1. juni 2012:
OS M.D. Christensen
Benådet med
Fortjenstmedaljen i Sølv:
Pr. 18. april 2012:
CSG Henning Lassen
Anerkendelse for
tjeneste ved Trænregimentet.
31. maj 2012:
OKS-1 Helge Pedersen
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Flemming Rosenskjold ønsker Jette
tillykke med jubilæet.
Uddelt ved Trænregimentets
fødselsdag 10. maj 2012:
Bedste Soldat – Hold FEB 2012
MG Mads Søgaard
MG Mads Møller
Legat for personel af
konstabelgruppen
OKS Mads Toftgaard Erikstrup
Legat for personel af
sergentgruppen
SG Nikolaj Kromann Madsen
Erkendtlighed fra SPAR NORD
MJ Brian Busk
Erkendtlighed fra Rotary
OS John Møller Larsen
Anerkendelse for særlig indsats
fra AKIF
KN Søren Anker Larsen

Dødsfald
Oversergent Bo Visby Bunch, sektionsfører for Reperationsdelingen i
Oksbøl, er omkommet i en tragisk
civil ulykke, natten til søndag den
3. juni i Oksbøl by.
En god kollega og far er pludselig
revet væk.
Æret være hans minde.
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Trænregimentet / Jyske Trænregiments
Soldaterforening
www.trainsoldat.dk

Endnu et
jubilarstævne
vel overstået
Lørdag den 12. maj kunne Trænregimentets soldaterforening igen byde velkommen til det årlige jubilarstævne
på Hvorup Kaserne.
Det var fra bestyrelsens side med en smule panderynker vi gik
dagen i møde, da vejrguderne havde lovet regn. Heldigvis holdt
det dog tørt, for der er sandt at sige stor forskel på et stævne
i regnvejr og et i sol.
Selv efter 20 års soldaterforeningsarbejde glæder det stadig
en gammel formand, at så mange igen i år valgte at lægge dagen
forbi på Hvorup Kaserne. At det ikke kun er medlemmerne, der
møder gamle venner, kunne i år ses ved at formandens gamle
chef fra 1975 var mødt frem for at deltage. Da jeg mødte til
tjeneste 1. april 1975 på Jægersborg kaserne blev jeg modtaget
af kommandoofficer Korsgaard. Den gang viste jeg ikke han
var trænmand. Vi mødtes senere til et jubilarstævne, hvor
han pænt kom og hilste på, og siden har han været en af de
mange der kommer rigtig langvejs fra for at møde sine gamle
soldaterkammerater. Det er en af de ting der gør, at bestyrelsen
får energi til at fortsætte arbejde med at holde kontakten til
jer ”gamle” trænsoldater.
En form for korpsånd kom frem under middagen, da det
pludselig kom frem at en jubilar havde valgt at holde sin runde
fødselsdag til jubilarstævnet. Da konen gjorde ham opmærksom
på at han fyldte rundt den dag, lød det promte: ”Det kan jeg
ikke, jeg skal til jubilarstævne”. Ja, så måtte familien jo vente.
Stævnet blev som altid indledt på KFUM´s soldaterhjem med
indskrivning. Dette er en oplevelse i sig selv. At se så mange
jubilarer, lidt forsigtige, - men forventningsfulde – møde op og
håbe på de bliver genkendt, kunne ikke iscenesættes bedre på
film. Hurtigt bliver isen dog brudt og det varer ikke længe før
genkendelsens glæde viser sig og snakken går om gamle dage.
Det kan være lidt af en opgave at få så mange feststemte
trænsoldater stillet op til indmarch. Igen i år lykkedes det næsten
at få alle ind gennem den gamle hovedvagt på tre geledder.
Når man passerer porten har formanden så fem minutter til
at puste ud og sige til sig selv, ”Det gik igen i år”, før næste
problem melder sig. At gøre et samlet holdt foran gymnastiksalen.
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I år valgte han så at bruge den lidt terrænagtige kommando
”Holdt foran”. Alle der var til stede kender paradens videre
forløb og ikke mindst hvad manglen af vedligeholdelse af det
røde eksercitsreglement betyder. På trods af dette lykkedes
det igen at overdrage paraden til regimentets chef, oberst
Flemming Larsen.
Efter en flot tale var det tid til at åbne geledderne og udlevere
jubilæumsmedaljer. Det er altid en fornøjelse at ledsage obersten
rundt til de ældre jubilarer. Obersten giver sig den tid det tager,
og der opstår mange gode snakke, når vi kommer rundt.
Ef ter endnu mere ek sercits og smuk musiceren af
Hjemmeværnet, blev der endelig mulighed for at se kasernen.
I den forbindelse var det glædeligt, at så mange slog en tur
omkring regimentets nye mindevæg for faldne trænsoldater.
En flot gestus fra jer der lagde turen forbi.
Kl. 12.45 startede så indrykningen i gymnastiksalen. Det er
hvert år et af ”problembørnene”, da der ikke er plads til alle
hvis man ikke fylder op, som man får anvist. Det går sjovt nok
hvert år, selv om vi i år måtte dække til tyve ekstra, da der var
opstået huller under vejs. Det var lige før det var gået ud over
vores 10-års jubilarer, men heldigvis blev situationen reddet i
sidste øjeblik.
Middagen kunne gå i gang, og snakken kunne fortsætte over
bordene. Under middagen er der tradition for taler, og igen
i år var det en fornøjelse at kunne overvære vores obersts
orientering om det enorme regiment han er chef for. Også
oberstens respekt for soldaterforeningens arbejde nød stor
anderkendelse blandt de fremmødte jubilarer. Rigtig mange har
siden kontaktet foreningen og takket for stævnet og ikke mindst
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Flere hundrede jubilarer var mødt frem til jubilarstævnet.
rost obersten for hans behagelighed og indsats for foreningen.
At der til sådan et stævne altid dukker overraskelser op
er efterhånden en tradition. I år var overraskelsen stor for
modtageren af foreningens æressabel. Den blev overrakt til kaptajn
Leif Nygård for hans store engagement i soldaterforeningen. Leif
var en meget populær modtager, hvilket er fuldt fortjent. Leifs
altid positive omtale af foreningen og hans årlige deltagelse i
jubilarstævner, skaber stor respekt.
En anden glædelig overraskelse var at en jubilar afleverede en
del materiale om sin soldatertid. Materialet er meget spændene
og er overdraget til Major Palle Olesen, der tidligere har lavet
indlæggene om tiden i Tyskland. Vi ser frem til mange nye gode
artikler fra Palles hånd.
Sluttelig skal der herfra lyde en stor tak til jer der deltog, det
være sig jubilarer, kontakter ved regimentet, vores nordiske
soldaterforeningsbrødre og ikke mindst de fantastiske unge
mennesker, der hvert år hjælper med at afvikle det hele i
gymnastiksalen.
Vi ser frem til endnu et stævne i 2013.
Foreningen ønsker alle sine medlemmer en rigtig god sommer.

Leif Nygård fik overrakt foreningen Æressabel.

Bent Frisk
formand

Fugleskydning
Lørdag den 4. august 2012 afholder Soldaterforeningen,
i samarbejde med Dronningens Livregiments Soldaterforening,
sin årlige fugleskydning på skydebanerne ved Kammerdal.
Kom og deltag i denne festlige sammenkomst, og mød nogle at de gamle soldater.
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En soldats erindringer
Fra en tidligere ”Trænbisse”, Johannes Strøm, har vi modtaget en
spændende beretning fra hans ophold og tjeneste på Den danske
ambassade i Amerika, i tiden, hvor blandt andet Vietnamkrigen rasede. Vi bragte første afsnit i decembernummeret. Her følger afslutningen.
I Pentagon var der et kontor, hvor man
kunne få ”News Relases” fra Vietnam-krigen. Et af disse billeder har
jeg ment, er et af verdens bedste fotografier, så det har faktisk i mange
år været min agt at komme i kontakt
med Jyske Trænregiment/Trænregimentet for her at få det offentliggjort i deres blad.
Så, efter at en rekrutkammerat jeg ikke
havde set i mange år fortalte mig, at der
både fandtes en soldaterforening og et
soldaterblad, meldte jeg mig straks ind.
Det er farligt at være i krig hvad enten det er i Vietnam eller i Afghanistan,
men ligesom der findes dygtige murere og
dygtige tømrere, findes der også rigtige
dygtige soldater, og i dag har de noget,
at kunne melde sig til. Det kunne de ikke
altid tidligere og måtte nogen gang fin-

de sig i at klare sig dårligt i det civile liv.
Da jeg gik på sergentskolen i Padborglejren, var det samtidig med mordet på
Præsident J. F. Kennedy og senere oplevede jeg også mordene på senator Edward Kennedy og borgerretsforkæmperen Martin Luther King.
Og da jeg var på ambassaden måtte jeg
erkende, at livet er ikke rosenrødt - heller ikke på en ambassade. De mange vagter med falske alarmer, Vietnam-krigen
og den kolde krig satte sit præg på hverdagen, men værst af alt var dog den kedelige hverdag, der fulgte i kølvandet på
flytningen af Militærkommiteen fra Pentagon til Bruxelles.
Vi var jo amatørere
Washington var ikke nogen munter by.
Måske lige undtaget for studenterne i Georgetown Universitet. Jeg have efter dati-

dens forhold alle tiders fodboldoplevelse
der, og har spillet kampe i alle de større østkystbyer.
Knud (oversergent Egely) og jeg spillede for Britanicca S.C. og prøvede både
at blive bymestre og gå helt til semifinalen om USA´s nationale amatørmesterskab
ved at tabe 3-4 til Hardfort, Connecticut.
Vi var jo amatører, og da vi skulle flyve
derop samme eftermiddag, skulle vi opleve 1½ times forsinkelse og fodboldtræthed. Efter en masse kampe gjorde det
ikke situationen bedre. En kamp og et
mesterskab, vi ellers til enhver tid kunne
havde vundet, gik i vasken. Hardfort blev
slået knebent af et hold fra Iowa.
Professionelle Washington Whips spillede venskabskamp med brasiliens Santos med Pele og tabte 2-5. Pele scorede
tre mål, og var som en Gazelle i forhånd
til de andre. Han var verdens bedste fodboldspiller, men på det tidspunkt verdens
langt bedste fodboldspiller. Spørg bare
John Worbye, der skulle dække Pele op.
Vi kørte USA rundt
Ligeledes fik vi kørt USA rundt og ned til
Mexico op i gennem New England staterne Nova Scotia, Canada videre til Quebec, Montreal og Toronto, Niagara Falls og
hjem og ikke mindst besøgte vi min bedstefars gamle første-kommis, der var blevet farmer i Iowa efter først at ville være
emigreret til Argentina, men da karlene
sloges og slog hinanden halvt ihjel, turde han ikke være der.
En god tid
Alt dette ville jeg ikke gøre om igen, men
jeg vil til enhver tid være med til at forsvare Danmark. Jeg havde også en god tid
på Hvorup Kaserne, men den første lange tid på militærafdelingen i Washington
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var så krævende og overvældende, at rigtig mange minder fra Hvorup Kaserne gik
tabt på den bekostning.
Men jeg husker de mange ture vi var
på. Vi var rigtig mange steder rundt i landet og til militær femkamp-konkurrencer i
Holstebro og Odense. Det var et stille og
roligt kammeratskab over alt.
Langt de fleste lande i verden er større
end Danmark. I forhold til størrelsen kan
vi være stolte over den store indflydelse og respekt vi har blandt andre lande.
Økonomisk og militært håber man på
det bedste. Jeg har slægtninge i Canada,
og allerede da vi skulle til Afghanistan,
havde canadierne mange faldne og jeg
frygtede det værste, når det kunne
ramme et lille kontingent så hårdt.
Præsident Lyndon B. Johnson var utrolig bekymret for sine soldater i Vietnam
og jeg har det overhovedet ikke bedre
end tidligere forsvarsminister Søren Gade
med vores soldaters situation i Afghanistan. Man er ved at få fnat af eksplosioner
(vejsidebomber). Det er ligesom ikke dem
der skyder bedst, der i dag vinder krigen.
Med den udvikling forsvaret har været
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igennem siden 1968 kunne jeg højst blive tredjekommanderende i en køkkensektion i dag.
Som sergent i krig må du prøve at løse
din opgave, der kan være skyld i, at nogen af dine folk bliver slået ihjel. Det lyder helligt - en menig russisk soldat fra
anden Verdenskrig fortalte på DR2 i janu-

ar sidste år, at ingen menige kunne lide
deres generaler, for de var ligeglade med
deres liv! Og det er sandt, for i slaget om
Kursk var det hele rækken op til oberster,
de russiske generaler ikke sparede.
Jo, vi har det godt i det danske demokratiske kongerige.
Gud bevare Danmark.
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Travlhed i bestyrelsen
Af formand Bent Frisk.
Foråret er kommet. Det betyder travlhed i bestyrelsen. Den sidste indsats,
inden vort årlige jubilarstævne, er sat
i gang. Vi har i år kontakt til over
1800 jubilarer, så vi forventer – og
ser frem til - et stort fremmøde som
tidligere år.
Igen i år har vi fornøjelsen af at kunne præsentere Prinsens Musikkorps, der
i gymnastiksalen vil underholde os inden middagen.
Bestyrelsen forsøger hele tiden at udbrede kendskabet til foreningen, derfor
har vi i år valgt at medsende foreningens
blad til alle de jubilarer, vi har fundet.
Derved håber vi på, at give nogle af de
gamle trænsoldater, der ikke er medlem, lyst til at melde sig ind.

ind i soldaterforeningen, så benyt dig
at muligheden. Betaler du kontingentet på kr. 125,- sammen med tilmeldingen til jubilarstævnet, kommer du med
til medlemspris.
Husk at komme i god tid, da der kan
opstå kø ved registreringen på soldaterhjemmet. Tingene har det med at trække ud, når man skal registreres samtidig med, at man lige skal have en snak
med gamle kammerater.
Selv om vi har kontakt til over 1.800
jubilarer, kan vi have overset et par stykker, vi er jo kun mennesker. Skulle du
derfor kende en gammel trænsoldat, der
har jubilæum, så kontakt os, og vi vil
sørge for, han også får muligheden for
at deltage.

x

Sæt allerede nu
i kalenderen ved
lørdag den 22. september
Her afvikler Trænregimentet et storslået
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Annonce

Vestergaards

Kvalitet og præcision er
Vestergaardvores varemærke. Derfor
vil en kontakt til os, altid
indebære et godt resultat

B O G T R Y K K E R I

Tlf. 9892 0500
Østergade 19-21, 2. sal, 9800 Hjørring
Fåborgvej 7, Postbox 8329, 9220 Aalborg
adm@vestergaardsbogtrykkeri.dk
www.vestergaards.com
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Gæster i tusindvis besøgte Aalborg Kaserner, da det
store Åbent Hus arrangement løb af stabelen den
22. september. Se flere billeder på midtersiderne
samt på www.forsvaret.dk/trr

Side 26

Indhold
3

Lederen

4

Veteranhjemmet søger værter

5

Friske øjne i uniform

7

Det første spadestik

8

Klar til kamp!

9

Mere med mindre…

12

På øvelse i Camp Hammer

13

Det stod der for 25 år siden

15

Åbent Hus 2012

16

ISAF 13 hjemme - A & R i fuld gang

18

National Flagdag i Aalborg

19

En forrygende start på efteråret

20

Så gjorde vi det igen

22

Med skovl, spade og økse

23

Forbundsmesterskab i flugtskydning

24

”Nye” køretøjer

25

PERSONELNYT

26

Fugleskydningen 2012

27

Mød op og gør din indflydelse gældende

Side 9 - 11

Side 14 - 15

Side 16 - 17
Besøg Trænregimentets hjemmeside på:
www.forsvaret.dk/trr
og
Soldaterforeningens hjemmeside:
www.trainsoldat.dk
Redaktion
Ansvarshavende redaktør:
Major P.S. Rasmussen Telefon: 98 19 70 10.
Redaktionsgruppe:
Seniorsergent Klaus Klæstrup
Korporal Palle Strandgaard (PaS)
Assistent Trine Winther
Redaktionens adresse
Trænregimentet, Aalborg Kaserner
Garnisonsstøtteelementet
9400 Nørresundby
Tlf.: 98 19 70 15
E-mail: pallestrandgaard@mil.dk

2

Kontaktperson ved Trænregimentet/
Jyske Trænregiments Soldaterforening
Hr. Bent Frisk. Tlf.: 40 79 06 55
E-mail: bf@bfvang.dk
Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri.
ISSN 05243
Udgivelser/oplag
”TRÆNREGIMENTET” udkommer fire gange
årligt i et oplag på 3.000 stk.

”TRÆNREGIMENTET” er et personaleblad
for personel ved Trænregimentet samt foreningsblad for Trænregimentet/JyskeTrænregiments Soldaterforening.
Redaktionens meninger må ikke tages som
udtryk for regimentets officielle standpunkter, ligesom redaktionen ikke behøver at dele
den opfattelse, forfatterne af diverse indlæg
giver udtryk for.
Redaktionen modtager gerne indlæg af enhver slags. Anonyme indlæg optages ikke,
men anvendelse af mærke er tilladt.

Næste nummer udkommer medio december. Sidste frist for indlevering af
artikler er mandag den 19. november.

TRÆNREGIMENTET nr. 3 • 2012

Vi ser frem til det
forsvarspolitiske
udspil
Regimentets logistik- og militærpolitienheder ved ISAF 14 i Helmand, Afghanistan er kommet godt fra start og er i fuld gang
med at løse de mange støtteopgaver for holdet.
Meldingerne der ude fra er positive og alt tyder på, at vi igen
oplever en professionel og servicebetonet indsats til støtte for
den operative opgaveløsning. Jeg glæder mig til at besøge enhederne under mit kommende besøg 21-29. november.
Bemandingen af vore hjemlige enheder forløber planmæssigt. Vi
har i løbet af sommeren fået en stor tilgang primært af nye officerer, som markant forbedrer bemandingssituationen på dette område. Men også på mellemleder- og manuelt niveau ser vi
bedringer i krystalkuglen ved bataljonerne.
Inden for enkelte funktionsområder oplever vi dog en kritisk
lav bemanding.
Den 1. august modtog regimentet 484 nye værnepligtige til 1
LOGBTN, som skal gennemføre Hærens Basisuddannelse indtil
udgangen af november 2012. Af det samlede antal er ca. 140
kvindelige værnepligtige, hvilket er meget glædeligt.
Jeg modtog de værnepligtige ved en flot parade, som indledningen til Åbent Hus dagen på Aalborg Kaserner den 22. september. Regimentets værnepligtige ønskes et godt og udbytterigt ophold ved Trænregimentet og Aalborg Kaserner.
Vi har siden sidst afholdt et stort arrangement den 5. september i Aalborg i anledning af Danmarks Nationale Flagdag.
Vores hjemvendte logistik- og militærpolitisoldater fra ISAF 12
og 13 deltog i forsvarets arrangement i København, så vi havde
vores dele af alle vores bataljoner med i Aalborg, herunder de
nyindkaldte værnepligtige, ligesom vi havde allieret os med elementer fra Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland, Beredskabscenter Aalborg og Nordjyllands Politi.
Herudover deltog faner og personel fra alle vore mange soldaterforeninger og andre frivillige foreninger i Aalborg og omegn, som er tilknyttet garnisonen.
Dagen blev markeret med en flot parade på Gl. Torv, hvor MF
Lene Espersen var hovedtaler og leverede en fantastisk personlig og gribende tale for vore veteraner. Herefter marcherede optoget gennem midtbyen til Budolfi Kirke, hvor Biskop Henning Toft Bro stod for flagdagsgudstjenesten.
Programmet blev afsluttet med en mindre reception på Rådhuset, Gl. Torv.
5. september blev igen en flot og mindeværdig dag for Aalborg Garnison.
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Vi har, som tidligere nævnt, gennemført et storstilet Åbent Hus
arrangement på Aalborg Kaserner lørdag den 22. september.
Dette blev en anden begivenhed, som vi sent vil glemme.
Vejret var rimeligt og det betød, at vi kunne byde velkommen
til et stort antal pårørende til vore soldater samt andre gæster
fra nær og fjern. Det samlede antal vurderes at have været omkring 5000 besøgende på dagen.
Alle enheder på Aalborg Kaserner samt bidrag fra Ingeniørregiment, Flyvevåbnet, Beredskabsstyrelse og lokale foreninger og institutioner havde gjort sit yderste for at vise de mange gæster, hvad vi står for og hvad vi kan præstere.
Ellers venter vi stadig på politikernes udmelding om forsvarets fremtid. Vi har nu fået vished for besparelsesomfanget og
mangler nu politikernes beslutning om, hvordan disse besparelser konkret skal udmøntes. Forventningen er, at vi får nogle
politiske resultater i den nærmeste fremtid og så er vi som altid rede til at tage fat på de afledte foranstaltninger.
I ønskes alle et godt efterår.
Flemming Larsen
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Veteranhjemmet søger værter
Normalt vil man forbinde ordet veteran
med en person, der er oppe i alderen,
men i forsvarets regi forbinder man
ordet veteran med en erfaren person,
hvor erfaringen er bibragt i forbindelse med en udsendelse i international
tjeneste. Desværre har der vist sig et
stigende behov for samlingssteder for
de personer, der har været udsendt og
hvor der måske, i det ”etablerede” system, ikke er finmasket sikkerhedsnet nok, eller hvor man bare har brug
for at mødes med ligesindede.
På denne baggrund har de mange danske
soldater- og marineforeninger i et samarbejde med bl.a. Forsvarsministeriet, Realdania, Remmen fonden, Simon Spies
fonden og en del andre aktører skabt et
fundament for etablering af tre veteranhjem i Danmark. Disse hjem er geografisk
placeret i København, Fredericia og ikke
mindst, set med lokale øjne; i Aalborg.
Alle tre veteranhjem har nu virket i ca.
to år og har vist deres berettigelse på
mange områder. Hjemmene er ikke at betragte som et behandlingssted, men et
fristed for veteraner, der er kommet hjem
i styrket tilstand, men også for de veteraner, som er kommet hjem med fysiske
og/eller mentale ar på sjælen.
Frivillige hjælpere
Driften af hjemmene varetages udelukkende af frivillige hjælpere, der i dagligdagen står til rådighed for hjemmets gæster. Det kan være over en kop kaffe og
en sludder eller som kontaktled til fagfolk,
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offentlige myndigheder m.v., hvis der er
behov for det. De frivillige hjælpere har
normalt ikke nogen behandlingsmæssig
baggrund, men har tid og overskud til at
stå til rådighed for veteranerne.
Veteranhjemmet i Aalborg tilstræber at
holde hjemmet åbent 24 timer i døgnet
året rundt, men er på det seneste kommet i underskud for frivillige værter, hvilket påvirker åbningsmulighederne i negativ retning. Derfor søger hjemmet med
lys og lygte efter personer, der har lyst
og mulighed for at bruge lidt tid på at
være vært en eller flere gange i løbet af
en måned.
Vagtperioderne opdeles i enten en dagvagt i tidsrummet 0800 – 1600 eller en
aftenvagt i tidsrummet 1600 – 2200. Pas-

ser det dig bedre er der også mulighed
for at blive til næste dag kl. 0800. Værtsarbejdet er ulønnet, men der refunderes
kost og kørsel, således den enkelte vært
ikke får udgifter for indsatsen.
Der er også plads til dig
Det er som tidligere omtalt ikke en forudsætning, at man som vært har en særlig baggrund, men det vil være en fordel,
hvis man tidligere har været udsendt i en
eller anden sammenhæng af den danske
stat, enten som soldat, humanitær hjælper eller lignende. Her igennem kan det
være nemmere for en vært at sætte sig
ind i samtaleindholdet med en veteran.
Har du lyst til at vide mere om det at
være frivillig vært på veteranhjemmet i
Aalborg, eller for den sags skyld et af de
andre hjem, er du velkommen til at kigge forbi hjemmet på Skydebanevej 12A i
Aalborg, kontakte os på mail aalborg@veteranhjem.dk eller ringe på tlf. 2560 1720.
Du kan også starte med at kigge på vores
hjemmeside www.veteranhjem.dk.
Veteranhjemmet vil så sørge for at give
dig den nødvendige oplæring og baggrund, der sætter dig i stand til at virke
som vært til gavn og glæde for en masse veteraner. Hold dig ikke tilbage – der
er også plads til dig!
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Friske øjne i uniform
Menig Frederik Hedegaard og menig
Jakob Bentin, 4. Deling, 5HBUKMP, var
blandt de 481 unge mennesker, der
den 1. august mødte op på Hvorup Kaserne for her at aftjene deres værnepligt/ret. De har sendt redaktionen
følgende glimrende beretning om de
første dage i det grønne tøj.
- Nu begynder det hele snart. Den nye
livsstil venter lige om hjørnet. Spændingen
bliver efterhånden mere og mere ulidelig.
Spørgsmålene dukker op et efter et, da
de næste fire måneder tilhører det uvisse: Hvad går jeg mon ind til? Den spændte følelse bliver blandet med nervøsitet,
efterhånden som man nærmer sig indkaldelsen, da det i højere og højere grad
går op for en, at nu skal man snart ind
og aftjene sin værnepligt.
Den første dag indenfor hegnet
Den første dag starter for dem, der valgte at møde op dagen før for at overnatte, klokken 06.00 på kasernen. Resten kommer i en lind strøm frem mod
klokken 12.
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Vi bliver smidt ud i gården af en mand i
uniform og et meget stramt ansigt, som
ikke just ligner en, der skal laves sjov med.
Så starter det lige på og hårdt med kommandoen ”GIV AGT! DELING! RET!”. De tre
ord blev de eneste, vi hørte i lang tid.
Selvom man skulle tro, at den del af militæret er simpelt og let, er det noget helt
andet, når en sergent råber det ind i hovedet på én.
Efter megen træning beslutter sergenten, at det nok ikke bliver meget bedre
den første dag, så han beslutter at tage
os med hen til depotet, hvor vi skal have
udleveret tøj og udstyr. Efter ekstreme
mængder ventetid, og hvad der føles som
et ton udstyr, har alle fået udleveret materiel og fået tildelt det værelse, som bliver vores hjem de næste fire måneder.
Derinde møder man sine værelseskammerater, som man skal dele mange oplevelser med. Folk kender knap hinanden,
men alligevel er der fra starten et godt
samarbejde. Med det samme hjælper man
hinanden med at finde hoved og hale i
uniformen og få denne til at sidde rigtigt - eller hvad vi troede var rigtigt, for

ikke meget undgår en sergents blik, og
de er ikke bange for at fortælle en, hvis
det ikke er helt perfekt.
Dagen forsætter herefter med at lære
og øve de mest basale kommandoer,
og alle oparbejder støt og sikkert nogle ømme fødder.
Også det at hilse korrekt skal indøves,
og selvom det er til at overkomme at hilse
sergenten med et ”Goddag hr. sergent”,
bliver det strakt sværere, når man skal hilse på en overkonstabel af første grad, eller man endnu værre simpelt hen ikke ved,
hvad stjernerne på skuldrene betyder. En
af gangene blev det til et ”Godmorgen hr.”
efterfulgt af en masse mumlen.
Første dag slutter sammen med resten
af kompagniet til appel hos kaptajnen.
Alle er så udmattede, da vi endelig får
fri, at der er bred enighed om, at det er
lige ind på værelset og til ro.
Dag to i grønt
Selvom man havde forventet det, flere
nok frygtet det, så starter dagen på en
måde, folk sent vil glemme. Klokken 05.00
vågner man til en høj skinger lyd ude fra
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Kim Sloth Kristiansen er 22 år. Han kommer fra Vadum, gik ud af 9 kl. og fortsatte på HTX. Han har et ønske om at lære
nogle militære færdigheder og ser frem til
en god tid i forsvaret. “Er det noget, der
tiltaler mig, har jeg et ønske om at komme på Hærens Officersskole”.

Ann Louise Nielsen er 20 år og kommer
fra Brønderslev. Hun blev færdig med STX
for to år siden, og glæder sig nu til at
møde nye mennesker. Hun har et ønske
om at fortsætte i forsvaret og vil godt
udsendes i INTOPS. Hun forventer nogle
spændende udfordringer, og ser frem til
tiden i forsvaret.

Valdemar Broholm Lund er 18 år og kommer fra København: “Jeg er lige blevet student og har et ønske om at fortsætte i
forsvaret og vil godt udsendes i INTOPS.
Jeg forventer nogle udfordringer og ser
frem til en god tid ved Trænregimentet.

gangen, og inden man helt når at forstå, hvad der foregår, bliver døren sparket ind af en sergent - med en megafon
- der er så gavmild at give os to minutter til at stille klar i kedeldragt og støvler, alt imens sangen ”You’re in the army
now” af Status Quo spiller i baggrunden.
Selvom der i øjeblikket ikke var overskud
til så mange positive tanker, har vi siden
grinet lidt af situationen, og den samme
sang er nu vores vækkeur-tone. Vi har derefter tid til at gøre klar til stueeftersyn.
Vi har ingen idé om, hvordan det skal
gøres, men efter megen stressfuld rengøring, så godt som en flok rekrutter nu
kan, står vi klar i uniform og venter på
sergenten. Der bliver øvet, hvordan stueformanden hilser på sergenten, og hvordan alt skal foregå om morgenen. Derefter går inspektionen i gang.
Over halvdelen af stuen bliver smidt på
badeværelset, fordi de ikke er grundigt
nok barberet. Efter en grundig inspektion
ånder folk lettet op, fordi stueinspektionen er overstået, og fejlene er udbedret
på en måde, så inspektionen nogenlunde er bestået.

sergenten fortæller, at vi nu skal over og
hente vores geværer. Optur! Det er det,
vi alle er her for! Nu begynder alt det sjove, troede vi. Med geværet udleveret går
vi over i auditoriet for at bliver undervist
i gevær ABC. Lige meget hvor spændende
folk synes dette er, har morgenvækningen
været så hård, at det er svært at holde
sig vågen gennem hele undervisningen.
Undervisningen slutter, og vi bliver gennet ud på græsset. Så skal geværet skilles ad, efterses og samles igen. Folk har
tungen lige i munden for at følge med,
det er svært, men folk elsker det. Selvom alle havde glædet sig til at skulle skyde, er der alligevel noget stort ved bare
at have et gevær i hånden.
Vi bliver beordret tilbage til ”delingshuset” og får af vide, at vi skal aflevere geværet for i dag. Det er ikke noget, man gør
med god vilje, når man lige har fået det i
hånden. Dagen slutter ”tidligt” kl. 18.00,
hvor vi bliver aftrådt og har aftenen fri.
Frihed! Folk nyder de her timer i fulde
drag, nogle træner, andre sætter sig i fællesstuen og ser sport. På gangen samles
folk fra flere stuer til en omgang poker,
og der er generelt en god stemning. Man
mærker ikke, at man kun har kendt hinanden i kort tid.

at sergenten kigger vores værelser igennem. Vi gør, som vi gjorde dagen inden,
bare uden at fejle den her gang. Stuen er
efterset og bestået første gang!
Folk er udmattede, og nogle overvejer
på dette tidspunkt, hvorfor man dog valgte at sige ja. Der er dog en ting, der holder folk oppe i dag, og det er den kommende weekend. Man vil hjem og nyde en
blød seng, fortælle familien og vennerne derhjemme om, hvor hårdt og ulideligt det er at være soldat, mens man inderst inde er stolt og nyder beundringen.
De første dage har været så lange, at
selvom vi kun har været her i knap tre
dage, føles det som flere uger siden, at
man sidst har set folk uden for hegnet.
Det føles som om sergenternes formål
med dagen er at udmatte os så meget
som muligt.
Vi marcherer rundt i fuld uniform i bagende sol, og sveden løber stille ned af ryggen. Senere skal alle til lægen for at tjekkes og vaccineres. Vi blev beroliget inden
– nålene var ikke sugerør. Dog forløb det
smertefrit for størstedelen.
Der er nu to ting tilbage, inden vi endelig får (efter egen mening) velfortjent
weekend, hovedrengøring og appel.
Rengøringen omfatter ikke kun stuerne, men også delingsgangen og udendørsområderne.
Mens man sidder mere end ti mand og
plukker græs op af jorden, undrer man

Svært at holde sig vågen
Dagen går videre og fortsætter med morgenmad og flere kommandoøvelser. Folk
begynder så småt at blive sindssyge af
sergenten, som bliver ved med at råbe af
dem. Dog tændes der et lys i alles øjne, da
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Sidste dag i første uge
Der er ansvar her til morgen. Vi skal selv
stå op, spise morgenmad og gøre klar til,
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sig over, hvorfor man ikke bare kan låne
en græsslåmaskine og klare det hele på
ingen tid.
Den sidste appel inden weekenden er
en underholdende omgang. Vores kaptajn
er allerede taget hjem, så næstkommanderende tager sig af det, men ingen aner,
hvordan man tiltaler ham. Så da han råber: ”Goddag femte kompagni”, er det
eneste svar: ”Goddag Hr.” efterfulgt af
mumlen fra omkring 250 soldater. ”Det
kan i gøre bedre” kommer det fra næstkommanderende, så vi får chancen igen,
og denne gang bliver han tiltalt af en blanding af mange forskellige grader i en stor
pærevælling – dog alle uden held!
Han fortæller herefter, at han er premiereløjtnant, men vi fik ikke muligheden
for at prøve igen og vise ham, at vi denne
gang faktisk godt kunne finde ud af det.
Træd af til fortjent weekend!
Man vågner i en dejlig blød seng og tænker på, hvor skønt det er, at kunne sove
længe, det bliver dog ikke til meget mere
end 06.00, før man instinktivt står ud af
sengen.
Dagene skal bruges på at se familien
og blære sig overfor vennerne, fordi nu
er man soldat!
Det er ikke fordi man glæder sig til at
bliver råbt ud af sengen klokken 05.00
igen mandag morgen, men samtidig kan
man ikke vente med at komme tilbage og
opleve noget mere.
We’re in the army now…
Selvom vi kun har været i uniform i kort
tid, føler vi os ikke som civile længere, for
vi har virkelig lært meget på den korte tid.
Og alligevel har vi kun lige fået åbnet øjnene, for vi er udmærket godt klar over,
at vi kun har skrabet i overfladen og der
er mange nye ting i vente.
Selvom mange på forskellige tidspunkter har lyst til at råbe tilbage af sergenterne eller smide sin uniform og løbe skrigende bort, ved vi alle godt, at det er præcis,
hvad vi håbede på, da vi meldte os til militæret: Det er hårdt og udmattende, men
det er derfor, vi elsker det. Og vi er stolte af at kunne sige, at vi er en del af det
danske forsvar!
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Garnisonskommandant,
oberst Flemming Larsen, tog
det første “spadestik” med
en rendegraver venligst udlånt af HYDREMA.

Det første spadestik
blev taget af
regimentschefen
Ved KFUM’s Soldaterhjem i Nørresundby (ved Hvorup Kaserne), er man
netop gået i gang med at bygge otte
nye lejligheder til brug for hjemsendte soldater.
Byggeriet blev igangsat af oberst Flemming Larsen, der er formand for KFUM’s
lokalkommité og af konstitueret borgmester, Helle Frederiksen, samt landsformand for KFUM’s soldaterhjemskommision, Jesper Hornstrup, der tog de tre
første kraftfulde spadestik, der markerede begyndelsen af etableringen af de
otte lejligheder.

Arrangementet blev indledt af musikere fra Prinsens Musikkorps, der skabte en hyggelig stemning i det gode vejr.
Mange af soldaterhjemmets samarbejdspartnere og sponsorer var mødt frem
for at støtte op om arrangementet, der
blev afsluttet med et hyggeligt traktement i soldaterhjemmets flotte lokaler.
Det var således et meget lykkeligt lederpar - Solveig og Leif - der nu endelig kan
se deres vision blive en realitet.
Byggeriet koster mere end syv mio., der
primært er sponseret af offentlig midler,
fonde og private sponsorer.

Oberst Flemming Larsen med en i mere én
forstand stor check fra
Nordea. Til højre soldaterhjemmets lederpar,
Solveig og Leif.
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Af menig L. Pedersen

Klar til kamp!
Solen stod højt på himlen torsdag den
16. august, og for de civile i Aalborg
var denne torsdag en almindelig arbejdsdag, men kørte man over fjorden
ud til Hvorup Kaserne, kunne man ikke
undgå at mærke spændingen i luften.
Torsdag var nemlig de meniges første
feltdag; en dag, der bød på lidt mere
end de værnepligtige forventede.
Helt grønne, både i tøjet og erfaringsmæssigt, begav de menige fra 6 HBUKMP
(PaS)
sig
torsdag den 16. august ud på deres
første feltdag. Uvidende om at dagen ville
blive mere udfordrende og begivenhedsrig end det umiddelbart fremgik af øvelseslisten, startede de deres første feltdag stille og roligt på kasernen. På trods
af de mange rygter i morgenmadskøen,
var det kun de færreste, der var forberedte på at dagen ville kulminere, som
den viste sig at gøre.
Til morgenappel stillede de menige
i kampuniform, og blev som sædvanlig
sendt ud til dagens opgaver af KC.
Med basis hvilende på skuldre og hofter
og solen i ryggen, bevægede kasernens
værnepligtige (VPL) sig ud i felten til undervisning i ’Klar til kamp’, ’Bevægemåder’
og ’Valg af ildstilling’. Her stiftede de VPL
også bekendtskab med ’Skjul og sløring’
og herunder ’De 4 B’er’ for første gang.

lød det fra gruppeførerne, som for at slå
dagens undervisning fast med syvtommersøm, sendte deres respektive grupper ud på TRÆN-banen.
Efter vilde kampråb og peptalks, der ellers kun er at finde til OL i kvindehåndbold, spurtede grupperne afsted ad de
sandede spor gennem et skovstykke til
en sø, hvor de blev mødt af den brølende lyd af maskingeværer i støttestillinger.
Med ordren om at passere den mudrede sø, blev de anstrengte VPL samarbejdsevner sat på prøve, da det tidligere
var gjort klart, at ingen deling var i mål
på kasernen, før delingens sidste mand
var igennem TRÆN-banen.

På den måde blev det nødvendigt for
menige at hjælpe hinanden for at komme
i mål hurtigst muligt. Soldater med ekstra overskud måtte derfor hjælpe de andre i delingen med at bære basis og gevær i mål.
Da soldaterne senere mødte feltens sårede, måtte deres fælles rå- og viljestyrke
stå sammen i opgaven om at få de sårede i sikkerhed. Til sidst var det de trætte VPL sidste opgave at manøvrere over
en fastkørt lastvogn, hvorefter turen gik
hjem mod kasernen.
Sejrsøl i ”Gaden”
Efter at have kæmpet sig igennem et helvede af mudder, kanonslag og pigtrådshegn, der grænser sig til virvaret i Sallings
sommerudsalg, har de VPL (forhåbentlig)
fået en forsmag på livet som soldat og
ligeledes en forståelse for soldatens basale enkeltkæmperfærdigheder.
Mange har fået en oplevelse, de sent
vil glemme, og den endte arbejdsdag på
Aalborg Kaserner blev for nogle værnepligtiges vedkommende fejret med en tiltrængt sejrsøl i Jomfru Ane Gade senere
samme aften.

Giv agt! Fjenden er nær!
Efter hvad man for en soldat kunne kalde
en fredelig dag i det grønne, blev de menige stillet overfor dagens sidste opgave.
”Giv agt! Det er kun et spørgsmål om
tid, før fjenden bryder igennem vores
kampstilling, derfor frigør vi og begiver
os mod kasernen. I vil møde sårede på
vejen, sørg for at bringe dem i sikkerhed!”
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Af KN K. B. Krumbak, CH ST&LOGKMP ISAF 13.

Mere med mindre…
Med deployeringen af DANCON/ ISAF
13 i FEB 2012 markeredes startskuddet
til den ændrede Afghanistan indsats.
Organisationen blev ændret markant
under den overordnede politiske retning: Mindre fokus på kampopgaver mere fokus på kapacitetsopbygning.
I medierne er opgaven blevet fremstillet som ”nemmere” og mindre farlig. Intet kunne være mere fejlopfattet, for særligt med logistiske øjne er
opgaven blevet mere omfattende og
skal løses med en væsentligt reduceret kapacitet. ST&LOGKMP/ISAF 13
skulle finde opskriften på at få mere
ud med mindre…
Solen står højt på himlen, den bager voldsomt og jeg ser at mine arme hurtigt får
et rødt skær. Der er helt vindstille og byens larm kendt fra DK findes ikke. Jeg tørrer sveden af panden og åbner den syvende liter vand den dag, og sætter mig
på HESCO væggen i patruljebase Hazrat.
Jeg læner mig tilbage og tager mig en
stille refleksiv stund. Jeg kigger omkring
mig – og fyldes med stolthed. For lige
her i roen, og i al hemmelighed, er et væsentligt element i afslutning af hold 13 i
gang. Soldater fra staben, Bravo kompagniet (B-KMP) og store dele af Stab- og
logistikkompagniet (ST/LOGKMP) render
rundt som små bier og ”pakker” patruljebasen ned.
Overdragelsen af basen markerer, at
ANSF er klar til selv at overtage ansvaret i området, samtidig er det den sidste
større logistiske opgave for kompagniet
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inden overdragelsen til hold 14. Det er en
god stille stund at reflektere over hold 13’s
udfordringer.
Ny organisation - nye opgaver
De første starter med den nye organisation og de nye opgaver. Som de væsentligste nævnes:
• Den danske Battlegroup blev nedlagt.
UK overtog den danske kampgruppes ansvarsområde og fik tilknyttet et antal danske stabsofficerer.
• UK fik dermed de danske enheder under kommando – herunder også de ST/
LOGKMP enheder afgivet til støtte for de
forskellige danske kampsoldater.
• Stab DANCON blev oprettet med base
i Camp Bastion.
• Kapacitetsopbygningsenheden (KOBENH) blev oprettet i stedet for det tidligere danske infanterikompagni Charlie
KMP.
• KOBENH indeholder mentorstøtten til
den Afghanske Hærs skole (Regional Milititary Training Center = RMTC)og en sikrings og eskorteenhed. Læg dertil 3 x Police Mentoring og Laision teams (POMLT),
der mentorer det Afghanske politi. Sidstnævnte er placeret i Camp Price og støttes direkte af ST&LOGKMP.
• TF7 oprettes i Lashka Gahr med bidrag
fra Jægerkorpset og Frømandskorpset.
Støtten skulle med andre ord leveres flere steder, samtidig med at ST/LOGKMP
egen kapacitet var reduceret med ca. 100
mand. Ærligt, så gav den udfordring en
anelse sved på panden hjemmefra – for

det ville blive en stor opgave at sikre en
kontinuerligt effektiv støtte – til alle enheder uanset lokalitet. Der var behov for
at få mere ud af mindre.
Der var ikke længere ”mel” nok til at slå
et stort brød op, så vi tryllede med andre
ingredienser, for at få brødet til at hæve
til vanlig størrelse:
1. Tag en flok soldater og lad dem suge
smag i en marinade af selvstændighed
og ansvarlighed.
2. Lav et fundament af solide soldatermæssige færdigheder, faglighed og professionel holdning.
3. Tilsæt herefter en stor sjat samarbejdsevner og rør dem godt rundt, så de
hænger sammen som den mest klistrede dej.
4. Tilsæt en god portion korpsånd og
fælles vision.
5. Tilsæt den hemmelige ingrediens disciplin – den giver en herlig smag af selvrespekt og selvtillid.
6. Pynt til sidst med fleksibilitet, samt
modet til at prøve nyt og gøre/tænke anderledes.
7. Put dem i ovnen og lad dem bage i
den Afghanske ørken sammen med opgaver og ansvar. Efter kort tid vil de vokse og få en hård skal, men bevarer et
blødt indre.
Efter kort tid har du en flok helt fantastiske soldater, og de er det vigtigste
fundament for at kunne løse opgaven.
Væsenlig reduktion
Opgaven var blandt andet genforsyningen af enhederne. TP/BJDEL på hold 13 var
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Så skal der pakkes ned!
reduceret til ca. 50% af kapaciteten fra
tidligere hold, ligesom den rådige danske
eskortekapacitet var væsentlig reduceret
i tilgængelighed. Der var således behov
for at prøve nyt og tænke anderledes.
Svaret blev i starten af perioden – og
særligt for ture til den ”nye destination”
Lashkar Gahr – at hægte TPDEL op på det
Britiske Logistik Regiment, og drage gensidige støtte af hinanden. Det fungerede godt og minimerede behovet for danske sikrings- og eksorteenheder, dog var
det mindre fleksibelt, særligt grundet patruljens størrelse kontra ”lille DANCON´s”
behov.
Behovet for egne danske genforsyninger (IRG) steg løbende – særligt behovet
for at flytte passagerer og selv at kunne

definere timings blev udpræget. Sikringsog eskorteenheden fra KOBENH blev anmodet om støtte – den fik vi, herunder
også til Lashkar Gahr et antal gange.
TP/BJDEL har oveni støttet både UK ENH
og DK ENH i forbindelse med operationer. Herunder har de hjulpet B-KMP med
lukningen af Patrulje Base Wiala (Viking) i
APR og overdragelsen af HZT i slutningen
af juli. Sidstnævnte var en større operation, hvor TP/BJDEL plus diverse andre var
indsat i indledningsvis tre dage til at nedpakke og flytte DK MAT tilbage og flytte UK MAT ud.
Ændret behov
Særligt B-KMP ændrede indsættelse gav
et ændret behov til transportstøtten. Be-

hovet for drivmidler til deres infanterikampkøretøjer, og muligheden for at genforsyne dem i deres midlertidige Check
points i Green Zone var en udfordring –
sidstenævte primært grundet IED-truslen,
de steder B-KMP var indsat. Det endte
med en fast afgivelse af minimum en TPbesætning i MAN SX med Tankanlæg i forbindelse med B-KMP operationer.
En støtte der løbende blev udbygget,
fordi støtten var effektiv og fjernede behovet for genforsyning under operationen.
TP/BJDEL opgaveløsning endte således
to-delt. Dels løser de opgaven med den
taktiske genforsyning af enhederne og
samtidig støtter de operationer med afgivelse af TP-kapacitet til DK ENH, primært B-KMP.

Chai ved vores afghanske partnere.
Fantastiske soldater
TP&BJDEL har under ISAF 13 kørt næsten
70 genforsyninger – det svarer til en tur
lidt oftere end hver 3. dag og det er helt
på niveau med tidligere hold. De har flyttet 1384 mennesker og 539 læs med forsyninger mellem Camp Bastion og Camp
Price. Herudover har de støttet et større
antal operationer med transportkapacitet afgivet direkte til kampsoldaterne og
ofte helt fremme med dem. Jo, der er
fantastiske soldater i TP/BJDEL.
En anden opgave var vedligeholdelsestjenesten. Soldatens materiel og køretøjer er væsentlige for hans opgaveløsning – og det er derfor særlig vigtigt at
holde det operativt. Her bliver Reparationsdelingen relevant – særlig når tinge-
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ne er gået i stykker, men også inden det
går i stykker.
På hold 13 blev der for første gang oprettet en 1 ECH kapacitet til ST&LOGKMP
i Camp Price. Reparationer har således i
de fleste tilfælde kunne foretages umiddelbart, frem for at skulle sendes tilbage til Bastion for reparation.
Ligeledes har personellet på 1 ECH kunne vejlede og undervise brugerne i forbyggende vedligeholdelse. Med soldater
med den rette ansvarlighed overfor materiellet manglede vi kun supplerende uddannelse, og REPDEL blev således i perioder anvendt som uddannelseskapacitet
for at højne niveauet.
Udsendte medarbejdere
REPDEL fik også nye opgaver undervejs.
Flyvevåbnets Radar bidrag i Mazar-e Sharif og C-130 bidraget på Kandahar airfield
skulle nemlig også, hvor muligt, støttes
af REPDEL.
Snart have REPDEL en række udsendte medarbejdere, og statistikken viser at
mekanikerne i alt har været udsendt til
andre lejre i alt 119 dage, svarede til at
en mekaniker var af sted hver anden dag.
Resultatet, samlet set, var at gennemsnitlig 95% af MAT og KØTJ kontinuerligt
var operativt. Jo, der er fantastiske soldater i REPDEL.
En tredje opgave var at sikre en effektiv
sanitetsstøtte til soldaterne på jorden. I
alt skulle tre-fire delinger fra B-KMP, en
KVGDEL og tre POMLTSEK støttes med
fire sanitetsenheder. Alsidigheden i opgaven var således nem at få øje på. Vekslen
mellem at køre i Gereskh og gå patruljer i
byen, til at gå patruljer i hjertet af talibans
hjemmebane til at støtte Kampvognsdelingens indsættelse i hele Task Force Helmands ansvarsområde. Der var behov for
fleksibilitet i indsættelsen og solide bredtfavnende soldatermæssige færdigheder.
Samtidig med løsningen af ovenstående har SANDEL (og mange andre enheder
i ST&LOGKMP) brugt mange ressourcer
på kapacitetsopbygning af de afghanske
soldater ved at udbygge deres sanitetsfaglige kompetencer. Dette i koordination
med de danske mentorer ved TMLT, således der lærtes det samme begge ste-
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Kommandoen overdrages på passende logistisk vis.
der. Et samarbejde, der bar stor frugt for
alle parter.
Heldigvis var det kun ganske få gange at
SANDEL fik behov for at vise deres faglighed. Men via uddannelse af alle danske sygehjælpere og ANA havde SANDEL
alligevel afsløret en flig af deres kompetencer.
De var meget respekteret herfor, og
indgød med deres blotte tilstedeværelse
en stor tryghed for soldaterne på patrulje.
Jo, der er fantastiske soldater i SANDEL.
En fjerde opgave var at binde det hele
sammen og håndtere alt det administrative og logistiske bagland for soldaterne.
Kommandodelingen blev på hold 13 atter
spredt med en NK/KMP i Camp Price sammen med kommandobefalingsmanden og
en kontorhjælper og et fremskudt forsyningselement.
Samlet set administrerede kommandosektionen totalt over 350 mennesker,
samtidig med de var kasse og postkontor for soldaterne i Camp Price. Forsyningssektionen administrerede materiel og køretøjer for over 250 mand. Uden
selvstændighed og en stor grad af faglighed havde det været en uoverkomme-

lig opgave. Heldigvis er der også fantastiske soldater i KDODEL.
I ovenstående er primært soldater udsendt fra Trænregimentet nævnt, men udfordringerne gælder bestemt for alle øvrige enheder også, efter organisationen
er blevet ”trimmet”.
Et stort samarbejde på tværs af specialer og kompetencer var nødvendigt for at
lykkedes. Med fantastiske soldater hele
vejen rundt og specielle midler til ”hævning” lykkedes det hold 13 alligevel at få
et stort brød ud af ovnen.
Uddannelsen af de næste hold er godt i
gang, og særligt på Aalborg Kaserner går
der sikkert et antal HBU-soldater med et
ønske om også at tage en mission ved
ISAF. Mærk efter i maven – kan du leve
op til ovenstående udfordringer, så søg
en kontrakt, så har du også muligheden
for at blive en fantastisk soldat!
Afslutningsvis skal lyde en stor tak til
soldaterne på hold 13, samt ikke mindst
deres pårørende for den store støtte under hele udsendelsen.
We in it shall be remember’d, we few,
we happy few, we band of brothers.
Tak.
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Af Tobias Madsen.

på alle, at de bare vil det her! Og ganske
rigtigt, tingene spiller bare. Der er selvfølgelig skønhedsfejl hist og her, det kan
ikke undgås efter kun 1 måned i forsvaret, men alt i alt så hænger det sammen
og folk har en generel forståelse for hvad
det er delingen laver.
Tilbage til Camp Hammer og så er der
lige tid til en kort pause med et par ord
fra selveste delingspræst Menig Højmose efterfulgt af et par baby-jokes af Menig Falster, fantastisk humørbooster til
hele delingen.

På øvelse i
Camp Hammer
05.00 tirsdag morgen; alt er pakket
og 2. deling er klar til at tage af sted
på tre dages øvelsestur i Camp Hammer. Dagen står på øvelse forud for
House and Area Search hen på eftermiddagen. Det er dét 2. deling skal
lave denne dag.
Træningen forud starter ret indviklet og
delingen er egentlig bare store spørgsmålstegn. Men som tingene skrider frem
og alle begynder at kende deres rolle,
så begynder tingene pludselig at spille. Da delingen drager ud til selve House
and Area Search sidder den lige i skabet. Alle kender deres rolle og ved hvad
de skal, og det lykkedes deres Search
Team at finde alle genstande bortset
fra to håndgranater. Flot indsats af hele
delingen!
Efter House and Area Search skal 2. deling transporteres ud til Camp Hammer og
“pakke ud” forstået sådan, at hver mand
tager deres rygsæk med ind i et kæmpe
lokale hvor der blandt andet også var to
andre delinger, 1. og 3. Man pakker egentlig kun ’ud’ når man lige skal skifte lidt
tøj eller sove.
Hygge og afslapning
Resten af tirsdag aften går med spisning,
hygge og afslapning, nogen var inde og
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se film på den opsatte storskærm der var
i campen, andre gik tidligt i seng, blandt
andet fordi at delingerne skiftevis står
vagt i løbet af aftenen og natten. Første
nat havde 2. deling vagt fra 01.00-03.00,
og så er der altså nogen der bare sætter pris på, at kunne få lov til at gå i seng
omkring 2030, forståeligt nok! Så var der
selvfølgelig også de få, som var så heldige at kunne sove hele natten fordi der
ikke var brug dem til vagten, men så tager de selvfølgelig ”én for holdet” på et
andet givent tidspunkt.
Onsdag 06.00 og det er tid til at stå op.
2. deling skal stå klar i fuld skyt klokken
06.50, men delingen er sløv denne morgen og ingenting hænger rigtig sammen.
Det ender da også med at klokken siger
06.55 før hele delingen står klar – fem minutter for sent, av! 2. deling får en velfortjent skideballe, men det var ligesom
om at det vækkede delingen, for hold da
op en dag de havde forude!
2. deling starter ud med MCP – eller
Mobile Checkpoint – Og i modsætning til
House and Area Search tirsdag, så er delingen meget bedre fattet onsdag og folk
kender bare deres roller fra start. Der
går heller ikke længe før det skal øves
ude i terrænet. Delingen gør virkelig et
stort stykke arbejde for at vaske pletten
fra morgenen af væk. Man kan mærke

Indre og ydre ring
Men pausen er kun kortvarig fordi der
skal trænes op til QRF – Quick Reaction
Force – som 2. deling også skal igennem
onsdag. Her skal der også være indre og
ydre ring som alle jo kender fra dagen
før ved House and Area Search, og så er
det sygehjælperne og 360-sikringen ved
ankomst og afgang der bliver lagt meget
vægt på, men man kan for alvor se at 2.
deling er virkelig opsat på det. Det viser
sig da også da delingen bliver kaldt ud, at
de meget hurtigt får styr på situationen
og samtidig får dannet overblikket helt
ud til ydre ring så de også ved hvad der
foregår. Alt spiller bare ved QRF-øvelsen
for 2. deling. Sekondløjtnanten er da heller ikke bleg for at sige, at delingen ikke
skal gøre det til en vane at de skal have
ros hele tiden, men denne dag, der havde de virkelig fortjent det.
Efter QRF-øvelsen var dagen egentlig
omme for delingen. Så stod den på afslapning og spisning. Stemningen i delingen var nærmest ustyrlig onsdag aften.
Folk vidste godt, at det de havde lavet i
løbet af dagen var virkelig godt, og sådan
noget smitter selvfølgelig af på humøret.
2. deling havde igen vagten fra 01.0003.00, men det virkede ikke til at påvirke
humøret ret meget lige denne dag. Onsdag gik folk dog tidligt i seng, alle mand
var udmattede og trætte efter en lang,
men rigtig god dag.
Torsdag 06.00 var det igen tid til at stå
op, delingen skulle stå samme tid som den
forrige dag, men alle var blevet enige om
at onsdag morgens fadæse ikke skulle
gentage sig, så folk var der også til tiden.
2. Deling skulle have bevogtning af
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Camp Hammer først på dagen, og så hen
på eftermiddagen skulle de selv stå momenter for de andre delinger inden hjemturen til kasernen.
Bevogtning af Camp Hammer går okay,
der foregår mange ting, men delingen løser det godt og Sekondløjtnanten er også
selv tilfreds med hvad han ser, selvom det
startede lidt hektisk ud. Delingen er da
også godt tilfreds med sig selv og hinanden endnu engang.
Perfekt afslutning
Da 2. deling hen på eftermiddagen skal
stå moment betyder det samtidig et sidste syn med Camp Hammer for denne
gang.
Tingene er pakket i lastbilerne og folk
er ved at være klar til at komme ”hjem”,
men inden det sker, så går der lige et par
timer som moment for de andre delinger.
2. deling bliver delt op i fire grupper til
de fire forskellige øvelser, og så er det ellers bare af sted. Det at stå moment er
noget helt andet, fordi du ikke længere
skal agere soldat, men derimod leve dig
ind i en rolle som civil. Det er to vidt forskellige verdener, men også meget udfordrende og spændende at prøve, og derudover er det den perfekte afslutning på
tre herre fede dage i øvelsesterrænet for
2. deling.
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Det stod der for 25 år siden
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Af premierløjtnant K. S. Tjell / 4 SANBTN.

ISAF 13 hjemme
- A & R i fuld gang
- Så har ISAF 13 fået dansk jord under
fødderne igen. Det betyder at A&R
(akklimatisering og reintegration) er
i fuld gang. Soldaterne går i A&R forløbet i 6 uger inden de atter er tilbage ved egen enhed.
Perioden indeholder alt fra adrenalin kick
og samarbejdsøvelser, til psykologsamtaler og mindfullness.
For ISAF 13 vedkommende var forløbet
planlagt således at de første 14 dage af
forløbet tog udgangspunkt fra Aalborg
Kaserner.
I denne periode vekslede dagene mellem høj aktivitetsdage, som f.eks. besøg
ved Søværnets Havariskole, hvor soldaterne skulle samarbejde om at tætne en
beskudt båd, inden vandmasserne overtog kontrollen i henholdsvis maskinrum
og beboelse, og til lavintensdage med
psykologsamtaler, mindfullness og erfaringsoverdragelse.
Der blev kæmpet og samarbejdet
Disse dage krydres dog med idræt samt

foredrag og træning ved fysioterapeuten.
Ugerne er opbygget sådan for at lette
overgangen fra livet i missionsområdet
til livet hjemme i garnisonen og ved familien. For på den måde at gøre det så
behagelig og med så få frustrationer for
soldaterne som muligt.
I løbet at de to uger blev der gennemført to aktivitetsdage for soldaterne. Én
dag ved Veteranhjemmet i Aalborg og én
dag med udgangspunkt i Rørdal. Gældende for begge dage var, at de stod i konkurrencens tegn, - og det er noget soldater kan finde ud af!!
Der blev kæmpet og samarbejdet til den
helt store guldmedalje.
Til vands til lands og i luften
Ved Aalborg Veteranhjem, blev der dystet
i seks discipliner, som strakte sig fra alt
fra havkajak-ræs til pandekagebagning.
Midt på dagen samledes alle dog til en
god gang grill og hygge. På aktivitetsdagen i Rørdal blev der kæmpet både til
lands, til vands og i luften.
Soldaterne blev denne dag udfordret

Man skal stole på hinanden, og ikke have
alt for meget højdeskræk, hvis man skal
gøre sig forhåbning om en vinderposition.
på alle leder og kanter. Der var fysiske
opgaver, når man f.eks. skulle nå toppen
af tårnet i Rørdal kun ved hjælp af et reb
med et par knuder og løkker.

Samarbejde kan være mange ting, og nogle gange mere fysisk
udfordrende end andre gange!!!
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- Så er det bare med at trække hagen helt ind til kroppen og slå smut hen over bølgerne.
Der var taktiske opgaver som når man
skulle sikre sig at erhvervelsen af flest
flag foregik med brug af så lidt ammunition og med færrest mulige blå mærker
på kroppen.
Der var opgaver, der krævede mod; en
af dem var, når der skulle laves taktiske
”afstigning af båd” med en hastighed på
45 km i timen.
Efter de første to ugers aktiviteter under A&R, går alle soldaterne på tre ugers
velfortjent ferie.
Personlig udvikling
Den sidste uge af A&R-forløbet foregår
ved AMU Nordjylland. Her skal soldaterne gennem et forløb med fokus på ”personlig udvikling til arbejde og uddannelse” – forkortet PUTAU.
Soldaterne skal her bl.a. arbejde med
at få kortlagt de kompetencer, de har erhvervet sig gennem udsendelsen, for bedre at kunne anvende dem i deres fremtidige tjeneste og uddannelse.
Soldaterne vil ligeledes få en række
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værktøjer til at kommunikere præcis og
effektivt, samt til at få større udbytte af
medarbejderudviklingssamtaler.

Det kan være nødvendigt at smide støvlerne for at kunne nå helt til tops!

I starten af oktober afslutter ISAF 13
A&R forløbet og herefter overgår soldaterne atter til egen enhed.
Så er de tilbage i den vante ramme,
dog beriget med en masse ny viden og
erfaringer.

WWW.drltv.dk

17

National Flagdag i Aalborg
I Aalborg startede dagens begivenheder kl. 10.00, hvor Garnisonskommandant, oberst Flemming Larsen, lagde
blomster ved Mindelunden på Aalborg Kaserner.
Herefter blev der afholdt et mindre arrangement ved Trænregimentets Æresvæg,
hvor soldater, der senest har modtaget
“Forsvarets medalje for sårede i tjenesten”, var samlet. Et hyggeligt samvær,
der blev afsluttet med frokost i kantinen.
Over middag kom tidligere minister, og
medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti, fru Lene Espersen på besøg på Aalborg Kaserner.
Lene var dagens hovedtaler og benyttede indledningsvis dagen til at få en rundvisning på kaserneområdet. Hun besøg-
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te også KFUM Soldaterhjem, inden hun
tog en tur ud på Veteranhjemmet, hvor
hun fik en orientering om stedet samt en
rundvisning.
Soldatens sten
I mellemtiden tog oberst Flemming Larsen ud på Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum, hvor “Soldatens sten” er
placeret. Her holdte obersten en tale for
de mange gæster og foreninger, der var
samlet med deres respektive faner. Afslutningsvis lagde obersten en flot buket
blomster ved stenen.
Dagens arrangement kulminerede herefter på Gammeltorv, hvor soldater fra
regimentets bataljoner, samt et meget
stort antal foreningsfaner, var samlet. De
dygtige musikere fra Hærhjemmeværns-

distrikt Nordjyllands Musikkorps stod for
den musikalske underholdning, og da
oberst Flemming Larsen havde budt velkommen, blev flaget på byens gamle rådhus hejst efterfulgt af ét minuts stilhed
til ære for vore faldne soldater.
Gribende tale
Herefter blev Nationalsangen sunget inden Aalborg Kanonlaug afgav “Dansk Løsen”. Da de øredøvende brag havde fortaget sig, kom Lene Espersen til mikrofonen:
Hendes tale var helt uovertruffen; personlig, inspirerende og gribende. (læs talen http://forsvaret.dk/trr)
Inden der blev linet op til march gennem
Aalborgs gader sang alle med på “Blæsten
går frisk over Limfjorden vande”, hvilket
helt var i tråd med den friske vind, der
fik de mange faner til at vejre på smukkeste vis. Marchen gennem byen var et
smukt syn, og Aalborgs borgere kvitterede med mange anerkendende blikke og
bemærkninger.
Marchen endte ved Budolfi Kirke, hvor
biskop Henning Toft Bro afviklede en hyggelig gudstjeneste for de mange soldater
og foreninger. Efter gudstjenesten var der
reception på og ved det gamle rådhus,
hvor der var lidt vådt og tørt til ganen.
Alt i alt et fantastisk godt og flot arrangement.
(PaS)
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En forrygende start på efteråret
En god flok AKIF´ere klar til DM stafetkonkurrencen i Kelstrup plantage.
Sommerferien var knap overstået, før
stævner en mas stod for døren. Trods
den vanskelige øvelse med at få tilmeldt folk henover sommerferien til
stævner, som skulle gennemføres lige
efter, så lykkedes det at få stablet
gode hold på benene fra AKIF.
VM Biathlonorientering
Adskillige AKIF´ere er på landsholdet i biathlonorientering, hvor VM blev gennemført i Estland.
Vores egen Mette Møller Nielsen vandt
bronze på den klassiske distance i damernes eliterække. Ifølge de estiske medier
var det endda den berømte Mette Møller Nielsen, som vandt bronze.
I Herre 45 klassen vandt Jes Mose Jensen både klassisk og sprintdistancen. VM i
Estland stod i total kontrast til vores eget
militære VM (CISM).
I Estland var der virkelig store mangler i organisationen, som gjorde det til
en overordentlig stor mental udfordring
at tilpasse sig de konstante udsættelser
af starten, vandfaste kort, som absolut
ikke var vandfaste, fejlplacerede poster og
andre ”gode” udfordringer. Prikken over
i´et var, at VM´s sidste konkurrence (stafet) måtte aflyses...

TRÆNREGIMENTET nr. 3 • 2012

DM Biathlonorientering
De danske mesterskaber gennemførtes i
Sønderjylland med Søgaardlejren som udgangspunkt. Igen i år var det vores mange piger, som gjorde sig mest positivt bemærket.
Mette genvandt sit individuelle mesterskab, samt hold og stafet sammen med
Kristine Baagø. Vore to andre piger vandt
bronze i hold og stafet.
Hos herrerne blev det til sølv og bronze i både hold og stafet.
I den sideløbende landskamp mod Sverige, hvor AKIF havde ikke mindre end 6
løbere med, vandt Danmark rimeligt overlegent.
DM Feltsport
Pistolskydning, afstandsbedømmelse,
kortlæsning og håndgranatkast og det
afsluttende orienteringsløb gennemførtes i nærområdet ved Karup.
For femte år i træk vandt vi DM hold
– i år med Jan Møller (tillige individuelt
guld), Jørgen Schnack (sølv) og Jes Mose
Jensen (bronze). Vores hold 2 med Søren
Schwartz, Niels Agerholm og Søren Kibsgaard vandt bronze i holdkonkurrencen.

DMI Landevejscykling
Landevejscykling gennemførtes på Bornholm, som bekendt ikke er helt flad..
AKIF stillede med 10 deltagere som skulle både igennem 19 km enkeltstart samt
45, 67 eller 90 km såkaldt linjeløb (samlet start) afhængig af klasse. Udover de
mange km skulle vi også cykle over nogle
ganske pæne bakker ligesom vi skulle slås
med en fin vestenvind. Det blev desværre ikke til absolutte topplaceringer, men
Bjørn Fisker, Kenneth Sørensen, Per Møller og Jes Mose Jensen var alle på podiet.
Vi fortsætter med at deltage
Der er stadig en lang række DMI stævner
og øvrige civile stævner at deltage i og vi
har altid en plads til dig. Hold dig orienteret på www.akif.dk.
Har du FIIN adgang, så er der også mange informationer at hente på idrætssiden under Trænregimentet. AKIF sætter
løbende idrætsmeddelelser op om kommende stævner. Er du interesseret i at
komme med eller ”blot” i gang med en
sport, så tag kontakt til en af udvalgsformændene i AKIF. Vi er til for dig!
Jes Mose Jensen.
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Af sergent S. Schneider, NFR MIKE 3.

Så gjorde vi det igen
– denne gang med æg og bacon
”En artikel” sagde manden, hmm 1 ½
side, og to billeder siger du. Den skal
være så spændende, at selv officererne gider læse den, og så skal den omhandle NRF’s (NATO Responce Force)
seneste øvelse. Så ja, læs du bare videre, du ved aldrig hvad artiklen byder på, uanset rang!
NRF har været i beredskab siden starten
af januar 2012 og er nu over halvvejs. Vi
som NRF-enhed har været på en del øvelser, bl.a. forrige øvelse, som foregik på
Bornholm, hvor NSE og Spejder Eskadronen for første gang kørte det helt store sammenspil.
Dette var ikke helt uden sten på vejen, men som alt andet resulterede det i
en bedre forståelse samt et endnu bedre samarbejde.
Selv Duro’erne overlevede en hel uge på
Bornholm, uden at skulle transporteres
tilbage til Aalborg med hjælp fra Transportsektionen!
Dog måtte delingsføreren (DF) fra Forsynings-/Transportdelingen lade sin GD
stå i Slagelse, da hans kører uheldigvis
kom benzin på, i stedet for diesel! Det vides endnu ikke hvad køreren måtte slippe
med, om det blev kage eller andet godt
til drengene?
Ti dage i Oksbøl
”Vi stiller tirsdag til normalt tid og pakker
bilerne færdig. Forventet afgang kl.12.00”
lød det fra løjtnant Frederiksen. Næste
øvelse stod for døren: Ti dage i Oksbøl!
”Vi skal støtte ISAF 14” var meldingen
fra DF MØ. NRF-enheden skulle deltage
på en ISAF-øvelse.
Lidt skeptiske blev vi nu, og en smule uforstående. ”Jamen vi kommer jo aldrig til ISAF, vi er NRF ” lød det fra drengene. De havde ret, NRF kommer ikke til
Afghanistan og vi var blevet præget med,
A-War og ikke The War.
”Alle mand sid op, modtagerkontrol om
05 Mike” Lød det fra DF MØ. Bumleto-
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get drog af sted ned langs motorvejen,
videre mod Viborg, så 3. vej i rundkørslen og så blev det Oksbøl (Price) for nogen og Nymindegab (Bastion) for andre.
Alle ved TRR, kender den lange tur i et af
forsvarets køretøjer med musik spillende fra MP3.
Vi var i ”Afghanistan”
Sanitetsenheden ankom til Nymindegab
for at tilgå LOPESK, hvor vi overnattede
inden vi kørte mod Oksbøl. Næste morgen skulle vi som MIKE 3 med 1 DEL/LOPESK på opgave.
Vi havde fået til opgave at RECCE for
vejen for de øvrige, hvor vi også skulle
opstille en vognborg ca. 2 km uden for
Price. Nu var øvelsen i gang, og vi var i
”Afghanistan”.
Ved ankomst til den nye lejr gik 1 DEL i
gang med at udstille sikring, mens vi blev
på Duro’en og fulgte med på radioen.
Da alt var på plads begav vi os ud, fik
koordineret med DF 1 og klargjorde til
næste opgave.
De næste 3 dage stod på patruljer rundt
omkring i ”AOR” for at støtte ISAF opera-

tionen. Vi startede ud med introduktion
til Counter IED, hvor det var Hold 12 drengene, der videregav deres erfaringer. For
SANSEK i NRF har der ikke været så meget med afsiddet patrulje.
Vi er normalt på ambulancerne når tingene sker og bliver kaldt frem med ambulancen for at opsamle den/de sårede.
For nogle af os var det nyt at skulle
gå afsiddet patrulje, men ikke en dårlig
ting. Nok nærmere en fed fornemmelse,
der sker noget andet end at sidde på bilen og afvente.
”Shit der er dybt her” lød det fra den
1,64 meter høje GV3’er. Jeg med mine 1,67
meter måtte sande ja der var dybt. Jeg
blev våd med GV over hovedet og utrolig glad for jeg ikke var en mand, for det
var koldt. Man kunne tydeligt hører hylende og de tilknyttede kommentar ned
langs kolonnen.
”Uha, lillemor ville ikke være glad lige
nu” eller ”Den blev lige det kortere”.
Fem sårede
Vi begav os ind i området med ANA hvor
vi skulle søge oplysninger. Vi var bag ved
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4 og hans Oscar. ”BOOM, BOOM, BOOM”
lød det.
Meldingerne kom ind over radioen. Koordinering mellem Grupperne var i gang.
Så kom meldingen over radioen. ”Såret,
tre ANA”, ”Vi skal have SAN op”. ”Efter
mig” sagde 4. Lidt derfra kunne vi konstatere, at der var fem sårede.
Første GRP var i gang med at sweepe
omkring de sårede, og deres sygehjælper
var allerede på den første. Herfra gik alt
stærk. Vi skulle væk fra området.
En sikringsmand konstaterede, at han
kunne se ledninger ca. to meter fra den
sweepede cirkel. ”Store cirkulation OK,
Airways OK, væk med ham” videre til den
næste. De frie hænder der var, hjalp til
med at få flyttet de sårede. I mellemtiden var en anden gruppe i gang med at
få klar gjort til HELEVAC. Resten fortæller billedet vist.
Optur
Sammenspillet mellem MIKE 3 og 1 DEL/
LOPESK gik op i en højre enhed, dog ikke
uden forbedringspunkter.

For vores vedkommende var dagen fuldendt, da vores evner og kompetencer kom
i brug .
Øvelsen fortsatte og næste opgave
stod for døren. Ca. to døgn i overvågningslinje. Mike 2, med SG Breum i spidsen, var den eneste af os fra SAN, der fik
fornøjelsen af at følge med, mens resterende blev tilbage ved QRF og løste andre opgaver.
Så kom tiden, hvor der var tid til ÆG
og BACON.(Se billede). Drengene havde
handlet ind, inden vi tog af sted.
En lille pause, og efter syv dage med
feltrationer, var det her vist det man kalder ”en optur”.
Genopfriskning og indlæring
Øvelsen var ved at komme til en afslutning, med en eskadronchef som var godt
tilfreds.
Vi var startet i det der hedder Gul Zone
og rykket os op i Grøn Zone. Vi havde som
en samlet enhed rykket os. Ikke dårligt
når ISAF ikke er målet for øje.
Selv om det overordnet kom til at fun-

gere, kunne man som støtteenhed mangle større indsigt i procedurerne for den
enhed man er underlagt. Derved vil man
undgå at de første tre dage af en øvelse, fortaber sig i genopfriskning og indlæring af procedurer m.m. På denne måde
kan vi bidrage til at lette løsningen med
SAN-støtte. Fx placering af os, samt det
vigtigste af det hele, at vi kender deres
procedurer såfremt helvede bryder løs.
Vi er som regel bag ved 4, dog stadig
i front. Ærligt ønsker jeg som GF, at vide
100 % hvad der foregår, så jeg ved hvordan jeg skal placere mig og min GRP, såfremt det bliver nødvendigt.
Det kunne være det blev 4 og GF i dråben, der blev ramt en dag. Nok er vi støttetropper, men vi skal først og fremmest
være lige så dygtige soldater, som vores kollegaer ved kamptropperne, og så
derefter til vores funktion som sanitetssoldater.
Soldiers saving soldiers.

- en ordentlig bank

DK’s bedste råDgivning

for 3. år i træK
Kig FORbI eller læs mere på
www.noerresunDbybanK.DK

NØRRESUNDBY BANK · Torvet 4 · Tel. 98 70 33 33
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Af menig Rosenberg og menig Kristensen.

Med skovl
spade og
økse
Til denne feltøvelse skulle 5. deling i 5
HBU lære en ny forkortelse, ”BSO” eller rettere sagt ”beredskabsområde”.
Formålet med øvelsen var, at etablere og bemande et skjult BSO i terrænet, og derved beskytte 5. deling mod
potentielle fjender under opbygningen af kampkraften. Det blev en oplevelse og lærerig øvelse udover det
sædvanlige.
Dagen startede med en rask gåtur med
oppakning fra kasernen ud til terrænet,
hvor BSO´et skulle etableres. Med skovl,
spade og økse marcherede 5. deling i
”krig”, og bemandede deres BSO, hvor
de med sved og tåre gravede skyttegravshuller så dybe som Marianergraven… Eller
det var i hvert fald det, de menige vurderede efter deres hårde slid.
Vi kom hinanden ved
Derefter skulle ”hoteltet” slås op, hvilket var en bivuak, der med maksimum en
knæhøjde, skulle være de meniges hvileområde det næste døgn. Det var et døgn
hvor den minimale plads lærte de meni-

ge soldater deres sidekammerater en del
bedre at kende.
De følgende timer blev brugt på patruljering og anvendelse af lys og lyd disciplin.
Igennem nattens løb var lys og lyd disciplin et must, for at et BSO ville kunne fungere. En skudafgivelse mod fjenden ville
afsløre delingens position og ændre situationen, så BSO´et skulle flyttes til et nyt
område. Med et drilsk smil, blev vi gjort
opmærksom på, at en eventuel alarm ville
kunne forekomme i nattens løb.
Fjenden lå på lur
Allerede i starten af natten, blev ”alarm

lydløs” aktiveret, og stille og spændt sneg
vi os ud i deres nærforsvarshuller og ventede. For en meget ivrig og drilsk fjende lå på lur ude i terrænet med fløjten
og rumstering, der forgæves prøvede at
lokke 5. deling på afveje til skudafgivelse. Men fjenden fejlede stort og endte
med at betræde de skjulte alarmanordninger, der var lagt og måtte derfor trække sig tilbage.
Senere blev der sagt, at det var en af
de andre delinger, der havde forsøgt at
provokere til angreb. Hermed lærte delingen igen noget nyt, en vigtig og aktuel disciplin, som det danske forsvar står
for, og i de områder danske soldater er
udsendt til. Nemlig at hævngerrighed ikke
skal hænde i det danske forsvar. Hermed
blev det gjort klart, at vi fortsatte deres ordre uden nogen form for overtrædelse af ordren, som fjenden ellers havde udlevet.
Smil på læberne
Efter nattens forløb fortsatte den mere
almindelige undervisning som soldat,
der sluttede med et fysisk og krævende
”prestur” hjem til kasernen, med en gruppekonkurrence indeholdende ilmarch, båreløb og gåder, der satte et godt punktum
for en god feltøvelse. Vi kunne hermed
afslutte dagen med et smil på læben over
de seneste bedrifter.
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Af seniorsergent D.L.M. Mortensen.

Forbundsmesterskab
i flugtskydning
Forberedelserne til året flugtskydningskonkurrence startede allerede
tidligt, og med en hel del flere træningsdage indlagt end de tidligere år.
Sammen med træningen steg stemningsbarometeret adskillige grader.
At man ikke skal glæde sig for tidligt,
fandt vi ud af, da Allan (holdleder) pludselig midt i træningen meldte fra til forbundsmesterskabet, fordi en meget vigtig jagt i Polen fik højere prioritet. (som
han selv siger: Nogen skal jo gøre det)!!
Situationen blev uholdbar, - men man
er vel sportsfolk, så resten af os fortsatte træningen.
Jægere er de lykkeligste
Efter første dag, i Karup, hvor der blev
trænet på den smukke bane, blev der afholdt kammeratskabsaften med en fantastisk middag, hvor der selvfølgelig blev
serveret krondyr med alt tilbehør.
At vi den aften tabte i fodbold til Portugal med 3-2, havde ingen virkning på
stemningen blandt deltagerne. Måske fordi vi jægere ikke er som de fleste andre.
For eksempel har en undersøgelse af
”folk” vist, at jægere er de mest lykkelige i Danmark. Livet er fyldt med gode
rejsemål, spændende natur, gode bøger,
kunst, kultur, vilde dyr, smukke kvinder,
god mad, eksklusive vine, som kan nydes
året rundt i ubegrænsede mængder alt efter interesse og økonomisk formåen; så
kan man da kun være lykkelig.

get blev hejst, bød obersten for flyvestationen velkommen, dog uden at affyre
det traditionsvise første skud, på grund
af sin brækkede skulder.
Ingen tvivl om, at vi glædede os til at komme i gang, selv om nerverne så småt begyndte at presse sig på.
Fra AKIF lagde Per Mortensen ud som
nr. 48 med en pragtrunde på 39 ud af 40
duer, og det selv om der kom vindstød
på hans venstre-duer, der resulterede i,
at dobbelt-duerne gik først lavt og næste gang højt - ikke nemme at ramme.
Med det flotte resultat fik hans nærmeste konkurrenter i den grad nerver på.
Kunne det flotte resultat holde hele dagen eller blev han slået?
Lars K. Andersen lagde ud i veteran-klassen og skød lige op med de bedste. Det

betød, at der skulle omskydning til, før
der blev fundet en vinder i den klasse.
Aksel Jensen deltog i B-klassen og havde start nr. 141, så der var noget at gå
efter, da han kendte de tidligere resultater i sin klasse.
Vores yngste mand, Jesper Follesen,
kom i sidste øjeblik, og pga. vigtigt arbejde i sektionen, fik han ikke trænet første dag, da han med kort varsel blev indkaldt til et møde i Ballerup.
Ib B. krog, som skyder i mester-klassen, levede op til sin sædvanlige standard, hvilket trak op på holdindsatsatsen.
Jeg selv nød spids-duernes flotte flyvninger hen over mit hoved, og angående
sideduer kan jeg oplyse, at hvis det havde været levende duer, havde jeg reddet
flere liv den dag.
Resultater:
Individuel mester-klassen:		
Nr. 1. Per Mortensen.
Hold mesterklassen, Nr. 3.
Per Mortensen, Lars K. Andersen og Ib
B. Krog.
Veteran-klassen Nr. 3.
Lars K. Andersen.
B. klassen Nr. 4.
Aksel Jensen
Tak skal siges til Idrætsforeningen på Flyvestation Karup for et flot stævne, og tak
til AKIF for støtte til patroner. En støtte,
som jeg håber, kan forhøjes til næste år!!

Mesterskabet foregik i Karup den 13. – 14.
juni med 143 deltagere fra hele landet.
Vejret kunne vi ikke klage over. Da fla-
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Af premierløjtnant H. D. Engel, 1 LOGKMP, ISAF 15.

”Nye” køretøjer til Transportog Bjærgningsdelingen
”Train as you fight”. Et efterhånden
slidt mundheld, brugt af mange, men
ikke desto mindre stadig højaktuelt
i disse tider.

GD’en nogle taktiske begrænsninger, som
gør, at forskellige procedure må tillempes
og rettes til i forhold til de forhold, vi
rammer under udsendelsen.

Transport- og Bjærgningsdelingen har dog
på de sidste par HRU hold, måttet indse, at det køretøj, som umiddelbart gør
sig bedst som delingens føringskøretøj,
er blevet prioriteret andetsteds, og derfor ikke længere kan benyttes.
Det drejer sig om den efterhånden
velkendte EAGLE V, hvis dimensioner, og
muligheder for en skytte i lugen, gør en
fuldgod erstatning for MRAP’en (mine
resistant, ambush protected vehicle)
herhjemme.
Alternativet til dette køretøj, er meget
naturligt blevet den noget lettere Mercedes GD 270, som allerede indgår i
delingens organisation.
Denne løser som sådan også opgaven
nogenlunde tilfredsstillende herhjemme,
men giver køreren et lidt forkert billede af
det, der venter ham, når han bliver placeret
i en MRAP, som alt andet end lige har en
noget anden størrelse. Samtidig sætter

Gammel kending
I stedet for at sætte sig på hænderne og
lade de begrænsninger, som GD’en giver
være en hæmsko, valgte næstkommanderende i transportdelingen at søge en
løsning på problemet.
Efter en kort gennemgang af Hærens
køretøjer faldt valget hurtigt på en UNIMOG som en mulig afløser.
UNIMOG er en gammel kending, som
tidligere har gjort tjeneste hos stingermissil grupperne i Varde. Den vejer 7500
kg og måler godt seks meter, hvilket svarer næsten identisk til den amerikanske
MRAP. Samtidig har den de terrænmæssige egenskaber, der gør, at den uden
problemer kan følge med delingens MAN
SX/HX lastbil.
Det var dog lettere sagt end gjort og
først efter et kursus til Fredericia blev det
konstateret, at der rent faktisk fandtes
køretøjer af netop den type, som godt
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kunne udlånes til Trænregimentet og
nærmere bestemt 1 LOGKMP.
Det krævede dog en længere korrespondance, inden oversergenten, med to
mand fra transportdelingen, kunne sætte
sig i en bil mod Fredericia, for at hjemtage
de nye føringskøretøjer.
Efter en omskoling til vejkørsel, kunne
turen gå mod Aalborg, hvor der blevet
taget i mod de to stk. UNIMOG med stor
glæde.
De er begge fuldt udstyret med vognstation, har en luge til skytten og ligeledes
to sæder bag i, præcis som EAGLE V’eren
havde.
I skrivende stund mangler blot den fulde
omskoling til vognen, inden den for alvor
bliver taget i brug, som føringskøretøj
på øvelserne i september, og frem mod
udsendelse til februar 2013.
Det bliver spændende at se, om den
kan leve op til de efterhånden store
forventninger der er opbygget.
Transportdelingen er, uanset hvad,
kommet tættere på at kunne træne,
som vi reelt set kører, når vi drager til
Afghanistan.
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PERSONELNY T

De glade modtagere af hæderstegn med oberst Flemming Larsen på venstre fløj.
Udnævnelse til stabslæge-2:
Pr. 1. juli 2012:
STLG-2 Henrik Nielsen Staunstrup

Hæderstegnet med egeblad af guld:
Pr. 26. september 2012:
MJ Per Geisler Kristensen

Udnævnelse til
afdelingssygeplejerske:
AFD SYPL Jens Christian Torp Jensen

Hæderstegn
for god tjeneste ved Hæren:
Pr. 26. september 2012:
KN Søren Egebæk
SSG John Peter Qvist Hansen
SSG Jan Lund
SSG Henning Devantie Christensen
SSG Ole Larsen
SSG Johnny Brunsgaard
SSG Karsten Vestergaard
SSG Tommy Kjeldal Jensen
SSG Claus Christian Jensen
OS Birk Denslow Mogensen
KP Felix Gerner Søkirk
OKS-1 Johnny Ryan Helgarts
OKS-1 Keld Andersen
OKS-1 Algot Jack Liljegren
OKS-1 Mikael Ryborg
KØLÆ Jens Erik Thinggaard
KØLÆ Peter Wedel Storm
ASS Betina Kjærup

Udnævnelse til oversergent:
Pr. 20. juli 2012:
OS Mads Petri Elstrup
OS Steen Dessau Arp Hansen
OS Lars Kling Nielsen
OS Rasmus Blok Palsgaard
OS Michael Skyum Larsen
25 års jubilæum:
Pr. 1. september 2012:
KN Michael Holm Thomsen

Pr. 1. oktober 2012:
SSG Henrik Johnny Steen Fenneberg
Tjenestemandsansættelse:
Pr. 1. oktober 2012:
OKS-1 Anders Prior Larsen
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Benådet med Ridderkorset
af Dannebrogordenen:
Pr. 6. juli 2012:
OL Michael Thøgersen
Anerkendelse for
tjeneste ved Trænregimentet:
Pr. 31. maj 2012:
OKS-1 Jørn Kofoed Pedersen

Pr. 31. juli 2012:
MJ Niels Arne Ørndrup
MJ Per Vium Ebbesen
Pr. 31. august 2012.
OKS-1 Uffe Kim Peters
OASS Anne-Marie Andersen
Bedste elev – GSU MP, hold 2011-II:
SG Nicolai Duus Madsen
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Fugleskydningen 2012
Af Uffe Uhler
Trods den regnfulde periode omkring dagen var vi atter i år begunstiget med godt
vejr til vores fugleskydning lørdag den 4.
august på banerne ved Lindholm Høje.
Efter en morgenbyge tittede solen frem
lidt før kl. 1000, da vi samledes på parkeringspladsen ved skydebanerne for at
tage imod HM fuglekongen, og så var der
dejligt solskin, let brise og ikke alt for
varmt under skydningen, præmieuddelingen og indsættelsen af den nye fuglekonge. Men aldrig så snart vi havde sluttet dagen og var ved at gå hver til sit, før
det stod ned i stænger.
Så dagen blev – ganske som den plejer - en succes med hygge og kammeratligt samvær og spændende skydninger.
Og atter i år er vi vore mange sponsorer stor tak skyldig for at have givet os
et væld af flotte præmier til såvel de udtrukne præmietagere som til de skytter,
hvis skud fru Fortuna tilsmilede, når pladerne faldt fra den flotte fugl.
Morgentaffel i Fællesstuen
HM Fuglekonge Henning Jensen indledte
dagen med at nyde det kongelige morgentaffel i gemakkerne i Soldaterforeningernes Fællesstue på Hvorup Kaserne. Her
blev han betjent af Kgl. Majestæts Reserveadjudant Knud Jensen, som med stor pli
ihærdigt anstrengte sig for at efterkomme Hans Majestæts Fuglekongens mindste ønsker og vink, selv om det krævede
megen opmærksomhed fra adjudantens
side, når han samtidig forsøgte selv at få
sig lidt til føden.
Fornemme honoratiores var, som det
sig hør og bør, hidkaldt til Majestætens
underholdning og adspredelse. Disse var
Garnisonskommandanten, oberst Flemming Larsen med fru Ulla, oberst Orla
Kops med fru Gurli samt formanden for
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10. Regiments Soldaterforening, Ernst Simonsen med fru Birgit samt vores foreningsformand med fru Ulla.
HM Fuglekongens tro undersåtter stod
klar på række og geled, da Hans Majestæt Fuglekonge Henning Jensen ledsaget
af Kgl. Majestæts Reserveadjudant Knud
Jensen præcis på slaget 10.00 rullede ind
på pladsen i en spektakulær 6-hjulstrukken GMC fremført af kgl. Majestæts Overchauffør Gert Jensen.
Det var nu ikke fordi, der skulle en svær
lastbil til at bære transporten af Majestæten, men Overchaufføren havde i sin omsorgsfulde bekymring for, hvordan vejret
kunne udarte, fra de kongelige garager
valgt i stedet for den åbne kongejeep at
fremtage GMC´en, der er udstyret med ruf
til beskyttelse mod regn og rusk.
Hurtigt – og nødvendigt med de høje
trin – sprang formanden for Dronningens
Livregiments Soldaterforening belevent til
med arms støtte til HM Fuglekongen, da
han i sin prægtige galla med alle de fornemme fuglekongelige regalier og tegn
forlod sit ophøjede sæde i GMC´en og under en fejende kongelig hornfanfare steg
ud og tilhilste folkeparaden under dennes
hengivne og kraftige hurraråb. Majestæten defilerede forbi til hilsen på foreningernes faner og skridtede så fronten af,
idet han til de fremmødtes glæde benådede alle med et fuglekongeligt håndtryk.
Nationalsangen tonede så herligt over
paradepladsen, hvor trompeten klang så
smukt blandet med folkets røst.
Herefter marcherede man med fanerne i spidsen ned på skydebanen, hvor
HM Fuglekongen ved at lade udskænke en
styrkende morgendram udviste betænksom kongelig omsorg for sit fremmødte folk. Denne herlige opstrammer såvel

beroligede skytternes nerver, som befordrede den gode stemning.
Så trådte hof- og pressefotograferne til
for at tage billeder ved den flotte fugl af
HM fuglekongen omgærdet af de fremmeste honoratiores, hvorefter skydningen kunne sættes i gang.
HM Fuglekongen og de ledsagende honoratiores skød de første skud for HM
Dronningen, for fuglen, for det gode samarbejde i garnisonen og for foreningerne.
Atter i år var æresmedlem Kaj Villadsen
mester for fremstillingen af den særdeles flotte fugl.
Det gik det nu slag i slag med skydningen, men trods skytternes ihærdige anstrengelser og de ivrige tilskueres medlevende og sagkyndige kommentarer,
virkede fuglens plader som forheksede
– ned ville de ikke. Det var så få plader,
der faldt før den velkomne frokostpause,
at det gav anledning til stærk bekymring,
om man nu også kunne nå det om eftermiddagen inden for skydetiden.
Dette gav anledning til, at skydeleder
Kaj måtte ofre en del af sin frokostpause
til ekstra eftersyn og kontrolindskydning
af geværerne samt udskruning af skruer
fra fuglens plader.
Frokostpausen kom tiltrængt, og atter i
år underholdt Hjemmeværnets Musik- og
Tambourkorps Vendsyssel med en dejlig
og varieret koncert med flot marchmusik
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TrÊnregimentet / Jyske TrÊnregiments Af major Ole N. Lund.
og glade moderne toner. Det fremgik klart af bravourråbene og
klapsalverne, at tilhørerne nød musikken, som sammen
med maSoldaterforening

- din idrætsforening orienterer

den fra velassorterede madkurve og gode drikke befordrede
det
www.trainsoldat.dk
hyggelige samvær og snakken over bordet.
Men da musikken stod til at pakke sammen ved koncertens slutning, tillod vores formand sig diskret at påpege, at man tilsyneladende havde glemt at spille Dessauermarchen, og den ville vi fra Dronningens Livregiment da nødigt undvære. – Og så fik vi den da også
– flot og for fuld udblæsning, så vi var nogle, der kunne synge med.

Travlhed i bestyrelsen

Af formand Bent Frisk.

Frokosten havde naturligvis været vederkvægende, men måske havde den også
på andenDet
vis betyder
øvet indflydelse.
flød skydninForåret
er kommet.
travl- I hvert
ind fald
i soldaterforeningen,
så benyt dig
gen
betydeligt
lettere
end
om
formiddagen,
og
pladerne
faldt
nu
at muligheden. Betaler du kontingenhed i bestyrelsen. Den sidste indsats,
af fuglen
en lindjubilarstævne,
strøm, så det lykkedes
blive
skyinden
vorti årlige
er sat at tet
påfærdige
kr. 125,-tilsammen
med tilmeldindetids
ophør
kl.
1500.
gen til jubilarstævnet, kommer du med
i gang. Vi har i år kontakt til over
Vedjubilarer,
det sidste skud
brystpladen,
der levetilPetersen,
medlemspris.
1800
så vifaldt
forventer
– ogog Jan
rede skuddet, kunne tildeles titlen Årets Skyttekonge 2012.

Mød op og gør
din indflydelse
Husk at komme i god tid, da der kan
opstå kø ved registreringen på soldatergældende

ser frem til - et stort fremmøde som
tidligere år.
Sideløbende med skydningen på fuglen, blev der på nabobanen afIgen i år har vi fornøjelsen af at kunhjemmet. Tingene har det med at træksenior-, dame og børneskydninger, og der blev med den udneviklet
præsentere
Prinsens Musikkorps, der
ke ud, når man skal registreres samtiviste ildhu fra skytternes og ikke mindst børnenes side præsteret
Trænregiments
i gymnastiksalen vil underholde os indig med, at man lige skal Trænregimentet/Jyske
have en snak
mange flotte resultater.
den middagen.
med gamle kammerater.
Soldaterforening
Da skydningerne var vel overståede var tiden kommet til uddeBestyrelsen forsøger hele tiden at udSelv om vi har kontakt til overindkalder
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Marathon i Berlin

Bent Frisk, formand

Annonce

Vestergaards

Kvalitet og præcision er
Vestergaardvores varemærke. Derfor
vil en kontakt til os, altid
indebære et godt resultat
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innovative løsninger til felten.

www.hyd r ema.com

Hydrema‘en er en af dine trofaste støtter i Forsvaret.
Vi vil også gerne være det i dit civile liv,
derfor støtter vi
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67. årgang

Med chefen i Afghanistan

Med oberst Flemming Larsen i spidsen har en delegation fra Trænregimentet været en tur i Afghanistan.
Læs artiklen på side 16-17.

De værnepligtige fra 1. Logistikbataljon er
netop blevet hjemsendt. Læs artiklen om
deres hjemsendelsesfest på side 10-11.
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Af Jonas Andersen, 3. Deling, 6 HBUKMP.

Bykamp i Tovby
Solen er ved at stå op i horisonten,
sorte skyer truer og to delinger fyldt
med ”friske” værnepligtige, er ved at
stå op. Dette var dog ikke en dag, som
alle de andre spændende dage i det
danske Forsvar; dette var dagen hvor
de skulle til Tovby og lære at være soldater i en moderne verden.
Starten af dagen gik som den har gjort de
sidste to måneder: Stå op før solen gør
det, spise morgenmad og gøre værelserne så rene, at selv Dronningen ville spise fra gulvet. Derefter var det direkte op
på lastbilerne, som ville køre i en konvoj
mod Tovby den næste halvanden time.
Lastbilen sad fast
Omkring kl. 9.30 ankom alle de værnepligtige til øvelsesbyen Tovby i øvelsesterrænnet Finderup i nærheden af Viborg.
Det var dog ikke uden problemer, for
en af lastbilerne, der var fyldt med værnepligtige, sad fast i den nu meget våde
jord ved påpegede parkering plads. Det
var dog ikke noget, som en af de mere
erfarne overordnede, ikke kunne klare.
Dagen stod på mange prøvelser, heriblandt indtrængen i hus, bevægelse i by
og bevægelse i hus. Der var desuden blevet hvisket i krogene om såkaldte FX-våben, de værnepligtiges egne våben med
ny pibe og magasin, så de kunne skyde
på hinanden. De to delinger, 3. deling og
5. deling, blev inddelt i tre hold per de-

ling, og blev derefter sorteret ud på hver
sin turnusordning.
Omkring middag, efter flere timers intensiv øvelse, fik de værnepligtige frokostpause, hvor der blev nydt deres medbragte madpakker, samt drikkevarer, og hvad
de nu ellers havde med sig. Det var dog
en kort middagspause, for der var meget
mere, som skulle læres og de værnepligtige fik hurtigt slugt deres mad og kom i
gang med de næste øvelser. De fik lært
alt der var værd at vide om kamp i by og
hvad det indebærer.
De skulle indtage en by
Efter en lang, men meget lærerig dag,
var det nu tid til at bruge hvad de værnepligtige havde lært; de skulle nu til at
bruge det i praksis, de skulle indtage en
by, selveste den by, som de havde indøvet i hele dagen.
Det var først 3. delings tur, hvor de skulle angribe byen og rydde den for en lokal bande kendt som ”de Sultne Tigere”.
Deres operation gik som planlagt og de
fik ryddet byen.
Så var det tid til at lege med de famøse FX-våben. De værnepligtige fik lov til
at angribe hinanden inde i et hus, hvor
der blev sagt ”av” en del gange, da FXskud skyder rimeligt hårdt.
De sov på hjemturen
Efter en meget spændende dag, blev snuden vendt hjemad. De fleste af de vær-

Alternativ indtrængen i hus.

nepligtige var nu så trætte at de sov hele
den ”lange” tur hjem.
Det var dog ikke alle der kunne sove,
for der er ret koldt bag i sådan en lastbil.
Dagen var dog en succes for begge delinger. De værnepligtige var også glade og
tilfredse da de efter megen vedligeholdelse, kunne gå i seng. De sov alle trygt
indtil næste morgen, hvor endnu en dag
i det danske forsvar begyndte.

Pensionisterne kom
Regimentets tidligere medarbejdere havde den 9. november mulighed for at bese deres tidligere arbejdsplads og
hilse på deres forhenværende kolleger.
Pensionisterne mødtes indledningsvis i auditorie West på
Hvorup Kaserne, hvor oberst Flemming Larsen bød dem velkommen og orienterede om regimentet og Aalborg Kaserner.
Herefter overtog premierløjtnant Rune Schjerlund podiet og
holdt et interessant foredrag om: ”Afghanistan før og nu”.
Dagen kulminerede med de traditionsrige ”gule ærter og pandekager” samt hyggeligt samvær.
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Af premierløjtnant Jacob Schmidt-Jørgensen, 1DEL/1FSKMP/2FSBTN/TRR

Når forudsætninger møder
den virkelige verden
Som nytilgået premierløjtnant ved
Trænregimentet har den spæde start
budt på mange positive indtryk ved
regimentet. Det kollegiale sammenhold virker stærkt på alle niveauer og
arbejdsopgaverne virker mangfoldige
og udfordrende.
Første indtryk ved enheden
Gennem mine tre år på Hærens Officersskole har jeg løbende skulle løse mindre
og større opgaver. De mindre opgaver blev
primært løst med en flyvsk højrehånd og
en fast røst, hvor der med de større opgaver skulle andre redskaber i brug – forudsætninger!
De store opgaver indeholdt som regel et
højt kompleksitetsniveau, som uden undtagelse affødte en vis mængde frustration. Når disse frustrationer efterhånden
havde sat sit spor på humør, blodtryk og
familiære forhold begyndte man at overveje for, hvilke forudsætninger man kunne gøre sig for at lette opgaveløsningen.
Forudsætningerne blev hurtigt ens bedste ven gennem skoletiden og kunne let
forsøde enhver opgavestilling.
Jeg har dog i min korte tid som premierløjtnant ved Trænregimentet fundet ud
af, at jeg, gennem de sidste tre år på Hærens Officersskole, har gjort mig selv en
bjørnetjeneste. Begrebet forudsætninger
findes ikke i den virkelig verden! Man kan
ikke rekvirere ekstra køretøjer, dit personel har ikke alle Q´er og jeg har endnu ikke
oplevet kompagniet samlet. Men allerede
nu kan jeg mærke, at det er disse daglige
problemstillinger, der gør vores job i Forsvaret udfordrende og spændende.
Løsningen hvor man hopper over, hvor
gærdet er lavest og forudsætter sig til
løsningen er ikke en option, når man arbejder med rigtigt personel.
Status ved kompagniet
For tiden er forsyningskompagniet travlt
beskæftiget med at deltage i 2 BDE øvelser. ULU IV og ALU 2 er netop veloverstået, og færdighederne i forsyningstjeneste
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er blevet finpudset. Således er kompagniet top-motiveret til årets sidste øvelse, BLU 2, hvor årets træning gerne skulle vise sin betydning.
Jeg har efterhånden erfaret, at stor udskiftning af personel er en realitet ved
kompagniet. I den forbindelse har 1 DEL
modtaget et bidrag på syv mand primært
fra kamptropsregimenter.
I starten var det svært for de nytilgået konstabler at bytte den sorte baret ud
med en grøn. Efter et par ugers tilvænning kan jeg dog se, at den grønne baret nu bliver båret med stolthed, og har
alle ytret tilfredshed ved opstarten ved
Trænregimentet.
Omskolingerne er i fuld gang
Omskolingerne til de mere forsyningsspecifikke køretøjer er i fuld gang, så de
nye konstabler ikke kun identificerer sig
ved den grønne baret, men også med nye
færdigheder.
Jeg ser fortsat frem til en begivenhedsrig tid ved forsyningskompagniet. Specielt
opstarten på 2013 bliver utrolig spændende for kompagniet, hvor implementeringen af en masse nye tiltag for alvor skal
sætte sit præg på dagligdagen.
Kompagniet har igennem efteråret afholdt to kompagnidage, hvor fokus har
været at højne motivationen i kompagniet. Konstabler, befalingsmænd og officerer har alle budt ind med innovative tiltag, som bliver behandlet ultimo 2012 med
henblik på at blive faste elementer i 2013.
Hvorvidt tiltagene alle kan blive en realitet i 2013 må tiden vise, men én ting
er sikkert – det bliver spændende at følge udviklingen!

Den nye dunk er udviklet af og anvendes i
det canadiske forsvar. Andre nationer anvender også dunken, blandt andet USA.

Ny
Vanddunk
til forsvaret
Den velkendte 25 liters plastvanddunk
er udgået og kan ikke længere genanskaffes. I stedet har forsvaret fået en
ny 20 liters plastvanddunk.
Den nye vanddunk udmærker sig ved at
være let at fylde og tømme på grund af
en stor åbning, hvilket også gør det muligt at rengøre dunken indvendigt. Det
er også muligt at tappe fra en mindre
åbning, hvis indholdet skal nedbrydes til
mindre beholdere, f.eks. feltflasker. Dette
sker uden det store spild, som den gamle dunk var kendt for. En trykudligningsventil gør det let at åbne for og tappe af
dunken under alle forhold.
Dunken fylder ikke helt den kendte vanddunkeholder ud, men den sidder alligevel
godt fast og kan stadig fastspændes heri.
Dunken passer perfekt i drivmiddeldunkeholdere. Vægten af en fuld, ny vanddunk reduceres med fem kilo i forhold til
den gamle, hvilket er i overensstemmelse med arbejdsmiljømæssige anvisninger,
når den skal bæres af en person.
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Af Menig Brandt og menig Vang, 5. HBUKMP.

relsen af første REBA blev betænkeligheden gjort til skamme og smilet bredt. Det
var bestemt værd at vente på.

Med skarpt i Tranum
For mange af de værnepligtige i de to
HBUKMP er de skarpe skydninger det,
man særligt ser frem til.
Derfor var det også med stor forventning, og med sommerfugle i maven,
at 5. HBUKMP, 1. DEL mandag d. 19.
oktober kørte mod skydeterrænet i
Tranum.
Forud for skydeperioden havde delingen
som en del af uddannelsen, bl.a. tilegnet sig grundlæggende våbenfærdigheder
på skydebanen, og i felten lært at agere
både som enkeltmand og i gruppen (GRP).
Disse færdigheder skulle nu for første
gang rigtig bruges i sammenhæng. Både
i skarpe skydninger på enkeltmandsreaktionsbanerne og i GRP-skydninger i lys
og mørke.
For mange var det dog demonstrationen af det skarpe panserværnsvåben
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(PVV) og muligheden for måske selv at
affyre det, som man så allermest frem til.
Værd at vente på
Selvom regnen og de grå skyer først på
dagen var dominerende, var de to reaktionsbaner for enkeltmand en god udfordring, der gav de fleste et stort smil
på læben.
Mens de første mænd nedkæmpede
fjendtlige infanterister i både skov og
åbent terræn, tørtrænede mange fra GRP
hastige skydestillinger til brug i enhver
tænkelig situation på reaktionsbanerne
(REBA). På banerne var der nemlig ikke
megen tid til overvejelse, og de korrekte
reaktioner skulle komme prompte.
Tørtræningen var dog for nogle få for
monotont, og med resten af dagen for
øje udgjorde ventetiden et frustrerende
element. Men allerede efter gennemfø-

Nok det fedeste
På den selvmarkerende feltskydebane
(SF-Bane) blev først gennemført de obligatoriske kontrolskydninger fra skyttehuller, hvorefter skydningen blev hævet til
gruppeniveau. Scenariet var et forsvar af
vandværket i Tranum, fra en nærkampstilling, mod en fjendtlig styrke på op til 30
mand. Opgaven var at få indsigt på fjenden og derefter besætte kampstillingen
og åbne ild på det mest gunstige tidspunkt.
Herefter skulle GRP i samarbejde nedkæmpe samtlige fjender som befalet, men
under hele gennemførslen var der stadig fokus på enkeltkæmperfærdigheder
som fx forhold overfor artilleri og skytteevner. Som forventet blev fjenden nedkæmpet, og GRP kunne trække sig tilbage
under sikring af to andre GRP. Skarpskydning på gruppeniveau var helt nyt for alle,
og derfor blev der heller ikke brugt små
ord: ”Det er nok det fedeste, vi har prøvet – indtil videre”, siger MG Lusty fra 1
DEL 5 HBUKMP.
Jeg har aldrig prøvet noget så vildt
Dagen i Tranum var også et punktum for
undervisningsforløbet i PVV. Dette blev
understreget af det konkurrenceelement,
der blev indlagt, hvor den vindende skytte fik æren af at affyre et skarpt PVV til
skue for resten af DEL. Dette lagde pres
på nogle.
Konkurrencen var dog ikke målet i sig
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selv, men en del af skydningen med 9 mm
indstik til PVV. Her fik DEL prøvet at skyde med PVV i de forskellige skydestillinger, samt opgaven at være skyttehjælper.
Der var i DEL mange gode træf, men MG
Kabel løb af med sejren og dermed retten til at affyre det skarpe PVV.
På PVV-banen stod DEL klar til at filme det, der for de fleste blev husket tydeligst. MG Kabel og sikkerhedsopbuddet gik ud og gjorde klar, og alle var helt
stille, da skuddet kom. MG Kabel fik til
DEL’s men nok mest sin egen begejstring
ramt metalpladen: ”Det var fucking vildt.
Haha, seriøst, jeg har aldrig prøvet noget så vildt. Det var bare trykket og braget. Men det var tæt på, jeg ikke havde
ramt”, sagde MG Kabel med et stort smil
og fortsatte: ”Det ville være for let bare
at sætte den midt i, så jeg sigtede efter
hjørnet. Men lige op under overliggeren,
det går også lige.”
Efterse, klar til kontrol
Som det sidste på dagen skulle DEL igennem en SF-skydning mere, men nu i mørke. Her blev GRP’s kommandoforplantning
sat på stor prøve - men med succes. GRP
var til forskel fra sidste skydning også
udstyret med lysspor og hvidlysraketter,
der skulle gøre det muligt at få indsigt
på fjenden.
Den svære opgave blev igen løst, og
vandværket blev forsvaret. Efter skydningen blev der, som en del af sikkerheden
for 117. og sidste gang i Tranum sagt: ”Efterse, klar til kontrol”. Sikkerheden var
heldigvis på plads dagen igennem, og forventningerne blev i den grad indfriet.-

Danske soldater
skal nu have en
Cobra på hovedet
Cobra er navnet på den ny hjelm, som
om kort tid skal beskytte de danske
soldaterhoveder i internationale missioner. Den ny hjelm skal udleveres til
de første soldater i januar 2013.
I første omgang anskaffes der godt 4.000
nye hjelme, der kan anvendes i forbindelse med missionsforberedende uddannelse, inden soldaterne skal udsendes i internationale operationer.
Forsvarets Materieltjeneste (FMT) har
dog indgået en rammeaftale med leverandører, så der kan leveres flere
nye hjelme i løbet af de kommende år.
Hjelmen er produceret af firmaet Revision, og den vandt konkurrencen om at blive standardhjelmen i Danmark. Det skete
i skarp konkurrence med en tilsvarende
hjelm, der dog var betydeligt dyrere.

taljonen) og Flyvestation Karup (Combat Support Wing) gennem en seks uger
lang periode har brugt hjelmen overvåget af Hærens Kampskole.
Cobra-hjelmen tilbydes med to forskellige indermontager, nemlig et sæt baseret
på flytbare puder (hviler på toppen af hovedet) og et sæt baseret på den måde, en
cykelhjelm er opbygget på. Sidstnævnte
hviler mest på siden af hovedet og skaffer samtidig betydelig mere ventilation
til hovedet.
Du kan læse mere om hjelmen på: forsvaret.dk/HOK

Testet af brugerne
Forud for valget har hjelmen været gennem en omfattende brugertest, hvor
soldater fra Bornholm (OpklaringsbaCobra-hjelm M/12
• Fremstillet i komposit-materialer *
• Vægt 1250 gram
• Fire størrelser fra 54-64 cm
• Justérbart 4-punkts bespændingssystem
• Forrest fast beslag til montering af
• Natsigte og visir
• Rails på siderne til lygte, kamera etc.
• Forberedt til visir og kæbebeskytter
• Leveres i Multi Terræn Sløring (MTS)
• Kan leveres med ringformet indermontage (cykelhjelm-udgaven)
• Kan leveres med pudemontage
• Designet uden skygge, så hjelmen ikke støder ind i det optiske sigte
under ildafgivelse
* Komposit er defineret som et materiale, der er sammensat af mindst
to forskellige materialer, som i kombination resulterer i høj styrke og
stivhed.
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Det var en hård og våd kontroløvelse
Søndag morgen kl. 05.40 stod 4. deling klar til afgang: 33 menige med
basis om livet, rygsækken pakket til
randen og geværet i hænderne. Det
er nu, det virkelig gælder, og det kan
ses på os alle sammen - menige såvel
som befalingsmænd, der for en gang
skyld ved omtrent lige så meget om
de kommende dage som os.
Denne tidlige søndag startede ud med
uddannelsesmoduler på kasernen. Vi blev
kørt rundt til poster, som bl.a. indebar signaltjeneste, våbenkontrol, orientering i
terræn, knobbind og en tur gennem Hinterbahn.
Herefter blev delingen fragtet til Rørdal,
hvor et BMR-modul ventede på os. Allerede inden vi holdt på parkeringspladsen
foran byen, kunne der høres store brag
igennem den regn, der efterhånden havde taget kraftigt til.
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Ud af lastbilerne og ind i byen: Røgskyer,
brand, høje brag, panisk skrigende momenter, sammenkørte biler og noget, der
lignede et nedstyrtet fly, var hvad der
ventede os.
Kompagniets fem delinger blev på ingen tid delt ud til hver deres opgave og
trods den silende regn og iskolde blæst
kæmpede alle for at gøre deres bedste
for at stabilisere huse, slukke brande og
udøve førstehjælp m.m..
Da oprydningen i Rørdal var færdig, gik
turen til Camp Hammer, hvor den første
nat skulle tilbringes. De drivvåde, iskolde uniformer blev spredt overalt i hallen,
hvor vi skulle sove, og vi kunne nu lægge
os ned i soveposerne og få lidt søvn inden nattens vagttjeneste.
Næste dags forløb lignede meget det
IFO-modul, vi havde haft tidligere i værnepligten: Grøn og blå kæde, vagttjeneste og Mobile Check Point - alt sammen

med tilhørende momentspil. Specielt grøn
og blå kæde faldt i god jord, da tumulten med momenterne sørgede for, at vi
fik varme ud til både tæer og fingre igen.
Dagen på Camp Hammer gav også en
smule tid til snacks og hygge i hallen, hvilket løftede humøret hos alle og gjorde det
mere overskueligt, da turen gik til Tranum
denne kolde mandag aften.
Ikke desto mindre var det en hård omgang, da vi i regnen pludselig sad oven på
vores store rygsække - der nu var blevet
proppet yderligere med ekstra ammunition - i en stor rundkreds, velvidende, at
den våde, kolde nat skulle tilbringes under åben himmel.
Humøret var højt
Trods trætte kroppe fik de færreste denne nats skønhedssøvn. Alligevel var humøret højt, da 4. deling vågnede næste
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morgen og skulle gøre klar til dagens udfordringer, der stod i krigerens tegn. Vi
startede ud med pulsskydning, hvorefter
vores befalingsmænd fik til opgave at tilrettelægge et delingsoverfald på kørende infanterister.
Herefter lavede vi storm på et hus, i
hvilket der viste sig at være et såret gidsel, som nu skulle fragtes gennem blandet terræn til næste og sidste station,
som bød på rensning af skovstykke. Denne rensning resulterede i en afsluttende ildkamp mod flere infanterister, hvor
skuddene fløj om ørerne på os, vi knælede som aldrig før og der blev kommandoforplantet i vildskab.
Kort sagt: Vi afsluttede kontroløvelsen
med et brag af en oplevelse og nu skulle de store, våde rygsække bare transporteres tilbage til lastbilerne, så turen
kunne gå tilbage til de varme brusere på
kasernen.
Med tunge, trætte ben, basis gnavende i hofterne og i stadig våde uniformer
bevægede vi os gennem mørket, der var
kommet over os, og presset kunne mærkes. Dette udløste også en glædesrus, da
vi endelig nåede parkeringspladsen med
lastbilerne.
Da 4. deling efter flere timers vedligeholdelse - og en velfortjent tur på den
nærmeste McDonald’s - ramte hovedpuderne den aften, var det med tunge øjenlåg, ømme muskler og med stor lettelse
og stolthed i kroppen. Kontroløvelsen har
givet os alle sammen en oplevelse og et
minde for livet sammen med vores soldaterkammerater fra 4. deling og resten
af 6 HBUKMP.

Mikro færdselssikkerhed
i praksis

En sagsbehandling i mikro færdselssikkerhed som har foranledigede, at bilisterne i det
aktuelle sving nu kan erkende svinget - også i mørke og ved nedsat sigt.
Færdselsafdelingen ved TRR arbejder daglig med færdselssikkerheden
i Forsvaret.
Lige fra det parlamentariske grundlag
og til den praktiske gennemgang af en
soldats indlæring i forbindelse med erhvervelse af kørekort. Sagsbehandling
af uheld i Forsvaret bliver også behandlet ved Færdselsafdeling, hvilket sker på
grundlag af bl.a. udtalelse fra en Militær Bilinspektør (MBI) samt analyse af
indsendte uheldsrapporter. Færdselsafdelingen kan, i forbindelse med færdselsuheldsanalyse, give en anbefaling til
enheder i Forsvaret eller fx myndigheder
udenfor Forsvaret.
Færdselsuheld
Den 8. maj 2012 kørte en militær GD240 af
vejen i Oksbøl området og væltede ned i
en å og rundt på taget. Chaufføren af kø-
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retøjet blev slået bevidstløs i forbindelse
med uheldet og vandet fra åen fossede
ind i køretøjet. Heldigvis vågnede chaufføren op . . .
En medvirkende årsag til dette uheld
beror på, at det aktuelle vejsving i mørke og ved nedsat sigt, ikke kunne erkendes af chaufføren. Vejsvinget havde ingen
kantlinier, kantpæle eller andre anordninger som kunne advisere bilister om vejforløbet.
Det der gør dette sving særlig farligt, er
selvfølgelig risikoen for at køre ned i åen.
Derfor havde Færdselsafdelingen sendt
en henvendelse til Varde kommune, med
anmodning om færdselssikkerhedsmæssige tiltag i det aktuelle vejsving. Kommunen responderede positivt på henvendelsen og opsatte kantpæle i vejsvinget
relativt hurtigt efter forsvarets henvendelse.
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Et brag af en hjemsendelsesfest

Så er der atter blevet relativt roligt
på Hvorup Kaserne, efter hjemsendelsen af værnepligtshold august 2012.
Man kan vel kalde det stilhed efter
stormen.
De fire måneder, de var her, gik planmæssigt og de udtrykte da også alle, at det
dog var utroligt, som tiden var gået så
hurtigt. Begge kompagnier havde da også
nået et tilfredsstillende uddannelsesresultat, så også chefgruppen udtrykte stor
tilfredshed med de unge trænsoldater.
James Bond
Aftenen inden hjemsendelsen havde de
værnepligtige arrangeret en fantastisk
hjemsendelsesfest, hvor alle sejl for alvor var sat til. Aftenens tema var James
Bond, hvilket tydeligt afspejlede sig i påklædningen hos de unge mennesker. Mange af herrerne var iklædt smoking og de
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unge kvinder lignede til forveksling de
smukke “Bond-babes”.
Indledningsvis spiste de to kompagnier
i henholdsvis kantinen på Hvorup og Nørre Uttrup Kaserner, hvor menuen stod på
fiskeforret og efterfølgende buffet med
lækker tilberedt kylling, svine- og oksekød med dertilhørende diverse kartofler
og stort salatbord. Middagen blev afsluttet med en delikat dessert med is og kage.
Og til det hele var der den berømte og altid velsmagende vin: Ad libitum!
God musik og ditto stemning
Efter middagen samledes man i gymnastiksalen på Hvorup Kaserne, der til lejligheden var smukt pyntet op med intim
belysning og et barområde, der virkelig
spillede max.
Det allerbedste var dog musikken. I de
mange år, jeg har deltaget i diverse arrangementer på kasernerne har jeg aldrig

før oplevet så godt et band! Jeg må dog
indrømme, at jeg aldrig havde hørt om
dem før. De hedder No. 1 Hits, og sang
og spillede som kun de bedste. De trak
da også mere eller mindre hele “flokken”
på dansegulvet, og sjældent har jeg oplevet så god en stemning ved en hjemsendelsesfest.
Hjemsendelsesparade
Da festen lakkede mod enden var der arrangeret transport til “Gaden”, og mange
skulle da også lige ind for at sige et endeligt farvel, eller på gensyn, til den berømte forlystelsesgade.
De fleste bar da også lidt præg af nattens udskejelser, da de næste morgen
skulle prøve at være friske til den afsluttende hjemsendelsesparade. Det gjorde
de nu udmærket, selv om nogle lignede
noget, der skulle have været blevet i deres seng.
Under paraden blev der uddelt diverse
erkendtligheder til bedste kompagni, bedste soldat og befalingsmand samt til de
bedste kammerater fra hvert kompagni.
Afslutningsvis marcherede man tilbage
til respektive kompagnigårde, hvor man
her blev aftrådt til civil.
PaS
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Kim Sloth Kristiansen fortæller, at han har
haft fire dejlige måneder og har lært utrolig meget på den korte tid. Han har lært
at tage et ansvar og møde til tiden. Kim
var glad for, at der var så meget idræt.
Han har haft nogle utrolige gode stuekammerater. Kim bliver ikke i forsvaret
p.t. Han vil lige prøve det civile liv først,
men vil ikke udelukke, at han måske vender tilbage i trøjen igen.

Valdemar Orholm Lund bliver heller ikke
i forsvaret, men har også haft fire uforglemmelig måneder, som han ikke vil have
været foruden. Han fortæller, at han har
lært meget om disciplin og teamwork.
Han har lært at stå på egne ben. Valdemar vil ud og arbejde i det civile, men
vil da heller ikke udelukke, at han kommer igen.
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Af Kontaktbefalingsmand, seniorsergent Klaus Klæstrup.

Værnfælles Kontaktofficersseminar
på Aalborg Kaserner
I dagene 31. oktober til 1. november
gennemførte Forsvarskommandoen,
i samarbejde med de tre operative
kommandoer, et seminar for underrettere på Aalborg Kaserner.
Seminariets formål var at få klædt såvel chefer som udpegede kontaktofficerer (KTO) på til denne opgave. Der deltog
ca. 130 officerer og befalingsmænd fra de
tre værn i seminariet.
Foredragsholdere fra Forsvarets Sundhedstjeneste, Forsvarets Veterancenter
og Auditørkorpset, klædte deltagerne på
rent bestemmelsesmæssigt.
Efterfølgende var det repræsentanter
fra Hæren, der orienterede om de opgaver
en ”særlig hændelse” kan medføre, henholdsvis som kommando, chefens ”budbringeren” og kontaktofficeren, der løser
de opgaver, der efterfølgende kommer.

I arrangementet indgik ligeledes et rollespil, hvor et kontakthold fra de tre værn
fik til opgave at skulle underrette en kontaktperson /familie om en særlig hændelse, hvilket i sandhed viste sig som en
udfordring for den chef, feltpræst og kontaktofficer, der indgik i teamet.
Kontaktpersonen/familien blev i dette tilfælde spillet af et par professionelle
skuespillere, som gjorde det endog me-

- en ordentlig bank

DK’S BEDSTE RÅDGIVNING

FOR 3. ÅR I TRÆK
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WWW.NOERRESUNDBYBANK.DK

get realistisk. Efterfølgende blev de tre
episoder evalueret. Alle var efterfølgende enige om, at ingen ønsker at skulle viderebringe et sådant budskab, men erkendte også, at skulle det ske, så var man
nu bedre klædt på.
Deltagerne var indkvarteret, og blev bespist på Aalborg Kaserner, som efterfølgende fik stor ros for arrangementet, på
alle kanter.

Kontaktofficeren indgår i kontaktpersonordningen
med det formål at kunne yde opfølgende støtte og
hjælp til personel, som kommer alvorligt til skade eller omkommer under eller i forbindelse med tjenesten såvel nationalt som i forbindelse med udsendelse til internationale operationer (INTOPS), samt yde
støtte og hjælp til deres pårørende.
Formålet med denne bestemmelse er at beskrive
kontaktpersonordningen, der træder i kraft ved tilskadekomst eller dødsfald.
Der opstilles kontakthold lokalt. Disse består af ansvarshavende fra chefgruppen, samt en af ham udpeget kontaktofficer (KTO), der dels støtter under den
første kontakt, dels forestår den vedvarende kontakt og støtte til soldaten og de pårørende. Kontaktholdet kan suppleres med yderligere personel efter
behov.

NØRRESUNDBY BANK · Torvet 4 · Tel. 98 70 33 33
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Af MP bidraget ISAF 14

Vidste du, at der altid er militærpoliti
med, når danske soldater udsendes?
Faktisk er militærpolitiet den eneste
enhed, der har været udsendt kontinuerligt 365 dages om året siden 1947.
Men hvad laver de egentlig, de der
rødbaretter? Her følger en hilsen fra
det udsendte militærpoliti og en beretning om, hvilke opgaver der løses,
når man er udsendt på ISAF som MP.
Som det er de fleste bekendt, blev hovedopgaven i Afghanistan ændret for danskerne på hold 13. Her gik man fra at være
en dansk kampgruppe med eget ansvarsområde til at være et dansk kontingent
(DANCON).
Fokus har også ændret sig fra at være
deciderede kampoperationer til at være
mere orienteret om kapacitetsopbygning
med mentorering af de afghanske sikkerhedsstyrker. Nogle vil påstå, at forrige hold bør kaldes ”hold 1”, hvorfor vi
på hold 14 vel nærmest må være hold 2.
Sikkerhedsoperationer
Vores opgave på hold 14 er at videreføre
den operative opgaveløsning igangsat af
hold 13. Det betyder, at det danske kontingent afgiver kamp- og kampstøtteenheder til den britisk ledede battle group,
der er placeret i Main Operating Base Price (MOB PCE) mhp. gennemførelse af sik-
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kerhedsoperationer herunder egentlige
kampopgaver samt bidrage til kapacitetsopbygning af Afghan National Army enheder (ANA).
Desuden er der afgivet stabsbidrag til
den britisk ledede kampgruppe, mentorer til NATO Training Mission, sikrings- og
eskorte enheder samt rådgivere fra militærpolitiet til den britisk ledede Police
Mentoring and Advisor Group (PMAG).
Ydermere er der afgivet rådgivningshold
fra specialoperationsstyrkerne til NATO
Special Operation Forces mission til støtte for opbygning af Provisional Response
Company (PRC).
Overordnet set er hensigten, at den
samlede indsats er prioriteret og koordineret, således at enheder og stabe/
stabsbidrag lægger tyngde i at levere en
støtte til Afghan National Security Forces
(ANSF) af høj kvalitet målrettet mod transitionen samt et effektivt og professionelt bidrag til den britiske kampgruppe.
”Skulder ved skulder” er ISAF 14 mottoet. Vi står skulder ved skulder med den
afghanske hær og det afghanske politi og
støtter dem i opgaven med at skabe sikkerhed for den afghanske befolkning. Vi
står også skulder ved skulder i DANCON
og løfter vores opgaver sammen.
Det betyder for MPs vedkommende, at
enheden indgår i forskellige organisationer og bidrager til missionen på forskelli-

ge måder. Dels er der MP detachementet,
der varetager de traditionelle MP opgaver, dels er der en MP enhed, der er afgivet som rådgivere.
De er en del af Police Operational Mentor and Liaison Team (POMLT), og omtales
derfor i det daglige som POMLT MP. Således er POMLT MP ikke under kommando af chefen for MP detachementet men
derimod en del af kapacitetsopbygningsenheden (KOBENH).
Det skal også nævnes, at der findes et
par MPere i Laskar Gah. De er underlagt
Task Force 7. Her fungerer de som mentorer for Afghanistans kommende elitesoldater. Der mentoreres bl.a. i visitering,
indtrængning i hus og bevishåndtering i
samarbejde med det danske jægerkorps
og frømandskorps.
Desuden har MP en enkelt MP sergent
placeret i Kabuls Internationale lufthavn
i en international militærpolitienhed. Han
samarbejder med MPere fra hele verden
og er således Danmarks repræsentant
inden for politiarbejde her. Opgaverne
spænder vidt lige fra spirituskørsel og
lufthavnskontrol til ransagning, efterforskning i voldssager mv.
MPdetachementet
MP detachementet arbejder jf. doktrinen
inden for fem funktioner: Sikkerhedsfunktioner, tilbageholdelsesfunktioner, tra-
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fikkontrolfunktioner, politifunktioner og
særlige politifunktioner.
Heri ligger implicit, at vi skal:
•
Beskytte den danske soldats retssikkerhed
•
Støtte operationer
•
Gennemføre politiopgaver
•
Rådgive chefen inden for det politifaglige spektrum
•
Opretholde en militærpolitistation
Efterforske for Forsvarets Audi•
tørkorps
MP-detachementet kan med sikkerhed
berette, at der ikke er blevet ligget på den
lade side i de første tre måneder, som efterhånden er gået. Fra starten har detachementet været delt op i enheder fordelt mellem Camp Bastion og Camp Price.
Chefen for militærpolitiet og stationslederen danner sammen med to til tre MP sergenter kernen i Bastion, hvor den primære militærpolitistation er placeret, mens
en sektionsfører og to til tre sergenter
er placeret i Camp Price.
Støtter Vikingkompagniet
MP enheden i Price har som hovedopgave
at støtte Vikingkompagniet fra Jyske Dragonregiment på de operationer, der måtte være. Der er primært blevet støttet i
forbindelse med search og tilbageholdelse, indsamling af biometriske data, sikring af bevismaterialer og dokumentation.
På samme operationer har MP kunnet
yde bistand og initiere efterforskning ved
hændelser, hvor dette har haft relevans.
Operationstempoet har fra starten været højt med operationer på op til 16 dages varighed.
Operationerne har budt på imponerende patruljer gennem majs samt gold ørken, og har givet et godt indblik i de lokale afghaneres kultur og levevis. De fleste
lokale er snaksaglige, og soldaterne er
endda blevet inviteret inden for i et par
af deres compounds.
Der er ingen tvivl om, at soldaternes
tilstedeværelse i lokalområderne under
operationerne tiltrækker sig opmærksomhed, blandt andet bliver de primitive beredskabsområder i ørkenen flittigt tilset
af de lokale, som er ret nysgerrige og
gør store øjne, når der forsøges at styrketræne med sjækler, trækstænger, am-
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munitionskasser og andet godt fra køretøjerne. Til gengæld har soldaterne også
gjort store øjne flere gange. F.eks. da ramadanen sluttede, og EID’en blev fejret
ved, at de lokale oplyste himlen med bygeild og lysspor om natten.
Vi er i god form
Når MPerne i Price ikke er på operation,
fungerer de som en fremskudt militærpolitistation, hvor de modtager anmeldelser, afhører, skriver rapporter, håndterer hittegods og meget meget mere.
Og så bliver der naturligvis trænet igennem, for man er kun en rigtig MP, hvis
man er i god form!
Opgaverne spænder vidt
I Bastion, som er hovedlejren i Helmand
provinsen, holder den primære militærpolitistation som sagt til, og også her spænder opgaverne vidt.
Inden for sikkerhedsfunktioner er der
eksempelvis gennemført livvagtstjeneste
af diverse generaler, politikere og andre
vigtige personager.
Derudover arbejdes der sammen det
engelske og amerikanske militærpoliti i
forbindelse med ransagning hos de lo-

kalansatte og civilt ansatte, der holder
til i Camp Bastion.
Umiddelbart lyder det måske som en
simpel opgave, men med et sted mellem
4.000 og 7.000 af dem i lejren er der nok
at se til.
Det er ulovligt for dem at være i besiddelse af eller eje diverse lagringsenheder
som eksterne harddiske, USB sticks mv.,
ligesom de ikke må have hverken mobiltelefoner, opladere, SIM kort, kameraer,
euforiserende stoffer eller våben.
Det er nødvendigt at holde justits med
dem, både fordi rigtigt mange af dem er i
besiddelse af ovennævnte effekter, men
ikke mindst fordi man med sikkerhed ved,
at flere arbejder sammen med bl.a. Taleban.
Trafikkontrolfunktioner har MP detachementet lykkeligvis været forskånet for, til
gengæld er der blevet taget hånd om indtil flere tilbageholdte.
Som de fleste nok kan forestille sig, stilles der i forbindelse med en tilbageholdt
store krav om dokumentation, hvilket betyder et dir af en rapport fra MPs side. Det
er desuden MP, der tager sig af hele den
praktiske del af tilbageholdelsesseancen.
Langt størstedelen af tiden går dog
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samarbejde omkring at få skabt en solid og selvstændig politistyrke i Gereshk.
POMLT opgave består i at mentorere
og rådgive Afghansk Politibetjente(AUP) i
forbindelse med deres daglige opgaveløsning i Gereshk. Denne mentorering bliver
dagligt koordineret med de danske civile
politibetjente, der mentorerer på blandt
andet politichefen samt efterforskningsafdelingen.

med opgaver i politifunktionernes regi.
Der efterforskes, afhøres og skrives rapporter i et væk, og sagerne har indtil videre været meget alsidige lige fra glemte
våben henover trafikuheld og arbejdsskader til sårede soldater på operation.
Alt sammen skal det belyses og dokumenteres. Ydermere modtages der hittegods og diverse anmeldelser, ligesom
MP hjælper og vejleder i forbindelse med
ansøgninger om hjemtagelse af knive og
blankvåben. Og når et hold soldater skal
hjem på leave, eller på grund af End of
Tour, står MP troligt i lufthavnen og sikrer, at alt forløber, som det skal.
Så umiddelbart har MP detachementet
altså ikke kunne mærke, at vi skulle være
en del af ”hold 2 på den nemme mission”.
POMLT
Militærpolitiet har i øjeblikket ti MP udsendt som en del af POMLT, der også består af en sikrings/eskorte deling fra Bornholm.
POMLT indgår som en del af den engelske mentoreringsenhed som arbejder ud
fra politihovedkvarteret i Gereshk. Dertil indgår seks danske civile politibetjente også som en del af dette multilaterale
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MP’erne har med deres politimæssige
baggrund de faglige forudsætningerne
for at understøtte AUP i forbindelse med
mange af deres opgaver.
Dette kunne være at gennemføre mobile checkpoints (CP), search af personer
og huse osv. Dette gøres ved at gennemføre CP besøg, hvor en POMLT kører ud til
et CP og ser på den konkrete opgaveløsning eller igennem polititræning, der finder sted på politihovedkvarteret.
Træningen består af forskellige fag som
straffelov, selvforsvar, førstehjælp samt
mange andre fag, der er relevante for en
afghansk politimand.
Denne mentoreringsopgave er i sin karakter og målsætning en opgave i konstant
bevægelse. Mentoreringen, der udføres,
skal understøtte den afghanske måde at
gøre tingene på.
POMLT støtter således AUP i at lave
”simple sustainable solutions”. Dette betyder i praksis, at POMLT mentorerer AUP
i at udføre opgaver, som de selv kan løse,
når danske soldater ikke længere er til
stede til at støtte dem.

let af CP besøg er faldet, og de gennemføres nu udelukkende sammen med den
respektive fører.
The afghan way
Kulturerne mødes i særdeleshed for de
MP, der arbejder som rådgivere og mentorer for det afghanske politi.
Den afghanske arbejdsgang og indstilling hertil har vist sig ikke altid at være lig
med den danske. Men det må man jo vende til noget positivt, og det gøres lettest
ved at gøre det the afghan way.
Alt i alt er dette en meget spændende
og udfordrende opgave der i sin organisation og målsætning på sigt kan hjælpe
afghansk politi med at stå på egne ben
og derved sørge for sikkerhed for den afghanske befolkning.
Oplevelser ud over det sædvanlige
Vejen til at blive en udsendt MP er lang
og hård, og mange er faldet fra i tidens
løb i bestræbelser på at nå målet. Men
de, der når det, får sig nogle oplevelser
ud over det sædvanlige.
At være MP byder altså på en alsidig
hverdag, og at være udsendt gør ikke jobbet mindre spændende eller varieret.
Ikke to dage er ens, og man ved aldrig,
hvilke opgaver man bydes.

Opgaven har over de sidste
par måneder ændret sig en del
I forbindelse med den generelle tilbagetrækning er man begyndt at fokusere mere på de nøglefunktioner, der er at
finde i AUP. Ydermere har MPerne i POMLT også, i samarbejde med engelsk militærpoliti, påbegyndt polititræning på politihovedkvarteret.
Tyngden lægges på chefniveauet og
har til hensigt at styrke de førermæssige egenskaber for at give AUP kompetencerne til at føre en vis kontrol med niveauerne længere nede i systemet.
For MPerne har det betydet, at antal-
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Af Kontaktbefalingsmand, seniorsergent Klaus Klæstrup.

Med chefen i Afghanistan
Et lille indlæg herfra Afghanistan, hvor
jeg sammen med Chefen for Trænregimentet, Oberst Flemming Larsen,
var på besøg. Et såkaldt kontaktbesøg
som Cheferne fra de Regimenter, der
udsender soldater, foretager til hvert
hold der udsendes.
Denne gang har vores chef så valgt at
tage en kontaktofficer (KTO) med sig på
turen, og valget faldt så på undertegnede, hvilket jeg var utrolig glad for. Det
giver mig en rigtig god ballast i mit virke som KTO, og ikke mindst i forbindelse
med gennemførslen af pårørendearrangementerne hjemme i Aalborg.
Besøget havde som sagt det formål, at
få kontaktet/besøgt så mange af ”vores”
soldater som muligt, hvilket er en udfordring, idet de er spredt ud over hele missionen. Der skal jo logistik og militærpo-

16

liti til alle de steder, hvor der er danske
soldater.
Lidt fra besøget i Afghanistan
Vores soldater fra Aalborg er primært placeret i henholdsvis Camp Bastion og Camp
Price og det meste af vores besøg foregik her:
Ved sanitetspersonellet i Price mødte vi
en gruppe, som var hernede som leaveafløsere, mens de andre grupper, én efter
én, er hjemme på leave (ferie).
Gruppen vi mødte, var godt i gang med
et spil bordfodbold, men løsriver sig dog
herfra, da en af dem udbryder et sejrsbrøl, ”han var ikke fra Brøndby af, de har
glemt hvad det er!”
Chefen spørger soldaterne om, hvordan
det går, og om de har noget vi skal tage
med hjem gruppen nævner, at de mangler
oplysninger om, hvad de skal lave, når de

returnerer til Danmark først i januar, når
alle de faste grupper har været på leave,
og indtil resten af hold 14 kommer hjem
i løbet af februar.
Området bliver drøftet og Chefen noterer det ned i sin bog, og lover dem et
svar snarest, efter han kommer hjem. De
kunne jo med fordel indgå som rådgivere
for næste hold, under deres sidste øvelse
før de skal ned som hold 15. - Et eksempel på nogle af de områder, som samles
op på og under besøget.
DANCON-march
Mens vi var i Price, blev der i øvrigt gennemført DANCON- march, hvilket rigtig
mange benyttede sig af, og som efterfølgende resulterede i lidt anderledes
gangarter for mange, også kommandobefalingsmanden Jan, og næstkommanderende Henrik. Respekt; dette påvirkede ikke tjenesten resten af dagen.
Soldaterne havde på forhånd af Lægen
(DOC) fået at vide, at evt. forebyggelse
mod vabler og efterfølgende punkteringer
af disse, skulle de selv klare og ikke konsultere DOC, hvilket chefen og jeg så gjorde, blot for at hilse på DOC under vores besøg.
Det viste sig, at DOC selv havde gået
marchen, og var lidt ramt af vabler, måske på grund af manglende Tensoplast på
hælene (forebyggelse). ”I skal gør som jeg
siger, og ikke som jeg gør”!!
DOC - i øvrigt en sød ung kvindelig læge
- udtrykte også tilfredshed med sit otte
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ugers ophold, og ville gerne have det forlænget. Desværre havde hun havde allerede fået afslag, idet andre læger også
gerne vil herned. I stedet skulle DOC, seks
dage efter hun kommer hjem til Danmark,
til Nordatlanten med et af Søværnets skibe. En del af reservelægers omgangstjeneste i Forsvaret. Vi håber så DOC er søstærk!!

Aalborg, og havde egentligt håbet på at
kunne orientere om forsvarsforliget. Men
da det endnu ikke var i hus, blev der orienteret om det, han vidste på daværende tidspunkt.
Ligeledes blev de enkelte personelrokader ved regimentet gennemgået, og områder som kunne have interesse for soldaterne.

Imponerende køretøjer
Transportdelingen, som blandt andet står
for transport af personel og materiel mellem lejrene, stod også for transporten,
da vi forskød mellem lejrene. De er altså
imponerende, de køretøjer, som de har
til rådighed.
Jeg kan bekræfte, at der er meget sand,
de steder hvor vores soldater befinder sig,
og det kommer ind alle vegne, og hænger
ved alt; tasker udrustning m.m. Det placerer sig som et meget tyndt lag på alt,
og trænger ind i såvel våben som udrustning, hvilket kræver meget rengøring og
vedligeholdelse efter en tur i ”Sandkassen”. Det bliver dog taget med godt humør, og en masse luft fra kompressoren!

Moderne felthospital
I forbindelse med besøget fik jeg muligheden for, at aflægge felthospitalet i Bastion et besøg.
Hospitalet, hvor vores soldater kommer
til, hvis det der ikke må ske, sker. Her fik vi
en super rundvisning af ”Moni”, en dansk
sygeplejerske af reserven, som havde orlov fra sit ordinære job på rigshospitalets
intensive afdeling.
Hun vidste således hvad hun talte om,
når det gjaldt udstyr – og her var felthospitalet absolut førende hvad angik livredende udstyr. Meget af materiellet er det
samme som på Rigshospitalet, og andet
var, hvad man har brug for her i området.
Efter gennemgangen udbrød en af kollegaerne fra Vestjylland, at han da hellere
ville komme til skade hernede end i Hvide Sande, hvis det skulle være.
Og jeg må nok erkende, at hospitalet,
med MR-scannere og andet moderne grej,

Information hjemmefra
Chefen benyttede lejligheden, i begge lejre, til at informere soldaterne om, hvad
der rører sig hjemme ved regimentet i
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Mette og Lene er de to uundværlige
KFUM-piger.
og ikke mindst de mange speciallæger og
sygeplejersker af forskellige nationaliteter, gør hospitalet til et ekstremt godt og
velfungerende behandlingssted.
Soldaterhjemmet
Selvfølgelig skulle vi også forbi KFUM, som
er strategisk godt placeret i Bastion, og
hvor der altid er besøgende. Stedet oser
af hygge og varme. Der var smil på læberne konstant hos de gæve piger, der
har aktiviteter i gang stort set hver dag.
Alt i alt havde jeg en rigtig god og udbytterig tur, hvor jeg fik et fint indblik i soldaternes hverdag og mangeartede opgaver.
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Af Flemming Rosenskjold, chef for Lokalstøtteelement på Aalborg Kaserner.

Vi skal være spydspids for
et grønnere forsvar
Aalborg Kaserner er udpeget som en
af de to fyrtårnskaserner (det andet
er Almegårds Kaserne) på landsplan i
udviklingen mod et grønnere forsvar.
Her skal der de næste år arbejdes målrettet med miljøvenlige og bæredygtige løsninger.
Aalborg Kaserner bliver centrum for en
visionær omstilling til fremtidens grønnere kaserner. Målet er at finde frem til
de bedste løsninger til at reducere energiforbrug og CO2-udledning. Hele kasernernes område, bygninger og aktiviteter
er en del af projektet.
Grønt pionerarbejde
De kommende år vil føre store forandringer på kasernerne med sig. Vi er allerede godt i gang, idet, det som et led i
kasernernes forvandling til grønt etablissement, er vi i gang med at få implementeret et Centralt tilstandssystem (CTS-anlæg), der automatisk styrer de tekniske
installationer på kasernerne, bl.a. varmeog ventilationsanlæg.
Målet er at vore bygninger bliver såkaldte ”intelligente bygninger”. Den første bygning der vil komme til at leve op
til dette mål er indkvarteringsbygning nr.
51 på NUK.
Endvidere skal det nævnes i forlængelse af ovennævnte, at vi i samarbejde
med ingeniør- og rådgivningsfirmaet Niras
har været igennem en miljøkortlægning
af Aalborg Kaserner. Resultatet af denne kortlægning udmøntes i en handlingsplan med opgaver som vi i samarbejde
med alle myndigheder på Aalborg Kaserner skal have løst a.s.a.p., idet vi senest
den 01. maj 2013 skal have foretaget ”Implementering af ISO 14001 certificering”.
De ansatte
er med til at sætte rammerne
For at kunne tænke i nye spændende og
mere miljøvenlige løsninger, er det vigtigt
at se rammerne gennem de øjne, der har
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deres hverdag på kasernerne. Det giver
god mulighed for at identificere, hvor der
for alvor kan skabes grønne forbedringer.
Det er baggrunden for det netop afviklede ”Startseminar for ansatte på Aalborg
Kaserner”, der blev afviklet den 09. november 2012, og hvor vi alle ansatte fik
mulighed for at komme med vores anbefalinger og input til projektet. I seminaret deltog i alt 103 personer, der blev opdelt i 16 grupper. Især var det glædeligt
at alle myndigheder var repræsenteret,
således at vi kan få projektet forankret i
organisationen.
Fra projektets side kan jeg oplyse, at
der kom rigtig mange konstruktive ideer,
anbefalinger og forslag. Alle disse forslag
samles nu i et idèkatalog, som vil blive
brugt til at finde de bedste løsninger. Sideløbende med dialogen med kasernernes ansatte og brugere indsamles faktuelle data om kasernernes energiforbrug
til at understøtte valg af indsatsområder.
Som tidligere nævnt samles alle input
samlet i et stort idekatalog og brugt som
baggrundsviden i en åben og visionær
konkurrence, hvor arkitekter og dansk
industri får mulighed for at komme med
deres bedste bud på en grøn forandring
for kasernerne.
Om projekt Grønne etablissementer
Processen på Aalborg Kaserner er en del
af projektet Grønne Etablissementer, der
er et af initiativerne under Forsvarets klima- og energistrategi 2012-2015. Miljøog Energiafdelingen/FBE er projektejer,
mens Byggedivisionen/FBE varetager projektledelsen.
Projektet involverer dansk industri og
uddannelsesinstitutioner, og handler om
at få skabt mere miljørigtige og bæredygtige etablissementer til gavn for klimaet,
brugerne og for at kunne skrue ned på
fremtidens driftsressourcer.
Vision
At skabe et udstillingsvindue for Forsva-

ret og Industrien for udviklingen af Forsvarets etablissementer, herunder strukturer, bygninger, installationer, processer
og adfærd i en miljøagtig og bæredygtig retning.
Formål
Begrænsning af ressourceforbrug og CO2udslip samt fremme af bæredygtige løsninger.
Delmål
•
Reducering af ressourceforbrug
•
40 % reducering af CO2-udslip
50 % reducering af varmeforbruget
•
•
30 % reducering af elforbruget
•
30 % af reducering af vandforbruget
•
Omlægning til vedvarende energi
•
Varmeforbrug 50 %
•
Elforbrug 60 %
Genanvendelse og nyttiggørelse af
•
affald 65 %
Det videre forløb
Vinderprojekterne for kasernerne udpeges i december 2013, hvorefter arbejdet
med at føre planerne ud i livet begynder.
Hvad det konkret kommer til at betyde af positive forandringer, ved vi af gode
grunde først til den tid. Men målet er, at
vinderprojekterne skal være så interessante og visionære, at kasernerne i fremtiden skal fungere som et fælles grønt udstillingsvindue for forsvaret og industrien
overfor omverdenen.
Det er dog ikke kun Aalborg Kaserner
og Almegårds Kaserne, at resultaterne bliver synlige. For hele vejen igennem projektet, vil der blive formidlet viden, som
alle etablissementer kan bruge til gå i en
mere miljørigtig og miljødygtig retning.
Herunder gives der blandt andet adgang
til de helt konkrete ideer til forandringer,
som industrien byder ind med.
For os alle på Aalborg Kaserner tror
jeg på, at det bliver meget interessant
at være med i et spydspids-projekt – som
samtidigt vil være foreneligt med forsvarets kerneaktiviteter.
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Følg med på
Infoskærmene
Trænregimentet (TRR) har i samarbejde med Lokalstøtteelement Aalborg
Kaserner (LSEAAL) indkøbt og etableret en række INFO-skærme på Aalborg Kaserner.
Projektet startede op i februar 2012 og
skærmene har nu været aktive i godt et
½-års tid.
De sidste seks skærme er nu ved at blive indkøbt og sat op, hvorefter der i alt
vil være 25 aktive skærme på systemet.
Alle enheder ved Trænregimentet er
dækket ind fra staben over køreskolen
til alle bataljonerne. Endvidere er der
skærme i alle fællesområderne (kantine,
UMAK, infirmeri osv.).
Systemet er sat op, så den enkelte
skærm kan vise de informationer, der er
relevante for det personel, der færdes i
det aktuelle område.
Det er således muligt, at sætte ”lokale” informationer på skærmene ude ved
enhederne, køreskolen osv.
Samtidigt er det muligt for Stab Trænregiment og Lokalstøtteelement Aalborg
Kaserne, at formidle meget vigtige informationer ud på alle skærmene i systemet.
Ud over de lokale informationer i tekst,
billede og video, viser skærmene konstant
TV2 News.

Velkommen til
vores nye frisør
Aalborg Kaserner har fået ny frisør,
der har til huse i bygning otte på Nørre Uttrup Kaserne, hvor der virkelig
er sket ting og sager i den gamle frisørsalon, der slet ikke er til at kende igen.
Og da Deres udsendte alligevel trængte
så gevaldigt til at blive klippet, var det jo
nærliggende at besøge Hans-Henrik Bredahl Rafn, som den nye frisør hedder.
Ja, jeg blev da en kende overrasket, da
jeg så det nye inventar, der fuldt ud lever op til, hvad man kan forvente af en
moderne frisørsalon.
Hans-Henrik er uddannet her i Aalborg,
og har haft arbejde i forskellige saloner,
ligesom han også har haft egen forretning.
I dag er han “rullende” frisør og tager
blandt andet ud på plejehjem og hjem til
familier i privaten.
Imidlertid må denne aktivitet måske
neddrosles, da forretningen her på
kasernen går ganske fortrinligt, siger han.

- Indtil videre holder jeg åbent mandagonsdag fra 09.00-17.30 og torsdag fra
09.00-12.00. Men jeg har da prøvet først
at komme hjem sent på aftenen, og har
da også haft kunder om fredagen, så jeg
klager bestemt ikke, siger han med et
tilfreds smil på læben.
Og det er da heller ikke så sært, at
kunderne strømmer til. For ikke kun
er Hans-Henrik meget dygtig (jeg fik
komplimenter af konen), han har også
nogle særdeles konkurrencedygtige priser.
Han klipper både mænd, kvinder, børn
og ældre og kan alt indenfor farvning,
og speciel hårdopsætning til fx bryllup
og konfi rmation, hvorfor også mange
af kasernens piger og deres familier er
begyndt at bruge salonen.
Man kan altid ringe og bestille en tid også udenfor den ordinære åbningstid.
Hans-Henrik kan træffes på telefon 9819
7796 eller 2574 0684.
PaS

WWW.drltv.dk
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Svenskerne var imponeret ov
Mandag den 12. november mødte 48
sundhedsfagligt personel af reserven op ved 4. Sanitetsbataljon for at
gennemføre en uges vedligeholdende uddannelse. Øvelsen havde været
planlagt gennem længere tid og havde to formål.
Først og fremmest har vores sundhedsfaglige personel af reserven behov for
jævnlig vedligeholdende uddannelse, for
at fastholde de militære færdigheder og
de specielle aspekter af militær sanitets
og sundhedstjeneste.
Dernæst var det at samle det sundhedsfaglige personel, der sidste år blev samlet under 4. Sanitetsbataljon.
Gruppen er derfor en blandet samling
af personel fra dels felthospitalet, men

også fra andre dele af hæren. Det var derfor vigtigt for bataljonen at lære folkene
at kende og omvendt at vise personellet
at de nu er en integreret og vigtig del af
4. Sanitetsbataljon.

Tirsdag, onsdag og torsdag blev der
gennemfør en tre-turnus mellem grøn
tjeneste inklusiv skydebane, Traumeteam træning og Samarbejde med AirEvac (eskadrille 690).

Styr på stumperne
Mandag blev brugt til at få styr på ”stumperne”. Reservepersonellet har en del
gammelt udstyr. Derfor var alle omkring
depotet for at få opdateret udstyr og
mundering.
Der blev slæbt en del nye stumper tilbage til indkvarteringen. Mandag blev også
brugt til at få et Q for træningstilstandsprøven. Det forløb bedre end forventet.
Kun et par stykker gennemførte ikke. De
har selvfølgelig fået et træningsprogram
så de kan gennemføre ved næste samling.

Basale færdigheder
Grøn tjeneste havde fokus på at genopfriske våbenbetjening og skydefærdigheder.
Noget af vores sundhedsfaglige personale har ikke den store rutine i våbenbetjening og slet ikke med gevær.
Da det var nogenlunde på plads fortsatte træningen med basale soldatermæssige færdigheder hvor personellet blev
opfrisket i at passe på sig selv.
Alle havde en rigtig god dag -specielt
fordi alle jo har meldt sig til forsvaret og
ikke en NGO.
Der var derfor en stor glæde ved at
være i ”grønt” igen.
Højt fagligt niveau
Traume-team træningen stod et svensk
eksperthold for. Vores kollegaer fra Forsvars Medicinsk Centrum i Göteborg har
meget stor erfaring i Traume-team træning og kunne hæve det faglige udbytte
for deltagerne til nye højder.
Om formiddagen blev træningen tilrettelagt med fokus på grundig læring - Kun
få figuranter og alle enkeltfaser blev minutiøst trænet. Om eftermiddagen blev
der pres på – her blev der gennemført
et scenario med en mass casualty situation, hvor de svenske instruktører var
meget imponeret over vores personales
høje faglige niveau.
Samarbejdet skal trænes
Eskadrille 690, Air-Evac’en er vores samarbejdspartner når vi skal flytte en så-
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ver det høje niveau
ret kammerat fra felthospitalet, i et givet
operationsområde, til videre behandling
i Danmark.
Dette samarbejde skal trænes, så der
ikke sker fejl ved overlevering af patienten.
Overleveringsfasen af en patient fra en
enhed til en anden enhed er en erkendt
farlig fase for patienten, da misforståelser
eller manglende information kan medføre
manglende eller fejlagtig behandling i
næste led.
Air-Evac’en informerede om deres kapaciteter og derefter havde alle fingrene
i deres udstyr for at lære dette at kende.
Om eftermiddagen blev der trænet overlevering af patienter fra felthospital via
ambulance til Air-Evac’en.
Diskussion om etik
Der blev også holdt en række foredrag.
Mandag aften var alle samlet til et indlæg om felthospitalets fremtid. Dette blev
givet af den nye chef felthospital stlg-2
Henrik Staunstrup. Personalet havde en
naturlig nysgerrighed angående fremtiden nu hvor felthospitalet var flyttet fra
Vordingborg til 4. Sanitetsbataljon.
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Onsdag aften var temaet etik. Christina
Busk fra konsulentfirmaet Etikos og chef
for felthospitalet startede aftenen med
et generelt oplæg om emnet Etik. Derefter gik den glade diskussion. Vi har heldigvis alle en holdning til etik og der kom
en meget frugtbar diskussion ud af det.
At lære hinanden at kende var et vigtigt element for ugen og derfor var messen også åben hver aften. Her gik snakken ivrigt, men ikke længere end at alle
var friske dagen efter.
Nu er de integreret
Fredag startede med fællesbillede af hele
bataljonen, både reservepersonel og fast
personel. Efter fotografering sluttede
ugen med at bataljonschef oberstløjtnant S.B. Larsen holdt briefing for hele
sanitetsbataljonen.
Bataljonen har fået mange positive
tilbagemeldinger på ugen og den vedligeholdende træning er gennemført tilfredsstillende. Vores sundhedsfaglige reservepersonel er nu blevet en integreret
del af 4. Sanitetsbataljon.

Pas på
det nye
vejbump
På vejen mellem bygning 1 og 2 på Nørre Uttrup Kaserne (ved den gamle hovedvagt) er der etableret et vejbump.
Det er ikke alle, der er lige begejstret over
tiltaget. Men da bilisterne ikke altid var
opmærksomme på hastighedsbegrænsningen på 40 km/t er vejbumpet blevet
etableret.
Mange kørte førhen helt op til 80 km/t,
hvilket ikke blot er uforsvarligt, men også
medvirkende til, at farlige situationer opstod.
Det kom dog som en stor overraskelse for mange da ”bumpet” pludselig var
der, hvorfor der nu er behørigt afskiltet
og ”bumpet” har allerede hjulpet ganske
gevaldigt.
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Erhvervspraktikanterne
er vilde
med at
være her

Flere end 300 skoleelever fra folkeskolens ældste klasser har i år gennemført erhvervspraktik på Aalborg
Kaserner.
De er her i en uge, hvor de smager lidt på
soldaterlivets glæder og sorger - og de
er vilde med det! Utallige er de positive
tilbagemeldinger, vi har modtaget, hvilket viser, at det program, der er strikket
sammen, virker fint.
Garnisonsstøtteelementet fortjener
dog langt fra hele æren, idet vi jo ikke
kan løfte opgaven alene. Hvert år får vi
stillet hjælpere til rådighed fra regimentets bataljoner. Og det er faktisk disse
hjælpere, der fortjener den største ros.
Også i år har de mange hjælpere ydet en
fantastisk og meget prisværdig indsats,
hvilket vi her vil benyttede lejligheden til
at sige mange tak for.

Ud af de mange tilbagemeldinger, vi har
modtaget, har vi valgt at bringe de to
følgende:

Kære Palle
Tusinde tak fordi jeg måtte få den ære
at opleve jeres militærpraktik i uge 43.
Det var den bedste, mest indholdsrige og
spændende uge jeg nogensinde har haft.
Jeg er meget taknemlig over at jeg fik
lov til at være der og i gad have os der.
Derudover skal i da have stor ros for jeres venlighed, åbenhed og jeres gode
evner til at give et godt kammeratskab.
Og ikke mindst var det så fint af sergenterne, at de kunne holde os ud, og selvom de havde deres regler, kunne de stadig lave jokes og sjov.
Jeg har desværre ikke nogen stil jeg kan
sende dig, der beskriver opholdet men jeg

ved heller ikke, hvordan jeg skulle beskrive den, (og det er kun ment godt).
Den var god på alle mulige måder også
den hårde del, selvom man måske ikke
syntes det, på det tidspunkt.
Det var en af de største oplevelser i mit
liv, og den vil altid betyde meget for mig,
derudover syntes jeg at jeg har lært meget af den. Ikke kun om jer og militæret
men også omkring mig selv og bl.a. kammeratskab og andre gode kvaliteter, man
kan bruge her i livet.
Og i får også æren for, at jeg ikke er
mørkeræd eller bange for edderkopper
længere, efter vores BSO øvelse i skoven. Så endnu et plus point og tak til jer.
Så jeg vil helt klart anbefale militær praktik til andre, hvis de søger noget med gang
i og udfordrende!
Jeg håber og ønsker en dag at vende
tilbage til militæret (men ikke som i praktik). :-)
Her til sidst vil jeg gerne takke for de
billeder vi har fået sendt fra dig. Det er
en god måde at huske ugen på.
Mange tak igen for alt og held og lykke fremover til dig og alle andre fra Aalborg kaserne!
Mange venlige hilsner
Yasmin Mørkeberg

Kære Aalborg Kaserner
Jeg skriver til jer, fordi jeg rigtig gerne
vil sige tak for en hel fantastisk, spæn-
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dene og lærerig uge hos jer i militæret!
Jeg var i praktik hos jer i uge 43, og jeg
synes at ugens forløb i militæret har været rigtig sjov! Jeg kan slet ikke beskrive
hvor godt og hvor sjovt jeg havde det. Jeg
mødte nogle søde og rare mennesker! Og
vi holder stadigvæk kontakten.
Jeg synes også, at vores ledere var rigtig
søde og sjove, og jeg synes ikke, det gjorde
noget, de engang i mellem var lidt strenge.
Jeg har oplevet så mange ting, og de oplevelser vil jeg selvfølgelig tage med mig
på vejen!
Jeg fortryder slet ikke at jeg valgte militæret som min praktikplads! Jeg har fået
en uforglemmelig uge hos jer! Fx det var
super fedt da vi var ude i feltet og skulle overnatte derude og blev “angrebet”
af vores “fjender”, selvom vi selvfølgelig
godt vidste det ikke var ægte, var i gode
til at få det til at virke som om man rigtig var der!
Jeg synes også, det var sjovt da vi skulle skyde, også selvom jeg ikke var særlig
god til det. Jeg har fået et positivt indblik
i, hvordan I har det i militæret.
Jeg synes det var godt, at vi en aften
spillede høvdingebold og fodbold med
hinanden, så vi på den måde lærte hinanden bedre at kende. Jeg synes faktisk
bare det hele har været super godt!
Jeg vil som sagt bare gerne sige tak for
en rigtig skøn uge, med en masse skønne mennesker!
Jeg har moret mig, og jeg har fået nogle gode oplevelser! Jeg kunne godt bruge nogle flere uger, selvfølgelig sammen
med de samme mennesker! Det har været en spændene uge, og jeg har fået et
godt indblik i hvad i går og laver i militæret. Men alt i alt, så fortjener I stor ros
fra min side af, da jeg synes ugen har været perfekt!
Med venlig hilsen
Sille Risskov Hillebrecht.
Læs mere
Vil du vide mere om erhvervspraktik i forsvaret kan du læse meget mere om emnet
på: http://forsvaret.dk/TRR/ERHVERVSPRAKTIK/Pages/Erhvervspraktik.aspx
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Møde med de eksterne foreninger
Repræsentanter fra de flere end 30
foreninger, der har tilknytning til Aalborg Kaserner, har være samlet til
møde på Hvorup Kaserne.
Langt de fleste af disse - fortrinsvis civile - foreninger (primært soldaterforeninger) var repræsenteret, da garnisonskom-

mandant, oberst Flemming Larsen, havde
indkaldt til informations/koordineringsmøde.
Foreningsrepræsentanterne udtrykte
stor tilfredshed med den støtte, som regimentet giver, og især Lokalstøtteelement
blev fremhævet for deres store hjælpsomhed for eksempel i forbindelse med ban-

kospil, generalforsamlinger osv. Foreningerne benyttede anledningen til at styrke
samarbejdet og fik lavet koordinerende
aftaler for fremtiden.
Alt i alt blev det til en udbytterig og
hyggelig dag, der kulminerede med indtagelse af kantinens bedste skipper lobes skobes.

Redaktionen ønsker
læsere og annoncører
en rigtig god jul og et
godt nytår
Veteranhjemmet søger stadig værter
Omtalen af Veteranhjem Aalborg i forrige nummer af nærværende blad har givet meget positiv respons, fortæller Asger
Kibsgaard, der er formand for veteranhjemmet. Det er vi meget taknemmelig
for, da vi nu har fået tilkendegivelse for, at
flere vil bruge tid som værter på hjemmet.
Imidlertid er der plads til endnu flere,
siger Asger, så skulle der være interesserede blandt læserne, må man meget gerne kontakte Asger på tlf. 2560 1720. Man
kan også kigge forbi veteranhjemmet på
Skydebanevej 12 A, i Aalborg.
Veteranhjemmet ønsker alle nuværende og tidligere ansatte på Aalborg Kaserner en rigtig godt jul samt et godt og lykkebringende nytår.
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PERSONELNY T
Udnævnelse til chefsergent:
Pr. 1. november 2012:
CSG Karsten Sørensen
Udnævnelse til seniorsergent:
Pr. 23. november 2012:
SSG Peter Allengreen
SSG Mogens Bornholdt Frimann
SSG Ole Dan Christiansen
SSG Jakob Christian Jensen
Udnævnelse til oversergent:
Pr. 16. november 2012:
OS Thomas Larsen
OS Kevin Dam Nielsen
OS Casper Marcel Lyngholm Madsen
OS Emil Westphall Breddam

Seniorsergent Karsten Sørensen blev den 1. november udnævnt til chefsergent.
25 års jubilæum:
Pr. 1. oktober 2012:
SSG Henrik Johnny Steen Fenneberg

40 års jubilæum:
16. november 2012
MJ Per Geisler Kristensen

Pr. 5. oktober 2012:
SSG Birger Kjærulff
OS Carsten van der Sterren

Tjenestemandsansættelse:
Pr. 1. juli 2012:
OKS-1 Jesper Bevensee

Pr. 16. oktober 2012:
OKS-1 Johnny Ryan Helgarts
OKS-1 Jens Huscher

Pr. 1. november 2012:
OKS-1 Jacob Rübot Granhøj
OKS-1 C.P. Jacobsen

Pr. 1. november 2012:
KN Peter König

Pr. 1. december:
OKS-1 T.I. Hyldig

Pr. 29. november 2012:
MJ Flemming Geert

Hæderstegnet med egeblad af guld:
MJ Per Geisler Kristensen

Annonce

Det er med beklagelse, at vi har modtaget
meddelelse om, at OKS-1 Bent Rasmussen natten til søndag den 18. november
er gået bort efter længere tids sygdom.
Bent var tjenestegørende ved FEKSGRP/
REPDEL/GHR/VKMP Ø i Slagelse.

Vestergaards

Kvalitet og præcision er
Vestergaardvores varemærke. Derfor
vil en kontakt til os, altid
indebære et godt resultat
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Bedste Soldat – Hold AUG 2012:
MG Frederik Nøhr
MG Kevin Boval Jensen

B O G T R Y K K E R I

Tlf. 9892 0500
Østergade 19-21, 2. sal, 9800 Hjørring
Fåborgvej 7, Postbox 8329, 9220 Aalborg
adm@vestergaardsbogtrykkeri.dk
www.vestergaards.com
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Trænregimentet / Jyske Trænregiments
Soldaterforening
www.trainsoldat.dk

Sådan gik generalforsamlingen
I henhold til foreningens vedtægter
er der d. 10/11-2012 blevet afholdt ordinær generalforsamling i Trænregimentet/Jyske Trænregiments Soldaterforening.
Ved generalforsamlingens start er der
konstateret i alt 19 fremmødte medlemmer.
Formand Bent Frisk bød velkommen til
de fremmødte og gik straks til dagsordnens første pkt.
a. Valg af dirigent
Som dirigent blev foreslået Klaus Klæstrup, der blev valgt med applaus.
Som dirigent startede Klaus med at takke for valget, herefter kunne det konstateres af general-forsamlingen var indvarslet lovligt og behørigt jf. vedtægterne,
da Trænregimentet blev postomdelt primo oktober og indkaldelse har været tilgængelig på foreningens hjemmeside siden 4/10-2012.
Herefter blev ordet overdraget til Bent
Frisk med henblik på aflæggelse af bestyrelsens beretning.
b. Bestyrelsens beretning
Bent aflagde som formand den samlede bestyrelses beretning om det forgangne år, herunder en sjælden udtalt
ros til regiments-/foreningsbladet for at
komme rettidigt.
Den samlede beretning er bilag til dette referat.
Efter beretningen takkede Leif Nygaard for tildelingen af æressablen ved
årets jubilarstævne og orienterede lidt
om hvorledes han i andre foreningssammenhænge fandt det betimeligt at omtale soldaterforeningsarbejdet i almindelighed og Trænregimentets Soldaterforening
i særdeleshed.
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Herefter orienterede Egon Bak om arbejdet, der er pågået i Viborg Amt det
forgangne år.
Beretningen blev herefter taget til efterretning med bifald og ordet videregivet til kasserer Asger Kibsgaard.
c. Fremlæggelse af det
reviderede regnskab
Asger gennemgik det underskrevne og
reviderede regnskab. Efter gennemgangen uddybede Asger enkelte af de anførte poster, herunder specielt jubilarstævne og porto. Ligeledes blev der forklaret
om souvenirbeholdningen.
Det fremlagte regnskab er sekretæren
i hænde.
Efter gennemgangen orienterede Egon
Bak om de økonomiske dispositioner i Afdeling Viborg Amt.
Det reviderede regnskab blev herefter
taget til efterretning med bifald.
Dirigenten gik herefter videre til næste

pkt. og kunne konstatere at der ingen indkomne forslag var og pkt. derfor udgik.
d. Behandling af indkomne forslag.
Udgået.
e. Fastsættelse af kontingent
Herunder kunne kassereren meddele at
bestyrelsen indstillede til uændret kontingent på kr. 150,- for året 2012-13. Forslaget blev vedtaget.
f. Valg til bestyrelsen
På valg er Per Rasmussen og Erik Wielsøe. Begge blev genvalgt uden opstillede modkandidater.
g. Valg af 2 suppleanter
til bestyrelsen
På valg er Søren Moll Bødkergaard og
Gert Jensen. Begge blev genvalgt uden
opstillede modkandidater.
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h. Valg af 2 revisorer
samt 1 revisorsuppleant.
På valg er Per Jensen og Knud Pedersen
samt Tony R. Jensen. Alle blev genvalgt
uden opstillede modkandidater.
i. Eventuelt.
Dirigenten erindrede forsamlingen om
at der under punktet kunne foreslås alt,
men ikke vedtages noget.
J. Eriksen roste gennemførelsen af dette års jubilarstævne.
Leif Nygaard orienterede om en specifik henvendelse/efterlysning, der var at
finde på hjemmesiden og denne henvendelse afstedkom et par anekdoter om pågældende person.
Klaus Klæstrup orienterede som GSEansat omkring anvendelse af skydebaner
for foreninger og kunne fortælle at der
var mulighed for at benytte den på kasernen værende salonskydebane.
Kenneth Jakobsen foreslog at foreningen henvendte sig til de på kasernen værende tillidsrepræsentanter og herigennem fik en større hvervegrundlag af PSN
tjenestegørende på kasernen.
Formanden bad generalforsamlingen
rejste sig og udbringe et trefoldigt leve
for både regiment og forening.
Herefter tilbagegav dirigenten generalforsamlingen til Bent Frisk, der takkede
for indsatsen til både dirigent og fremmødte og erklærede generalforsamlingen
for afsluttet.
P.b.v.
Erik Wielsøe
sekretær

Bestyrelsen er efterfølgende blevet
konstitueret således:
Formand Bent Frisk
Næstformand Georg Sørensen
Kasserer Asger Kibsgaard
Sekretær Erik Wielsøe
Bestyrelsesmedlem Per Rasmussen
1. suppleant Gert Jensen
2. Suppleant Søren Moll Bødkergaard
Revisorer Per Jensen og Knud Pedersen
Revisorsuppleant Tony R. Jensen
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Når nu kontingentet
skal betales
Året 2012 er ved at rinde ud og det
betyder at også kontingentåret går
samme vej. Den netop overståede generalforsamling har med meget stort
flertalt besluttet at lader kontingentets størrelse forblive uændret på kr.
150,- og de medlemmer foreningen allerede nu har kontakt til modtager
sammen med dette blad en opkrævning på kontingent 2013.
For at lette vores arbejde med at sikre
oplysninger om din bedes du ved elektronisk indbetaling som minimum oplyse det medlemsnummer, der står anført
over navnet. Vi må konstatere at bankudskrifter ikke altid er retvisende (vi har
rigtigt mange kvindelige medlemmer, som
dog ikke har været trænsoldat) og derfor
får foreningen desværre til tiden skrevet
til gode trænsoldater, der i forvejen har
indbetalt årets kontingent.
Ligeledes må evt. adresseændringer
gerne meddeles kartoteksføreren pr. mail
til sekretaer@trainsoldat.dk, således vi
undgår returpost. Postkassernes placering og diverse postafløsere har året igennem givet foreningen lidt hovedbrud, men
nu er returposten atter på tilbagegang og
vi kan holde portoudgifterne nede.
Skulle du mod forventning ikke endnu være medlem af Trænregimentet/Jyske Trænregiments Soldaterforening uanset om du stadig er tjenestegørende eller
hjemsendt kan man altid via foreningens
hjemmeside finde linket kontakt og ad
denne vej blive medlem. Husk at vi stadig er landet billigste soldaterforening at
være medlem af.

er nok at have en hjemmeside, men det
er også en nødvendighed at profilere foreningen på Facebook.
Hvis der blandt den store læserskare
sidder et betænksomt menneske, der kan
hjælpe foreningen videre med vores forsøg på Facebook, bedes du/I melde tilbage til enten foreningens sekretær på
sekretaer@trainsoldat.dk eller vores ihærdige bestyrelsesmedlem på sierra@webspeed.dk, således vi kan komme et par
skridt videre med etableringen.

Jubilarstævne 2013
Er du af indkaldelsesårgang 1948 – 1953
– 1958 – 1963 – 1968 – 1973 – 1978 – 1983
eller 1988 vil soldaterforeningen kontakte dig i det tidlige forår for at invitere dig
til jubilarstævne lørdag den 4. maj 2013
på Hvorup Kaserne.
Endeligt program følger med invitationen. Sæt dog allerede nu kryds i kalenderen.

Soldaterforeningen ønsker
alle sine medlemmer en
glædelig jul og et godt
nytår.

Efterlysning
I disse elektroniske tider, hvor udviklingen næsten går hurtigere end da man
skiftede sokker i Padborg-lejren har din
soldaterforening konstateret at det ikke
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Ny bog: Dansk soldat i
britisk tjeneste
Bøger - Ikke ret mange ved det, men lige efter Anden Verdenskrig
blev 2500 danskere fra hver en afkrog af Danmark indlemmet i
den britiske hær – en af dem var 84-årige Helge Kristensen.
Han har netop udgivet sin personlige beretning om tiden som
dansk/britisk soldat i Indien og Pakistan.
Umiddelbart efter verdenskrigens afslutning rettede den engelske regering
henvendelse til den danske med ønsket om, at Danmark kunne stille soldater til
rådighed for den britiske hær. Efter krigens afslutning var der nemlig akut brug
for afløsning af de soldater, der havde været med til at besejre tyskerne, l
igesom der manglede soldater til at udkæmpe de sidste slag i Japan og til at
varetage fredsbevarende arbejde rundt omkring Verdens brændpunkter.
I august 1945 blev det fra dansk side besluttet, at danske statsborgere kunne få lov til
at gøre tjeneste under britisk kommando. Der blev derpå oprettet et dansk/engelsk rekrutteringskontor – og søgning
af danske frivillige var enorm. Der blev udleveret over 20.000 ansøgningsskemaer til unge danskere mellem 18 og 32
år. De frivillige skulle være indstillede på at være udstationeret i op til tre år og skrive under på, at de ville være underlagt fuld britisk kommando i det øjeblik de forlod Danmark. Mange blev indkaldt til session og af disse blev 2.500
unge danskere fundet egnede op indkaldt til den engelske hær. Efter indkaldelsen blev de danske soldater udskibet
fra Holland og videre til England, hvor de gennemgik en militær uddannelse, inden de blev fordelt på 42 forskellige regimenter på 72 forskellige destinationer i Europa, Mellemøsten, Afrika og Asien.
En overset del af danmarkshistorien
84-årige Helge ”Congo-Kris” Kristensen fra Skæring var en af dem, der meldte sig som frivillig. Han gennemgik en hård
militær træning i England og Skotland, inden han blev sendt til det uroplagede Indien. På baggrund af omfattende dagbogsnotater har han netop nedfældet sin personlige beretning om forholdene som dansk/britisk soldat i årene 194648 – et emne, der hidtil ikke har fyldt meget i den danske historieskrivning. Bogen indeholder mange nervepirrende
passager om den farefulde hverdag.
Bogen indeholder desuden den overordnede historie om de danske frivillige, herunder neddyk i flere af de menneskeskæbner, der blev præget af det barske soldaterliv i verdens brændpunkter.
Som appendiks til bogen er navne og data på en stor del af de danske frivillige.
Af de 2500 danskere, der gjorde tjeneste som englandsfrivillige, blev en del dræbt eller lemlæstet. Og endnu flere kom
hjem med ar på sjælen. Alligevel var der ikke megen hjælp at hente efter tilbagekomsten til Danmark, og mange af
veteranerne fra dengang er stadig bitre på det officielle Danmark for den manglende anerkendelse af deres indsats.
Bogen, ”Dansk soldat i britisk tjeneste”, er netop udkommet på Forlaget Vældgungerne og kan købes hos landets boghandlere.

e
d
i
e
v
a
g
e
Jul
Helge Kristensen er en fantastisk fortæller og stiller gerne op til interview. Han kan kontaktes direkte via telefon: 86226786 eller email:
congo-kris@gmail.com

