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Så kom vi endelig på plads i den nye struktur – næsten da. 

Det var et stort skridt vi tog den 1. marts, da Trænregimen-

tet blev officielt oprettet i Hærens nye struktur. Grundlaget er 

nu på plads for at såvel personel som materiel, kan komme på 

rette plads. 

Det var også datoen, der officielt markerede at vores søster-

regiment – Det Danske Internationale Logistik Center - blev 

nedlagt som NIV III myndighed i Hæren. Jeg deltog i paraden i 

Vordingborg den 3. marts og fik her blandt andet overdraget 

DANILOG’s fane, idet det er besluttet, at den skal opbevares 

i Aalborg sammen med de to faner fra hhv. Jyske og Sjælland-

ske Trænregiment og dermed være med til at markere Trænre-

gimentets historiske rødder.

Ved den samme parade i Vordingborg havde jeg også lejlighed 

til at overrække et nyt kvartermærke til Trænregimentets nye 

bataljon – 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Det var godt 

på den måde at markere, at vi nu har fået endnu en stor enhed, 

der godt nok til daglig ligger langt væk. Men vi er jo ikke ube-

kendt med at have enheder af regimentet placeret langt væk. 

Vi har hidtil haft soldater på ti forskellige garnisoner i Hæren. 

Det er nu steget til 11, idet svær transportdeling i Holstebro og 

tung transportdeling i Kalbyris, ved Næstved, nu også er end 

del af Trænregimentet. 

Jeg vil gerne her byde hjertelig velkommen til vores tre nye 

enheder!

Jeg skrev, at vi var kommet på plads – næsten da. Det skyldes, 

at vi endnu ikke har fået endelig afklaring på, hvorledes vo-

res værnsfælles militærpolitienhed kommer til at se ud. Forbe-

redelserne er begyndt og der er god kontakt til militærpolitiet 

ved de to andre værn. Men det ville være godt, at kunne kom-

me rigtig i gang!

Hele HR-området er inde i en stor omvæltning. Vi er nu så 

langt fremme, at vi for alvor begynder at se resultaterne her-

af. Vi har de første ledige stillinger i opslag mhp. ansøgninger 

og der har også været tid for ansøgninger til de første videre-

uddannelseskurser. Der er stadig tale om, at vi til en vis grad 

prøver os frem – hvad kan man, og hvad må man osv. Jeg sy-

nes dog, det begynder at tage form og ser meget frem til den 

videre udvikling.

Den operative opgaveløsning er naturligvis stadig i fokus. ISAF, 

Hold 17 er godt i gang med både de operative opgaver og den 

logistiske opgave med fortsat nedbrydning, nedpakning og hjem-

transport af materiel. Jeg får lejlighed til at besøge holdet i mid-

ten af maj samtidig med, at der også er debut for en anden af 

de opgaver vi har overtaget – nemlig feltunderholdning! 

Hvad der skal komme efter ISAF, Hold 17 er i skrivende stund 

ikke endelig besluttet, men det ser ud til, at regimentet skal stil-

le et mindre NSE-lignende bidrag med henblik på at støtte de 

enheder og enkeltpersoner, der fortsat vil være i Afghanistan.

Herudover uddanner og opstiller vi Logistikkompagnier og NSE’er 

til beredskabsbataljonerne 2014-I og 2014-II. Uddannelsen af lo-

gistikkompagni og NSE til beredskabsbataljon 2015-I, der samti-

dig skal indgå i NATO Reaction Force (NRF), er også gået i gang. 

I den uddannelse indgår blandt andet deltagelse i en større 

øvelse i Norge i efteråret 2014. Efteråret bliver også travlt på 

en anden måde, idet regimentet skal yde Host Nation Support 

støtte til to store øvelser i Danmark. 

Militærpolitiet passer stadig på formanden for NATO’s Militær-

komité, general Knud Bartels, ligesom der fortsat er et person-

beskyttelseshold på beredskab til evt. at passe på den FN ud-

sending, der overvåger fjernelsen af kemiske stoffer fra Syrien. 

Der bliver ikke tid til at ligge på den lade side.

Og så skal vi lige fejre Hærens 400-års jubilæum med et stort 

arrangement i Oksbøl. Regimentet har tilmeldt ca. 1.500 solda-

ter til arrangementet – mon ikke vi bliver den største enhed?

Der bliver fortsat stort behov for

”Sustaining victory”

Christian M. Schmidt

Den nye struktur
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Sådan	kom	ordene	flyvende	fra	befa-

lingsmændene, som allerede på før-

ste dag gav os en forsmag på, hvad 

der	venter	os	de	næste	fire	måneder.	

Det var mandag. Støv-regnen hærgede 

luften, mens vi nye værnepligtige spændt 

ventede på, hvad de næste fire måneder 

skulle bringe. Men allerede fra første dag 

fik vi på nærmeste hånd at mærke, hvor-

dan det er at være i forsvaret. Geledder 

kom på plads, kommandoer fra befalings-

mænd blev råbt ud, den rette uniform 

kom på, og rette vendinger blev indøvet.  

Den var god nok. Vi var i den grad star-

tet som værnepligtige. 

Indtrykkene var mange allerede efter en 

lang første dag, og der var ingen tvivl 

om, at vores hverdag det næste stykke 

Den 3. februar mødte 267 unge mennesker på Hvorup Kaserne for her at aftjene deres værnepligt/
ret ved 1. Logistikbataljon. Blot de 33 er kvinder, hvilket står i skærende kontrast til det sidste hold, 
hvor flere end 50 % var kvinder. Nu er vi atter nede på et ”normalt” niveau, hvilket nok er ganske 
udmærket. Redaktionen har modtaget nedenstående beretning fra menig Nick Junker, der her for-
tæller om de første indtryk i det grønne tøj.

Giv agt
- deling ret

Alex Rosenbeck er fra Ølsted på Nord-

sjælland. ”Jeg er 23 år og er uddannet 

datamatiker, men følte, jeg havde behov 

for at prøve noget helt andet. Jeg træn-

ger til at bruge min krop og blive stillet 

overfor andre udfordringer. Hvis jeg bli-

ver bidt af det, vil jeg nok søge om at få 

en kontrakt”.

Mikkel Hedemann er 20 år og fra Aalborg. 

”Jeg blev færdig som student sidste som-

mer og har siden glædet mig til at skulle 

ind som soldat. Ventetiden har jeg brugt 

på at få en god fysik, da jeg har arbejdet 

på en byggeplads. Nu ser jeg frem til fire 

spændende måneder, og måske vil jeg 

prøve at få en kontrakt, hvis det bliver 

lige så godt, som jeg regner med”.
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tid vil komme til at være markant ander-

ledes, end vi hidtil på nogen måde havde 

oplevet før. Og lige netop dette blev me-

get tydeligt tidligt første morgen – eller 

skal vi sige nat? I hvert fald blev vi midt i 

vores søvn vækket af en befalingsmand, 

som kom brasende ind på værelset kl. 

04.45. For langt de flestes vedkommen-

de er det formentlig et tidspunkt, som 

man ikke troede fandtes på den side af 

døgnrytmen. Men på trods af det, fik vi 

små fem minutter til at stå ude på gan-

gen i den uniform, som vi kun havde haft 

på én gang før. Så var vi i gang! 

Individ er blevet til enhed  

Men selvom det kan virke som et kul-

turchock af de store, så har forsvaret en 

måde at tænke på, som man skal lede 

langt efter for at finde ude i det civile liv. 

Herinde er albuekulturen med individet 

i fokus ikke gældende. Her er der deri-

mod fokus på enheden og fællesskabet. 

Her er ingen færdige, før alle er færdige. 

Netop dette kan også siges på en lidt an-

den måde, som man kan tage med ud i 

felten; ”Vi er ikke stærkere end det sva-

geste led”. 

Fremtiden

Selvom vi den første uge kun har fået 

en lille bid af, hvad der venter os de næ-

ste fire måneder, så er vi ikke i tvivl om, 

at vores hverdag og liv som menig bliver 

spændende og udfordrende. En hverdag, 

som danner ramme for et unikt fælles-

skab, og som forhåbentlig vil skabe nog-

le gode soldater.  

Monica Torp er 21 år og kommer fra Aal-

borg. ”Da jeg blev færdig på gymnasiet, 

tog jeg en tur til England som aupairpi-

ge. Derefter arbejdede jeg som lærervi-

kar, men da jeg gerne vil være politibe-

tjent, søgte jeg så herind, da det nok vil 

forbedre mine muligheder, når jeg søger 

ind til politiet. Jeg glæder mig derfor til 

de mange nye udfordringer og til at møde 

nye mennesker”.

Christoffer Blæsberg kommer fra Børkop 

ved Vejle. Han er 20 år gammel og har, ef-

ter endt gymnasieuddannelse, arbejdet i 

en boghandel. ”Jeg har meldt mig frivil-

lig, da jeg har gået og puslet med tanker 

om at få en militær karriere, hvis jeg bli-

ver bekræftet i mine forestillinger om li-

vet som soldat. Jeg glæder mig til at møde 

nye mennesker og til at blive udfordret i 

alt det nye, som livet som soldat vil byde”.

Veteraner 
til ”Peter 
Pan on Ice”
Aalborg Kongres- & Kultur Center bød 

i børnenes vinterferie velkommen til 

Russian Ice Stars, hvor Aalborghallens 

scene blev beklædt med is og even-

tyret om Peter Pan blev fremført på 

skøjter. 

I den forbindelse fik en hustru til én af 

vore veteraner den ide, om ikke Aalborg 

Kongres- & Kultur Center ville donere et 

antal billetter til forsvarets veteraner i 

Aalborgområdet. Ernst Trillingsgaard var 

straks med på idéen, og donerede ikke 

mindre end 200 billetter til det gode for-

mål. 

Efterfølgende blev veteranerne fra 

Trænregimentet, Air Transport Wing Aal-

borg, Jægerkorpset og Veteranhjem Aal-

borg inviteret, og billetterne blev nærmest 

revet væk. Behovet var således langt stør-

re end forventet, hvorfor Veteranhjem-

mets Støtteforening blev kontaktet for 

økonomisk støtte til indkøb af yderlige-

re billetter. Pengene blev bevilliget og da 

Aalborg Kongres- & Kultur Center var sær-

deles large med prisen, kunne yderligere 

200 billetter indkøbes. 

Det blev en fantastisk flot oplevelse, 

som veteranerne og deres familier var 

meget begejstrede for.

 



6 NYHEDSBREV NR. 1 • 2014 NYHEDSBREV NR. 1 • 2014

”1. Deling, træd an! ”

Dagens mission: Indførelse i Det Dan-

ske forsvars sæder, skikke og taktik 

i felten.

Således tager feltdagen sin begyndelse. 

38 mand i alt. Smilende, veludhvilede, so-

lidt udrustede og klar til kamp.

Marcherende i kolonne, gør 1. Deling 

deres indtog på feltområdet, hvor de her 

bliver introduceret for sløring og alt hvad 

dette indebærer. Så 1. Deling befinder sig 

i ét med naturen. Og med grøn- og sort-

sværtede ansigter, matchende deres uni-

former og den omkringliggende skov, er 

den nemmeste del nu overstået og de 

nu, bogstaveligt talt, grønne rekrutter, 

kan fortsætte dagen.

Videre hen omfatter denne adskillige 

snig-øvelser i både tæt og spredt terræn, 

med alle de kommandoer, der nu hører 

sig til. Dette synes alle er både spæn-

dende og underholdene, for helt ærligt; 

hvem har ikke drømt om at snige sig som 

Rambo gennem skoven? Denne idyl hører 

dog brat op, da dagen langsomt går på 

hæld, og tiden forinden den sidste ven-

tende øvelse oprinder.    

Skrigende soldater 

og råbende sergenter

Sidste prøvelse, er for de grønne rekrut-

ter ganske ukendt. Der spøges rundt om-

kring og på trods af deres ømme kroppe, 

er humøret højt, da forventningen er en 

hurtig tur i søen efterfulgt af et velfor-

tjent varmt bad med afslapning til følge. 

Men sådan skulle det ikke gå:

”Det vil komme til at gøre ondt, og for no-

gen af jer kommer det til at gøre rigtigt ondt!  

Men stram jer an og hjælp hinanden, for 

da vil I komme igennem, stærkere og se-

jere end I nogensinde har følt jer før! An-

læg høreværn, GIV AGT og FØLG OP”. Og 

med disse ord begynder, hvad der for de 

enkelte menige kommer til at føles som en 

evighed, pakket ind i 15 minutters realtid.

Med kanonslag og løst krudt, skrigende, 

sårede soldater samt opildnende råbende 

sergenter om ørene, kæmper den adrena-

lin-påvirkede deling sig gennem søer og 

skov, mudder og marsk, til tider bæren-

de på bårer lastede med sårede stenduk-

ker, til tider sprintende gennem mudde-

ret. Og dette uden et eneste frafald, for 

dette er, i 1. Deling, alfa og omega: Ingen 

efterlades! Falder en kammerat, samler 

delingen i fællesskab denne op!

Set i bakspejlet kan denne dag, eller 

rettere sagt: ”Oplevelse”, beskrives med 

ganske få velvalgte ord: ”Ekstrem, gru-

opvækkende, spændende, lærerig, uven-

tet og sidst men ikke mindst: En oplevel-

se for livet!”. 

Disse ord taget direkte ud af munden 

fra loyale og energiske menige fra 1. De-

ling.

Dagens mission: Indførelse i det dan-

ske dorsvars sæder, skikke og taktik i fel-

ten, Tjek!

”1. Deling: Træd af!”

Gennem søer 
mudder og marsk

Af menig Viktor H. Trojaborg 
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De værnepligtige fra 2. deling 5. HBU-

kompagni har pakket rygsækkene og 

står klar på gangen. Foran venter dem 

en spændende, stressende og ikke 

mindst lærerig første feltøvelse. I de 

næste tre dage vil de få et fantastisk 

indblik i den daglige gang i et bered-

skabsområde, som de selv skal op-

rette ude på Aalborg Kaserners øvel-

sesterræn.

Buzzz, buzzz... Biiip, biiiip… Riiiiiing, riiiing! 

Klokken er slået fem tirsdag morgen, og 

alarmerne begynder at gå af én efter én 

på stuen. I køjerne ligger vi ni værneplig-

tige og vender og drejer os under dyner-

ne, alle med håbet om, at alarmerne vil 

stoppe og give os en time ekstra på øjet. 

Men op skal vi, for programmet byder på 

den første feltøvelse i den fire måneder 

lange uddannelse. 

Sammen med resten af 2. Deling, 5. 

HBU-kompagni skal vi ud i felten på en 

tredagestur, som primært bliver en prø-

velse i at oprette, bemande og i hast ned-

bryde et beredskabsområde. En unik mu-

lighed for at få en smagsprøve på livet 

som soldat i Hæren.  Op kommer vi da 

også langt om længe, og efter rengøring 

og en solid morgenmad har vi fået langt 

mere mod på, og lyst til, at komme ud og 

se, hvad der venter os ude i felten. 

Med fuld oppakning, basis og gevær på-

ført, samt klar til kamp-rutinen gennem-

ført, sendes 2. Deling ud gennem Hede-

lundsporten og ud i terrænet. 

Efter en kort gåtur ankommer delin-

gen til det område, hvor BSO’et skal op-

rettes. Befalingsmændene får uddele-

geret opgaverne imellem grupperne, og 

ved middagstid tirsdag er delingen i fuld 

gang med oprettelse af latrin, nærfor-

svar, nærsikringer, materielområde, VB-

stade og sporplaner.

Efter der er blevet arbejdet godt igen-

nem med skovle og spader, skal under-

bringelse oprettes. Det foregår ved op-

sættelse af bivuakker spændt ud imellem 

de mange birketræer, der kendetegner 

området, hvor delingens BSO bliver op-

ført. 

Senere hen på eftermiddagen, og af-

tenen, bliver vi kastet ud i endnu en ny 

disciplin - vagter og sikringspatruljer, og 

alfaerne i grupperne får udfærdiget vagt-

planer for deres respektive poster. Her-

fra skal de to vagthavende menige, skue 

ud i terrænet for hurtigt over radioen, at 

kunne alarmere til den vagthavende be-

falingsmand, hvis fjenden skulle nærme 

sig BSO’et. Det er nemlig blevet rappor-

teret, at fjenden vil forsøge at opklare 

imod området for at få indsigt på delin-

gens BSO og aktiviteter. 

Der går ikke lang tid, før alle er faldet 

ind i den daglige rutine, og med et vel-

fungerende BSO som base, kan den nor-

male undervisning genoptages. 

Vi prøver, i løbet af feltøvelsens tre 

dage, kræfter med bl.a. reaktionsbaner, 

ild og bevægelse og orienteringsløb i mør-

ke. I pauserne udforskes feltrationerne, 

som vi for første gang har stiftet bekendt-

skab med. 

Ned i nærforsvarshullerne

Tiden skrider stille og roligt fremad og ru-

tinerne kører som de skal, indtil kl. 0600 

torsdag morgen, hvor beredskabsområ-

det pludselig bliver erkendt af fjenden. 

Alle bliver kommanderet ud af bivuakker-

ne og ned i nærforsvarshullerne. 

Efter en kort, men intens skududveks-

ling, skal delingen hurtigst muligt væk. 

Beredskabsområdet er kompromitteret 

og bliver i al hast nedbrudt, og delingen 

forlader området. 

Resten af dagen står på uddannelse i 

kamp for mindre styrker, og da delingen 

endelig vender hjem til kasernen torsdag 

eftermiddag, og den nødvendige vedlige-

holdelse påbegyndes, står de værneplig-

tige tilbage med en hel del gode minder 

og en stor portion ny læring i baggagen.

Af Menig Harding

En smagsprøve på livet i Hæren
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Da DANCON hold 17 er sammensat af 

soldater fra stort set alle tjeneste-

steder og -grene, har forandringerne 

også	indflydelse	for	en	del	af	perso-

nellet i Camp Viking.

Den 28. februar blev Danske Artillerire-

giment, Hærens Kampskole og Det Dan-

ske Internationale Logistik Center (DANI-

LOG) nedlagt som led i implementeringen 

af Forsvarsforliget.

Den 1. marts blev der oprettet tre nye 

myndigheder under navnene Hærens 

Kamp- og Ildstøttecenter, Hærens Efter-

retningscenter og Garnisonskommandant 

Vordingborg. Det betyder, at flere solda-

ter fra 1. marts skal anlægge ny baret, nyt 

baretmærke eller begge dele.

Ligesom de forskellige tjenestesteder 

højtideligholder forandringerne med pa-

rader og andre markeringer hjemme i 

Danmark, er nedlæggelser og oprettel-

ser også blevet markeret ved DANCON 

i Helmand. 

Mandag d. 3. marts var alt personel fra 

Hold 17 trådt an ved flagpole. Personellet 

der er udsendt fra Det Danske Internatio-

nale Logistik Center med Trænregimentets 

mærke i baretten. Fra Danske Artillerire-

giment anrådte de soldater, der nu indgår 

i Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, med 

artilleriets baretmærke i den sorte baret. 

Chefen for DANCON, oberst Michael 

Thøgersen ønskede tillykke med de nye 

tilhørsforhold: - Størsteparten af jer der 

skifter regiment, skifter fra DANILOG til 

Trænregimentet – her vil jeg sige både til-

Nedlæggelser og oprettelser 
markeret i Afghanistan

Af	Per	B.	Jørgensen,	kaptajn,	presseofficer,	ISAF	17.

lykke og velkommen til de nye regiments-

kammerater. 

Efter paraden blev dagen yderlige-

re markeret ved et fællesarrangement 

på KFUM’s soldaterhjem, hvor Trænregi-

mentet havde sponsoreret kaffe, boller 

og kage!

8
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Hvis man spørger såvel nye som ”gam-

le” soldater, hvad de bedst kan hu-

ske fra deres tid på skydebanen, så 

vil	de	fleste	garanteret	sige:	Når	KUF-

vognen kom!! Mangen en træt og våd 

soldat har her ved ”Rulle-Marie” fået 

stillet den værste sult og fået varmen 

igen med en skoldende hed kop kaf-

fe eller kakao. 

Og ”Rulle-Marie” har da også – siden for-

rige årtusinde – betjent i hundredvis af 

soldater, politibetjente, samt beredskabs- 

og hjemmeværnsfolk; ikke kun på skyde-

banen i Nørresundby, men over det meste 

af Nordjylland. ”Hun” har således utalli-

ge gange været i Camp Hammer, i Tra-

num, ved Beredskabstjenesten i Rørdal 

og i Brinkhus ved Tolne samt mange an-

dre steder, hvor ”hendes” tilstedeværelse 

kraftigt har øget moralen hos det blan-

dede klientel. 

En ældre kvinde takker af

Med sine godt 15 år må ”Rulle-Marie” si-

ges at være færdig med at aftjene sin 

værnepligt. ”Hun” er ved at være en træt 

ældre dame, der ikke længere er så sta-

bil, som ”hun” var i sine yngre dage. Selv 

om man har passet ”hende” godt, er ru-

sten ved at indfinde sig og ”hendes” in-

dre kan få enhver veterinær til at spærre 

øjnene op. ”Hun” er ikke længere så let 

at holde ren, ja hun er faktisk ved at være 

fuldstændig slidt op. Derfor venter for-

ude de evige ophuggermarker, hvor ”hun” 

nok snart må ende sine dage. 

Kommer der en ny?

Der skal ikke herske tvivl om det store 

tomrum ”Rulle-Marie” vil efterlade, når 

hendes tid udrinder. Derfor er det sto-

re spørgsmål blandt tidligere og nuvæ-

rende soldater: Hvad NU!! Kommer der 

en ny Marie?

”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, sodavand og varm 
kakao, 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 solda-
ter til gode”. (Menig Martin Bach-Nielsen).

Rulle-Marie

Naturstyrelsen har, i samarbejde med 

Trænregimentet på Aalborg Kaserner, 

afviklet en spændende og inspireren-

de Nyjægerjagt i det 260 ha smukke 

øvelsesterræn, der ligger i udkanten 

af Nørresundby.

Trods vejrgudernes luner var 18 nye jæ-

gere mødt op til arrangementet, der ind-

ledningsvis bød på et lærerigt foredrag 

af vildkonsulent Ivar Høst, der pointere-

de, hvor vigtig sikkerheden er, når man 

går på jagt, ligesom de nye jægere skul-

le være opmærksomme på den nødven-

dige etik, der bør være på enhver jagt.

Herefter startede jagten, der gik over 

fire såter som drivjagt. De frivillige drive-

re og deres hunde fik meget vildt frem til 

de spændte skytter, der, trods masser af 

adrenalin i blodet, bevarede overblikket 

og til fulde levede op til den moral og etik, 

som Ivar Høst havde lært dem. 

To af de nye jægere var så heldige og 

ikke mindst dygtige, at de fik ram på 

hvert sit flotte rådyr, der begge var per-

fekt skudt. Det blev også til yderligere 

et rådyr, der blev skudt i driverkæden, 

samt to flotte fasaner, der blev skudt af 

nyjægerne. 

Undervejs viste Ivar Høst hvorledes man 

brækker et dyr og fortalte om vigtighe-

den af den korrekte hygiejne i processen.

Ved den afsluttende vildtparade var der 

stor enighed om, at alle havde haft en rig-

tig god og lærerig dag, som alle nyjæger-

ne var meget taknemmelige for at hav-

de deltaget i.

God start 
for de nye 
jægere
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Station Nord er beliggende i den nord-

østlige del af Grønland, og er hele året 

bemandet af fem mand. I daglig tale 

kaldet Fupper. 

Stationen består af en landingsbane på 

1.750 meter og ca. 45 bygninger i størrel-

ser fra 2-300m². De fem fupper, er på to 

års kontrakt, hvor de kun er hjemme på 

tre ugers sommerferie efter det første år. 

Lige nu er bemandingen dog lidt aty-

pisk, da en fup måtte tage hjem før tid. 

Det betyder, at en af stillingerne er besat 

af skiftende afløsere, der er der i tre-må-

neders perioder. Fire ud af de fem fup-

per har rødder ved Trænregimentet, her-

af to fra den tidligere Sanitetsbataljon.

Opgaven består i at holde den lille sta-

tion operativ, hvilke jo lyder meget nemt, 

hvis ikke lige der er minus 37 grader og to-

tre meter sne. Bare opgaven at få vand 

er en større omgang. De store bygninger 

er udstyret med en 2.000 liter vandtank, 

til bad og håndvask mm. Men for at fyl-

de tanken, skal vandet hentes i en sø tre 

km fra lejren. Her bores et hul i isen og 

vandet pumpes i tankbilen, med opvar-

met tank, for ellers er det frosset, inden 

man når tilbage til lejren. 

Landingsbanen er stationens livline og 

vores primære opgave. Der bruges meget 

tid på at rydde den for sne. Her er det 

ikke nok med en sneplov, som vi kender 

fra Danmark. Her skal de store maski-

ner til. Det vil sige snefræsere, som nær-

mest ”æder” sig gennem sneen og kaster 

det 40 meter væk. Når det meste sne er 

fjernet, skrabes banen jævn og tromles, 

således at selve landingsbanens overfla-

de er et hårdt islag, som fly kan lande på.  

Perioden 28/11-3/12 var lidt hektisk, idet 

der her var ”julebesøg”. Mest af håndvær-

kere, som var fløjet ind for at hjælpe med 

forskellige opgaver. Fire elektrikere som 

skiftede nogle el-tavler, og lavede ser-

vice på brandalarmer, og en oliefyrstek-

niker, som fik klargjort diverse fyr til vin-

teren. Derudover nogle forskere fra Århus 

universitet, som lavede vinterkontrol af 

de måleinstrumenter, de har stående på 

Station Nord. Alt skulle være klar og vir-

ke, inden deres hjemrejse, for næste fly 

kom først igen den 28. februar. 

I den periode, frem til 28. februar var 

der kun fem fupper på stationen, så der 

blev rigelig tid til at hygge med film, og 

god mad. Tv-programmer og internet fin-

des ikke, da stationen ligger så langt mod 

nord, at man ikke kan få signal fra satel-

litter. Så ingen Facebook og ingen sms’er. 

I denne tid er det også mørkt hele døg-

net. Solen gik ned den 15. oktober og kom 

først frem igen omkring den 1. marts. Men 

ingen vinterdepression her – det havde 

vi slet ikke tid til!

Tapre Trænsoldater på Station Nord
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Tapre Trænsoldater på Station Nord

Marts 1989
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Aalborg Kaserner har modtaget en ISO 

14001	miljøcertificering.

ISO 14001 er en standard for miljøle-

delse, og skal blandt andet anvendes 

til at forebygge forurening i forbin-

delse med de forskellige aktiviteter, 

der foregår på kasernerne i Aalborg.

Aalborg Kaserner er blevet certificeret af 

det Norske Veritas (tidligere Dansk Stan-

dard), efter besøg ved en bred vifte af 

funktioner på Aalborg Kaserner, lige fra 

operative enheder, værksteder, skyde-

baner og anvendelse af miljøledelsessy-

stemet.

Ved overrækkelsesceremonien udtalte 

lead auditor Anette List Svane, fra det 

Norske Veritas bl.a., at hun var meget 

skeptisk da processen blev indledt og at 

man fra Forsvaret meldte ud, at man ger-

ne ville modtage certifikatet i uge 51 i 

2013. Det var en meget ambitiøs plan, 

men det lykkedes.

I certificeringen bemærker Det Norske Ve-

ritas, at Aalborg Kaserner fremstår i god 

orden og er ryddelig, og at medarbejder-

ne har et godt engagement, en god vi-

den om miljøet og den påvirkning deres 

aktiviteter har på miljøet.

Ros til personellet

Ved overrækkelsen af miljøcertificeringen 

til chefen for Driftsområde Aalborg, Flem-

ming Rosenskjold, roste stabschef Briga-

degeneral Claus Uttrup medarbejderne for 

deres indsats og mindede om, at certi-

fikatet er en flygtig størrelse, idet vi kun 

har det midlertidigt og kun så længe, vi 

kan leve op til det. Claus Uttrup udtalte 

yderligere, at certificeringen er et syn-

ligt bevis på at Forsvaret vil miljøstyring.

Flemming Rosenskjold takkede efter-

følgende repræsentanter fra myndighe-

der og enheder samt miljøleder Thomas 

Kristensen for deres store indsats for at 

nå i mål.

Afslutningsvis skal det understreges, 

at hensigten med en ISO 14001 certifi-

cering er, at Forsvaret løbende forbed-

rer sin indsats for miljøet, hvorfor arbej-

det vil fortsætte på Aalborg Kaserner, ud 

fra de forbedringsområder og potentia-

ler der indgår i Det Norske Veritas’ eva-

luering af miljøledelsen.

Grønne kaserner
Resume:

Aalborg Kaserner er sammen med Alme-

gaards Kaserne udpeget som de to fyr-

tårnskaserner på landsplan i udviklingen 

mod et grønnere forsvar. Her skal der de 

næste år arbejdes målrettet med miljø-

venlige og bæredygtige løsninger.

Aalborg Kaserner bliver centrum for en 

visionær omstilling til fremtidens grøn-

nere kaserner. Målet er at finde frem til 

de bedste løsninger til at reducere ener-

giforbrug og CO2-udledning. Alle kaser-

nernes områder, bygninger og aktiviteter 

er en del af projektet. I alt skal der inve-

steres kr. 135 mio. på Aalborg Kaserner.  

Af Flemming Rosenskjold, chef for Driftsområde Aalborg.

Miljøcertificering
af Aalborg Kaserner
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De kommende år vil føre store foran-

dringer på Aalborg Kaserner. Vi er alle-

rede godt i gang, idet, det som et led i 

kasernernes forvandling til grønt etab-

lissement, har fået, som et ”quick-fix” 

projekt, implementeret et Centralt til-

standssystem (CTS-anlæg), der automa-

tisk styrer de tekniske installationer på 

kasernerne, bl.a. varme- og lys. Alle byg-

ninger er nu ”intelligente bygninger”. Byg-

ninger, herunder hotelværelser og under-

visningslokaler, som udlejes via booking 

i DESKEN, styres af medarbejderne i DE-

SKEN, således at bygningerne er aktivi-

tetsstyret.

Processen på Aalborg Kaserner er en 

del af projektet Grønne Etablissementer, 

der er et af initiativerne under Forsvarets 

klima- og energistrategi 2012-2015. Miljø- 

og Energiafdelingen/FBE er projektejer, 

mens Byggedivisionen/FBE varetager pro-

jektledelsen. 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 For-

svarets etablissementer, herunder struk-

turer, bygninger, installationer, processer 

og adfærd i en miljøagtig og bæredyg-

tig retning.

Formål

Begrænsning af ressourceforbrug og CO2-

udslip samt fremme af bæredygtige løs-

ninger.

Delmål

• Reducering af ressourceforbrug

• 40 % reducering af CO2-udslip

• 50 % reducering af varmeforbruget

• 30 % reducering af elforbruget

• 30 % af reducering af vandforbru-

get

• Omlægning til vedvarende energi

• Varmeforbrug 50 %

• Elforbrug 60 %

• Genanvendelse og nyttiggørelse af 

affald 65 %

Status

Vinderprojekterne for Aalborg Kaserner 

er blevet udpeget: PHL Arkitekterne, MOE 

A/S og COWI. Alle deltageres forslag er 

opstillet og kan beses i hovedkantinen 

på Nørre Uttrup Kaserne.

Den overordnede projektplan ser såle-

des ud:

2014: Forhandling med de tre vindere i 

1. kvartal. Offentliggørelse af vinder den 

04. april. Efterfølgende projektering af 

resultater fra konkurrencen.

2015/2016: Udførelse af bygge- og an-

lægsarbejder.

2017: Overdragelse af projektet i 1. 

kvartal 2017. 

Konkurrence udsættelse
Som det er alle bekendt har FKO gennem-

ført en konkurrenceudsættelse indenfor 

hovedparten af de ydelser (services) som 

FBE har ansvaret for bliver leveret til bru-

gerne af etablissementerne.

Det samlede resultat af konkurrence-

udsættelsen blev at ISS Facility Services 

A/S blev udpeget til at levere services in-

den for følgende områder:

SERVICEOMRÅDE A (RENGØRING):

Almenrengøring (affald inde, linned og 

måtter, ikke rengøring i køkkener)

• Hotelrengøring

• Vinduespolering

• Beplantning på kontorer og fæl-

lesarealer

SERVICEOMRÅDE B (KANTINE):

• Bespisning i kantinerne

• Forplejning til møder, kurser, arran-

gementer og øvelser

• Kioskvarer

• Kaffe- og frugtordning

SERVICEOMRÅDE C (AREALPLEJE)

• Intensiv pleje af arealer (IPA)

• Natur- og pleje af arealer (NPA)

• Affaldshåndtering

• Vintertjeneste

SERVICEOMRÅDE D (DRIFTSRELATERE-

DE OPGAVER)

• Simpel vedligeholdelse, herunder 

pedel- og viceværtsfunktion

• Driftsopgaver på skydebaner

• Øvrige driftsopgaver

Serviceområderne A og B er igangsat 

fra den 1. februar 2014.

Serviceområderne C og D er igangsat 

fra den 1. marts 2014.

Grundlæggende er det eksisterende op-

gaver, der er udbudt, hvorfor der ikke 

forventes store forandringer. Der kan 

forekomme lokale ændringer, fordi ser-

viceniveauet ensrettes på tværs af tje-

nestesteder.

På alle ovennævnte serviceområder har 

Forsvaret udarbejdet en kontrakt, der be-

skriver, hvad Forsvaret vil have, at ISS lø-

ser. Kontrakten beskriver endvidere også, 

i hvilken standard, opgaverne skal løses.

FBE er fortsat ansvarlig for, at du får 

den ydelse, Forsvaret har betalt for. 

Driftsområde Aalborg vil arbejde for at 

overgangen til ny leverandør forløber så 

smidigt som muligt. DESKEN vil ligesom i 

dag være brugernes indgang (single point 

of contact), såfremt der er spørgsmål, øn-

sker eller klager.  
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Under hvert indkaldelseshold bliver 

der afviklet en optagelsesøvelse for 

de værnepligtige, der kunne tænke sig 

at søge sergentuddannelsen. Her får 

man så skilt fårene fra bukkene. Me-

nig Lars Christensen, aspirant nr. 41, 

har sendt redaktionen denne beret-

ning om øvelsen:

- Jeg havde helt ærligt, aldrig nogensinde 

troet, at jeg ville blive så presset, som jeg 

blev på denne øvelse. Fysisk var jeg godt 

klar over, hvor mine grænser lå, og jeg var 

overbevist om, at der ikke ville komme et 

tidspunkt, hvor jeg ville tøve det mindste.

Mandag den 10. marts klokken 06.00 stil-

ler 46 forventningsfulde GSU-ansøgere 

fra Aalborg Kaserne – ud af 54 tilmeld-

te – foran cindersbanen med henblik på 

yderligere instruks. Det eneste vi ved er, 

at der vil blive en test af kondition i form 

af den såkaldte Cooper’s Test. 

Vi bliver delt op i to grupper, hvoraf den 

ene gruppe skal løbe Cooper’s test som 

det første, og den anden skal rykke ind 

i gymnastiksalen umiddelbart ved siden 

af løbebanen, for at få kontrolleret ryg-

sæk og udrustning for ekstra materiel, el-

ler mad, som kan fremme præstationen i 

løbet af de næste par døgn.

 Jeg var selv på holdet som skulle kon-

trolleres inden testen. Vi bliver beordret 

ned i vores soveposer med hovedet i fod-

enden, imens vores grej bliver kontrolle-

ret af en befalingsmand. Alt efter hvad 

der bliver fundet, får man en straf. Nog-

le fik en straf på ”20 af hver” (Push ups, 

sit ups og ryg-bøjninger), imens andre fik 

både mildere og hårdere straffe – alt sam-

men forgik imens man var pakket ind i sin 

sovepose. Personligt fik jeg 20 push ups 

fordi mit liggeunderlag, af en eller anden 

grund var vådt. Imens vi blev kontrolleret 

bliver den anden halvdel, som sagt testet 

i en Cooper’s test og da vi er færdige med 

kontrol af udrustning, byttes der rundt. 

Selvtillidsprøve 1

Efter endt kontrol og test bliver vi ind-

delt i seks grupper, med cirka otte mand 

i hver gruppe – alle lige engagerede, og 

spændte på hvad de næste to døgn vil 

bringe. Én af gruppens aspiranter bliver 

udnævnt til at være første gruppefører. 

Derefter bliver vi smidt på nogle lastbi-

ler og bliver kørt nord på. 

Vi ankommer til Flyvestation Aalborg, 

og bliver instrueret i hvad de næste par 

timer kommer til at gå med. Vi skal efter 

endt instruktion fortage et simuleret fald-

skærmsspring fra 16 meters højde, med 

to meters frit fald, før man bliver grebet 

af sikkerhedsliner, og bliver ført ca. 50 

meter hen over terrænet i svævebane. 

Da jeg selv har sprunget faldskærm i min 

En ekstrem fed øvelse
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fritid, har jeg personligt ikke svært ved 

situationen, men der var mange forskel-

lige reaktioner på denne melding. Nogle 

var spændte, og andre var mere nervøst 

anlagt. Alle ender dog med at gennem-

føre prøven og er klar til næste opgave 

– kæmpe respekt til samtlige aspiranter! 

Tranum øvelsesterræn

Da alle havde været igennem selvtillids-

prøve nummer 1, gik turen til Tranum øvel-

sesterræn hvor planen var, at vi skulle 

igennem en masse forskellige opgaver, 

ved forskellige såkaldte ’agenter’. Inden 

hver opgave fik vi et punkt på et udleveret 

kort, og et klokkeslæt, som skulle over-

holdes. Hver aspirant får i løbet af dagen 

lov at være gruppefører, for at vise hvilke 

leder-egenskaber vi hver især indeholder. 

Vi bliver hele tiden overvåget af en befa-

lingsmand, som skal tilbagemelde på os 

efter endt øvelse. 

Efter hver eneste opgave foretog vi et 

såkaldt ’after action-review’, som i alt en-

kelthed går ud på at finde ud af hvorfor 

opgaven gik som den gjorde. Både godt 

og dårligt.

Opgaverne indeholdte alt fra knob-bin-

ding og orientering til hvordan man byg-

ger forskellige bivuaker. Der var også en 

opgave, der lød på at finde ”noget som 

med sikkerhed kunne hjælpe os fremad-

rettet”. Genstanden, som vi hurtigt blev 

enige om kunne være en feltration, fandt 

vi desværre aldrig, men vi gav det et for-

søg, og humøret var højt. 

Det blev hurtigt ret tydeligt, at der vir-

kelig var tænkt over; hvordan hver mand 

kunne blive presset, på hver sin måde. 

Nogle var pressede fysisk, idet vi gik en 

del rundt i terrænet, og andre var med 

sikkerhed mere pressede psykisk. Vi vid-

ste ikke hvornår vi var færdige, og hav-

de heller ingen idé om hvornår vi ville få 

mad igen. 

Simuleret sprængladning

Sent på dagen, efter mange timer med 

forskellige opgaver og efter mange ki-

lometer tilbagelagt, får vi kontakt til en 

’agent’, som ikke har helt styr på det ko-

deord, som vi gerne vil høre for at få be-

kræftet, at han rent faktisk vil hjælpe os. 

Han er klædt i rødt, og vi trækker os 

egentlig ret hurtigt tilbage for at diskutere 

situationen med vores daværende grup-

pefører. Vi bliver enige om, at det er en 

god idé at gå videre, og væk fra den usik-

re agent, indtil vi hører, at han har mad. 

Lige inden vi går videre får han nævnt, at 

han har mad til os, og det er selvfølgelig 

lige det vi har brug for. 

Vi får taget en alt for hurtig beslut-

ning og går tilbage til agenten for at få 

noget tiltrængt mad. Han møder os med 

et stort smil, og løber derefter ind for-

an en aspirant fra gruppen med en simu-

leret sprængladning spændt fast til sig 

selv – fuck! 

Vi får beskeden; at vores ene mand i 

gruppen har fået bortsprængt sine ben, 

og at vi skal bære ham til en ambulance 

nogle kilometer væk, på en båre, som vi 

har fået udleveret. Vores skadede mand 

er den klart tungeste i gruppen, og idet 

vi i forvejen kun er fem tilbage i grup-

pen, efter tre mand har meldt fra pga. 

forskellige ting, bliver de næste mange 

meter virkelig lange. 

Vi ender med at ”sælge” både aftensmad 

og morgenmad fra vores tilkæmpede 

feltration til fordel for hjælp fra vores 

tilbagemelder. Vi kunne kun være to om 

båren ad gangen og var virkelig presse-

de til sidst, så det var ikke helt frivilligt,  

vi afleverede vores mad. 

Vi når dog lige akkurat vores lift som 

skal transportere os videre, og er klar på 

nye udfordringer. 

Camp Hammer

Vores lift går syd på mod en lejr kaldet 
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’Camp Hammer’. Denne lejr bliver vores 

hjem natten over, og giver også anledning 

til nye opgaver. Vi skal bl.a. på patrulje 

langs lejrens ydre hegn i løbet af natten, 

og lære at arbejde sammen i mørke ved 

hjælp af udleverede NVG’er (Night Vision 

Goggles – udstyr som gør det muligt at se 

i mørke). Der er bl.a. en opgave, som går 

ud på, at vi fra to forskellige rum, hen-

holdsvis skal forklare og samle et pusle-

spil. Gruppen bliver delt i to hold, med 

hver deres NVG og så er planen, at det 

ene hold skal dirigere det andet hold til 

at få samlet en præcis kopi af det pusle-

spil, som de har liggende foran sig. 

Senere den aften, efter vores patrulje 

langs lejrens hegn, har vi en forhåbning 

om, at der snart kommer et lille hvil eller 

bare chancen for at få lavet noget varmt 

vand til noget kaffe eller lignende. Men 

da vi træder inden for på lejrens områ-

de igen, får vi allerede næste opgave. Vi 

skal konkurrere imod en anden gruppe 

i forskellige fysiske aktiviteter, og den 

mand fra en hvilken som helst gruppe, 

som gør det bedst, får en belønning. Vi 

starter ud med nogle basale øvelser som 

push ups, sit ups etc. Og ender i en dyst, 

hvori det gælder om at ligge i planken i 

længst mulig tid. – Min gruppe vinder efter 

ca. fem minutter i planken med en aspi-

rant fra min gruppe, og mig selv som sid-

ste mand. Belønningen var tre gulerødder 

og fem skiver rugbrød. Lækkert! 

Selvtillidsprøve 2

Efter knap fire gode timers søvn bliver vi 

vækket, og skal stå klar foran lastbilerne 

30 min. senere, med al vores udrustning. 

Vi bliver smidt på nogle lastbiler og bli-

ver dernæst kørt til svømmehallen Skan-

sebadet i Nørresundby, der i dagens 

anledning er stillet til rådighed for de til-

bageværende aspiranter. Klokken 05.15 

står samtlige aspiranter klar på basinkan-

ten og er klar til instruks. 

Denne instruks indeholder seks forskel-

lige opgaver inklusiv endnu en selvtillids-

prøve – ’død mur’ fra tre meters højde. 

Resultaterne fra selvtillidsprøven var for-

skellige, og ikke alle fik gennemført prø-

ven tilfredsstillende. Men alle gav det et 

forsøg, og endnu engang fortjener alle 

kæmpe respekt herfra. 

De andre opgaver bestod af en mas-

se forskellige opgaver, hvori man virkelig 

skulle samarbejde for at gennemføre, og 

da ikke alle er lige skarpe i vandet, kræ-

vede det endnu engang virkelig meget af 

hver enkelt mand. 

Efter et tiltrængt bad i svømmehallens 

omklædningsrum står vi igen klar foran 

lastbilerne for at finde ud af, hvilke nye 

opgaver vi skal løse. Denne gang bliver 

det dog med 10 kg ekstra til fem ud af 

seks af grupperne, da vi ikke havde stillet 

i Svensk Kar til tiden (en af opgaverne fra 

svømmehallen var at have minimum fire 

mand i Svensk Kar, i otte minutter). Ikke 

alle hold havde været hurtige nok til at 

hoppe i det kolde vand, så straffen blev 

10 kg til hver gruppe. Fair nok.

Vi marcherer fra Nørresundby i højt sol-

skind, og humøret er stadig i top. Der 

bliver gået nogle kilometer og vi ender i 

kendt øvelsesterræn, lige uden for Aal-

borg Kaserner. Denne dag kommer på 

mange måder til at ligne dagen forinden, 

idet vi skal gå en masse rundt til forskel-

lige poster og løse nye opgaver. Denne 

gang er de dog langt mere fysiske end 

de var dagen før. 

Selvtillidsprøve 3

Allerede få timer efter anden selvtillids-

prøve står vi endnu engang foran en prø-

ve som skal teste os – og her bliver jeg 

for første gang virkelig presset. 

Vores første time i øvelsesterrænet om-

kring Aalborg Kaserner foregår faktisk 

inde på selve kasernen, i et lokale, hvor 

vi i starten får forklaret og forevist, hvor-

dan vi taper vores fødder ind for at fore-

bygge vabler. Jeg bliver personen, hvorpå 

det bliver forevist, og er virkelig glad for 

endelig at få en smule styr på mine fød-

der igen, efter jeg i over et døgn har haft 

problemer med vabler på begge fødder. 

Lige da jeg har sat mig på plads, trækker 

underviseren en sprøjte frem, og forklarer 

hvordan man giver sig selv en saltvands-

indsprøjtning, og fortæller efterfølgende, 

at vi skal gøre det på os selv. 

Én efter én skal vi gå op foran i lokalet 

og give os selv en saltvandsindsprøjtning 

med en henholdsvis tyk nål, eller en tynd 

nål. Jeg har på nuværende tidspunkt ikke 

været i nærheden af at være presset på 

samme måde, som jeg bliver, idet hun 

fortæller, at vi skal give os selv et skud 

saltvand. 

”I skal nu komme her op, én efter én og 

give jer selv en indsprøjtning, som I lige 

har fået forevist. ”

Vi er sidste hold til denne undervisning 

Død mur er et fald fra en given højde, 

hvorfra du ikke må gøre andet end at læne 

dig ud over kanten af vippen og lande på 

hovedet, med armene langs siden. Den-

ne øvelse kan laves fra siden, med ryg-

gen til vandet, og med front mod van-

det. Den vi skulle udføre, skulle foregå 

med ryggen til vandet, og endnu engang 

var reaktionerne forskellige. Hver mand 

havde tre forsøg til at få udført en per-

fekt ’død mur’. 
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og får fortalt, at der indtil videre kun har 

været to personer, som har brugt den 

tykke nål. Og så bliver der selvfølgelig 

besluttet, at hvis én fra gruppen benyt-

ter sig af den tykke nål, så gør resten det 

også. Første aspirant fra gruppen vælger 

den tykke nål, og resten af gruppen føl-

ger trop – imens jeg græder indvendigt. 

Jeg har intet imod nåle, så længe jeg 

ikke selv skal sidde med den i hånden, og 

bruge den på mig selv. Det ender i, at jeg, 

som sidste mand, får skudt saltvand ind i 

mig selv og vi må videre til næste opgave. 

Resten af dagen 

plus en overraskelse

Resten af dagen går som dagen før, med 

en masse opgaveløsning hvor vi på skift er 

gruppefører. Den eneste forskel er, som 

skrevet tidligere, at de nye opgaver er 

langt mere fysiske. Vi skal bl.a. flytte på 

en masse forskellige objekter, igennem 

en forhindringsbane utallige gange, og 

passere en sø i regntøj med vores udstyr, 

som vi lige har modtaget undervisning i 

at gøre vandtæt ved hjælp af en teltflage. 

Sidst på dagen bliver vi alle samlet ude 

i terrænet, hvor bataljonschefen kommer 

og holder en tale for os. Vi får tid til at 

slappe lidt af i dagens sidste solskind, og 

får spist de sidste krummer vi har tilba-

ge af vores mad. Jeg skal ærligt indrøm-

me, at jeg ikke kan gentage ret meget af, 

hvad han sagde, men jeg fik spist mit sid-

ste rugbrød. 

Vi bliver efter talen bedt om at stige på 

lastbilerne endnu engang og bliver der-

efter kørt ind på kasernens område. Der 

bliver snakket en del i lastbilen, og folk 

har virkelig en forventning om at vi me-

get snart får lov at vedligeholde våben 

og hoppe i seng. 

Lastbilerne bakker ind i gårdene, som vi 

sædvanligvis er vandt til, når vi skal stige 

ud af lastbilerne, men bagsmækken bli-

ver aldrig åbnet, og efter få minutter kø-

rer lastbilerne igen ud af portene til ka-

sernen. Der er en del forvirring, men folk 

falder hurtigt i søvn på ladet. 

Syrede lægmuskler

En god time senere bliver vi smidt af last-

bilerne på en strand, og får besked på 

hurtigt at få vores udrustning på. Der her-

sker stor forvirring, og jeg har en fornem-

melse af, at jeg ikke er den eneste, som 

troede, vi skulle i vandet med fuld udrust-

ning. Men i stedet for bliver vi sat i gang 

med at gå i et vanvittigt tempo, langs 

stranden, med ordre om ikke at sætte 

farten ned og under ingen omstændig-

heder blive overhalet af en anden grup-

pe – til gengæld skulle vi selv overhale 

dem foran os. 

Sådan blev vi ved i noget der føltes som 

et døgn. Ens lægmuskler var for længst 

helt syret til, og man tænkte ikke længere 

på andet end det næste skridt man tog. 

Alle, som gennemførte denne march, 

skal have et kæmpe klap på skulderen. 

Hvis man var bare i nærheden af at være 

lige så presset, som jeg selv var, så har 

man virkelig kæmpet. Stærkt!

Jeg har ikke tal eller tid på hvor langt vi 

gik, eller hvor lang tid det tog, men fem 

km på omkring 45 minutter tror jeg ikke er 

et dårligt gæt. Dette foregik selvfølgelig 

med fuld oppakning plus de ti kg, vi hav-

de fået som straf tidligt om morgenen. 

Tilbage til kasernen

Vi får omkring 15 minutter efter marchen 

til at få noget tørt tøj på, og gjort klar til 

endnu en gang at stige på lastbilerne. 

Denne gang går turen heldigvis tilbage 

til kasernen, med henblik på vedligehol-

delse af våben. 

Da vi ankommer til kasernen igen, 

får vi en lille halv time til at vedligehol-

de våben og andet udstyr, som har væ-

ret igennem øvelsen. Da vi er færdige 

med at vedligeholde, får vi besked på at 

stille i appelgården hurtigst muligt, og 

at vi skal medbringe badebukser og et 

felthåndklæde. 

Der gik ret hurtigt rygter om, at vi skul-

le spules med en vandslange eller lignen-

de, og de tilbageværende aspiranter var 

egentligt ikke klar over, hvad der skulle 

forgå. Vi marcher samlet ca. 400 meter 

hen bag cafeteriet på kasernen, og da vi 

kommer om bag bygningen fyldes samt-

lige næsebor med duften fra to store gril, 

som var opsat til os, så vi kunne få et or-

dentligt måltid. Sidste opgave på GSU-tu-

ren bestod i at spise sig mæt, og deref-

ter hoppe i seng. Tak!

Forfatterens kommentarer:

Jeg har ikke kunnet få kommentarer fra 

alle grupper fra GSU-turen, så jeg har ta-

get udgangspunkt i egne oplevelser. Men 

samlet har jeg en forståelse af, at vi alle 

sammen har oplevet nogenlunde det sam-

me. Bortset fra at vi ret hurtigt mistede 

tre aspiranter i lige præcis min gruppe, 

tror jeg, at alle har været lige pressede i 

en eller anden grad. 

Artiklen vil hurtigt virke som en person-

lig oplevelse, og jeg er ikke sikker på, om 

dette var målet, men det har ikke været 

nemt at fremhæve specifikke situationer 

fra andre grupper, idet jeg ikke selv har 

stået i den. 

Jeg havde helt ærligt, aldrig nogensinde 

troet, at jeg ville blive så presset, som jeg 

blev på denne øvelse. Fysisk var jeg godt 

klar over, hvor mine grænser lå, og jeg var 

overbevist om, at der ikke ville komme et 

tidspunkt, hvor jeg ville tøve det mindste. 

Men det var genialt planlagt med hensyn 

til lige netop saltvandsindsprøjtningen. 

Kæmpe stort tak til Premierløjtnant Pe-

arson, for en helt ekstremt fed øvelse, 

som ikke kunne være meget bedre plan-

lagt! Alle har lært meget om sig selv, det 

er jeg ikke i tvivl om.

433116, Christensen, Lars. 

Aspirant nummer 41. 
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Den 3. marts 2014, blev 4. Nationa-

le	Støttebataljon	officielt	en	del	af	

Trænregimentet.

Ved paraden i Generalens gård på 

Vordingborg kaserne blev DANILOGs fane 

afleveret til chefen for Trænregimentet, 

OB C. M. Schmidt, for at blive ført til Aal-

borg. Dette for at symbolisere, at 4. Nati-

onale Støttebataljon (4 NSBTN) som led i 

forsvarsforliget er blevet underlagt Træn-

regimentet.

4 NSBTN har til opgave at uddanne og op-

stille Nationale Støtte Elementer (NSE) til 

bataljonskampgrupperne, såvel som ud-

dannelse af værnepligtige og konsta-

belelever. Bataljonen er organiseret med 

en BTNST og seks NSE. 

1-3 NSE er fuldt bemandede og vil på skift 

uddanne sig til beredskab og indgå i hver 

sin bataljonskampgruppe. Medarbejderne 

i disse NSE kan derfor se frem til en hek-

tisk hverdag, med fokus rettet mod net-

op bataljonskampgruppen og aktiviteter 

i rammen af denne, eksempelvis større 

øvelser i ind- og udland.

4 NSE er bemandet med kadrepersonel. 

Som udgangspunkt skal 4 NSE være klar 

til at ”folde ud” og bemande et kommen-

de hold 4 i en ny mission. I forbindelse 

med den kommende RSM i Afghanistan 

vil personel fra 4 NSE ligeledes kunne bli-

ve anvendt til at overtage funktioner i 1-3 

NSE, hvis disse udsendes.

 

For at bibeholde muligheden for at hverve 

personel til 4 NSBTN, blev det ved forliget 

besluttet at der forsat skulle uddannes 

værnepligtige på Vordingborg kaserne. 

Fremadrettet vil der blive indkaldt ca. 60 

værnepligtige to gange om året i febru-

ar og august. 

6 NSE har til opgave at uddanne disse 

værnepligtige, en opgave som løses på 

samme tid, som de gennemfører funkti-

onsuddannelse for at kunne ”folde ud” i 

tilfælde af en ny og længerevarende mis-

sion.

Værnepligtige som måtte ønske det, og 

er fundet egnet til en kontrakt, gennem-

fører i rammen af 5 NSE en otte måne-

ders konstabelelevuddannelse. Uddannel-

sen er synkroniseret med HBU, således er 

der uddannelsesstart i juni og december.  

5 NSE skal som 6 NSE ligeledes kunne 

”folde ud”, hvorfor deres medarbejdere 

også gennemfører funktionsuddannelse 

for at vedligeholde og udvikle deres er-

hvervede kompetencer.

NSE-opgaver

Et NSE varetager den operative logistik 

mellem den hjemlige struktur og batal-

jonskampgruppen i missionsområdet.  

NSE yder operativ logistisk støtte til støt-

tede enhed inden for forsyningstjeneste, 

transporttjeneste, formidling af støtte fra 

Host Nation (HN), multinationale logisti-

ske enheder (MN LOG), civile leverandø-

rer (CSO), støtte til strategisk evakuering 

af sårede/faldne samt støtte vedr. regn-

skabstjeneste, med andre ord agerer et 

NSE blandt andet rejsebureau såvel som 

speditionsfirma. 

NSE FS&TPDEL, som løser de mangearte-

de opgaver, indeholder en terminalgruppe, 

en depotsektion og en transportsektion.  

FS&TPDEL er derved i stand til at modta-

ge PSN eller CARGO i en terminal, oplægge 

på depot og transportere forsyninger eller 

PSN til bataljonskampgruppens LOGKMP. 

Et NSE vil blive sammensat til lejlighe-

den og har i ISAF blandt andet haft CIS og 

en LEJRGRP underlagt, til gengæld har der 

ikke været en transportsektion i NSE da 

ST&LOG KMP har været placeret i Camp 

Bastion sammen med NSE.

Den nye dreng i klassen stempler ind

Af KN P.H. Hvirvelkær CH 4 NSE/4 NSBTN

Chefen for Trænregimentet, OB C. M. Schmidt, overdrager 4 NSBTN nye kvartermær-

ke til NK 4 NSBTN, MJ H. Gustafsson, med besked om at passe godt på den i fremti-

den. Til venstre ses afgående CH DANILOG OL P.L. Hinrichsen, som nu er Garnisons-

kommandant i Vordingborg Garnison.
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Udnævnelse til oversergent:

Pr. 21. marts 2013.

OS Peter Bjørn Wallin

OS kenneth Bo Nielsen

OS Mikkel Mika

OS Jacob Hermann Mønster Matthiesen

OS Lars Lambertsen

OS Tim Kristensen

OS Frederik Drachmann Jørgensen

OS Palle Ronald Jensen

OS Benny Hansen

OS Niels Andreas Lie Geertsen

OS Erik Jensen El Sherif

OS Karsten Dalsgaard Christiansen

OS Mikkel Zahle Brochorst

OS Rasmus Bjerregaard

25 års jubilæum:

Pr. 2. januar 2014:

SSG Henrik Bagger Nielsen

OKS-1 Anders Bo Fornitz

Pr. 13. januar 2014:

SSG Ole Larsen

Pr. 15. januar 2014:

SSG Lars Mørk

Pr. 24. januar 2014:

KN Søren Egebæk

Pr. 16. februar 2014:

SSG Kjell Kongsvang

Pr. 1. marts 2014:

ASS Susanne Porsborg Kristensen

Tjenestemandsansættelse:

Pr. 1. januar 2014:

SSG Dennis Bilaver Roed

OKS-1 Jan Holm Ebling

OKS-1 Torben Blenstrup Pedersen

Benådet med 

Fortjenstmedaljen i Sølv:

Pr. 2. februar 2014:

ASS Ninna Hagen Hansen

OKS-1 Jens Peter Jordt Sørensen

Anerkendelse for 

tjeneste ved Trænregimentet. 

Pr. 28. februar 2014:

SSG Jens Erik Støvring

OKS-1 Peter Emtekjær

Seniorsergent Jens Erik Støvring er blevet 

pensioneret og ved hans særdeles velbe-

søgte afskedsreception fik han blandt an-

det overrakt en model af den PMV, som 

han kørte rundt i, da han i sin tid starte-

de sin militære karriere.

Seniorsergent Lars Mørk.
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Terrænsport består af 1 km punkt-

orientering (PO), et orienteringsløb 

(sværhedsgrad og længde afhængig af 

løbsklasse) afsluttende med præcisi-

onshåndgranatkast (HGR) mod skyt-

tehul.

Er der fejl på PO eller manglede træffe-

re i HGR – afvikler man tilsvarende antal 

strafrunder inden målgang. Deltageren 

med hurtigste sluttid er vinder.

Årets stævne blev gennemført inde på 

flyvestation Karup – hvor den længste ori-

enteringsbane på ni km let kunne drejes 

Mestre i terrænsport
rundt på flyvestationen uden at komme 

tværs eller blot i nærheden af landings-

banerne.

Resultater Individuelt: 

Herre A (9 km) 

Nr. 2: SG J.A. Mac Lassen. 

nr. 3: SG Tue Strøm Jensen. 

Dame 35 (4,5 km) 

Forsvarsmester: KN Louise Dyg Thomsen.

Herre 63 (3,8 km) 

Nr. 2: OL O. Christiansen 

Herre C (4,2 km)

Nr. 3: PL Rune Schjerlund.

Resultater hold: 

Herre A

Forsvarsmester: SG J.A. Mac Lassen og SG 

Tue Strøm Jensen, og nr. 3: SSG Jes Mose 

Jensen og KN Allan Reiche Andersen. 

Herre C 

Nr. 2: PL Rune Schjerlund og MG M.T.H. 

Troelsen.

Aalborg Kaserner havde 15 deltagere med, 

som var bredt repræsenteret fra stort set 

hele kasernen.

Redaktionen ønsker deltagerne tillyk-

ke med de flotte resultater.

I forbindelse med AKIF generalforsam-

ling blev følgende hædret af Dansk Mi-

litært Idrætsforbund (DMI)for den fri-

villige indsats i vores idrætsforening:

SSG Henrik Vinther fra 3 VEDLBTN mod-

tog DMI´s sølvemblem med følgende mo-

tivation:

SSG sidder i DMI Cykeludvalg samt AKIF 

bestyrelse som udvalgsformand for vo-

res Idrætsudvalg, som indeholder lande-

vejscykling, MTB, løb, svømning, adventu-

re race, fægtning samt tri- og duathlon.

SSG har gennem hele sit tjenesteforløb 

(DRLRI, TRRI og senest AKIF) siddet i alle 

respektive IF bestyrelser og har konstant 

været en ivrig deltager og holdleder in-

denfor cykling og MTB, men også andre 

DMI idrætter har SSG deltaget i og tilmed 

med meget fine resultater. SSG har såle-

des også stillet sig til rådighed som hold-

leder udenfor eget speciale (cykling) ved 

forfald af holdledere i AKIF.

SSG har været stævneleder til adskillige 

DMI stævner. Her skal nævnes DMI stæv-

ner i 1995: Atletik og udehåndbold, 1998: 

DMI/DM Feltsport, 1999: DMI Militær Fem-

kamp, 2007-2009: DMI håndbold. Endelig 

har SSG stået som holdleder på utallige 

idrætsarrangementer i garnisonen gen-

nem en meget lang årrække. SSG har altid 

gjort – og gør til stadighed – en kæmpe-

indsats omkring rekruttering af DMI med-

lemmer til AKIF.

SSG er et af AKIF´s allerstørste forbille-

der udi idrættens verden – både som flit-

tig deltager, men især som holdleder. En 

primus motor af allerfineste karat!

MJ Ole Nielsen Lund fra 5 MPBTN mod-

tog DMI´s bronzeemblem med følgende 

motivation:

MJ har i en årrække i daværende Træn-

regimentets IF og senest i Aalborg Kaser-

ners IF (AKIF) flittigt deltaget i DMI Cross 

Country samt Forsvarets motionsevents.

MJ har i en årrække været holdleder i 

AKIF løbeafdeling.

MEK Lars Stahr fra Forsvarets Hovedværk-

sted modtog DMI´s bronzeemblem med 

følgende motivation:

Lars har i en årrække i daværende Træn-

regimentets IF og senest i Aalborg Kaser-

ners IF (AKIF) flittigt deltaget i DMI Trith-

lon samt Cross Country.

Lars har i en årrække været holdleder i 

AKIF Tri- og duathlonafdeling.

Fornem hæder
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Højt var humøret, da de pårørende 

skulle besøge deres værnepligtige. 

Selv havde de menige også smil 

på læberne, da den ellers norma-

le vækningstid blev udskudt et par 

timer. Det var jo orienteringsdag… 

4. og 5. kompagni havde øvet ekser-

cits til paraden, og udvalgte personer fik 

lært geværeksercits, således fanen kun-

ne blive præsenteret på ordentlig vis.  

Solen stod højt på den klare blå him-

mel, og dagen var langsomt begyndt. Bi-

ler ankom til Aalborg Kaserner, hvor de 

mange værnepligtige bød deres nære 

velkommen. De pårørende blev eskorte-

ret ind på stuerne, og vist hvor man lig-

ger og sover til dagligt.

Paraden begyndte klokken 10, og de 

mange beundrende ansigter blev rettet 

mod de menige i paraderne, som afspej-

lede hvad halvanden måned i værneplig-

ten kan gøre ved unge drenge og piger.

De mange demonstrationer

Efter paraderne blev alle stande, akti-

viteter og demonstrationer ved Hærens 

Basisuddannelse gjort klar, så de mange 

pårørende kunne få et dybere indblik i 

hverdagen som værnepligtig. Her var der 

blandt andet mulighed for at smage for-

svarets feltrationer, prøve kræfter med 

forskellige idrætstests, overvære en de-

monstration af faget skyttetjeneste samt 

se og prøve et udvalg af soldaternes vå-

ben og udrustning. 

Der var yderligere mulighed for at søge 

efter skjulte genstande på personer og 

køretøjer, overværer en demonstration 

af faget førstehjælp, og ligeledes se og 

prøve et udvalg af soldaternes mørke-

kampsmateriel. 

Derudover var der også opstillet en 

stand for Hjemmeværnet, der bød på en 

kop kaffe, og kunne fortælle hvad de-

res hverdag samt vision og mission gik 

ud på i forhold til det danske forsvar. 

Der var mulighed for at stille sulten i kan-

tinen, der både bød på kaffe og kage, 

samt frokost senere på dagen. KFUM hav-

de også opstillet en salgsvogn, til de man-

ge personer, der blev fristet af den dejli-

ge duft af grillpølser.

Efter rundvisning på de mange stan-

de og aktiviteter, blev der holdt et fore-

drag for pårørende ved kompagnichefer-

ne, hvor de værnepligtige fik æren af at 

rydde op i mellemtiden. 

Handling - konsekvens

Lørdagen sluttede af med stueeftersyn, 

hvor de pårørende kunne få et indblik i, 

hvad en normal morgen består af, samt 

hvilken konsekvenser det har, ikke at ad-

lyde sergenternes ordrer. En selvskyldt 

straf kunne være, når man bliver bedt 

om at skrue låget af sin ”dunk-drikke”, og 

hælde flaskens indhold ud over sit hoved. 

Disse værnepligtige, der ikke havde mag-

tet at ordne sit basis inden stueeftersyn, 

fik dovenskabens søde smag at mærke, til 

stor morskab for de pårørende.

Afslutningen for orienteringsdagen fo-

regik i kompagnigårdene, hvor kompag-

nierne stillede til appel med alle pårø-

rende som tilskuere til den sædvanlige 

aftrædelse. Derefter sluttede lørdagen 

med ti armbøjninger, ti mavebøjninger, 

og ti rygbøjninger, for at mindes et gam-

melt princip, der lyder: ”En dag uden træ-

ning, er en dag uden mening”.

Af menig Due 3. Deling/4 HBUKMP.

Orienteringsdagen
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I 2014 fejrer Hæren sit 400 års jubilæum. Et af de store arran-

gementer i den anledning var Games4os, hvor hele Hæren var 

samlet i Oksbøl Lejren torsdag den 8. maj for bl.a. at konkurrere i 

forskellige former for konkurrencer relateret til Hæren før og nu. 

Det blev et fantastisk arrangement. Det meste af Trænre-

gimentet var samlet – hvilket bestemt ikke er noget, der sker 

hver dag, al den stund, at vi er spredt rundt på 12 forskellige 

garnisoner i Danmark. Hertil kom, at de fl este af os kom lang 

vejs fra og det betød, at vi overnattede både natten til torsdag 

og natten til fredag. 

Det foregik i store telte med op mod 300 M/K i hvert telt på 

feltsenge – det blev til kollegialt samvær i yderste potens! På 

den gode måde. 

At regimentet så også løb af med sejren i halvdelen af disci-

plinerne, og kun var et mulehår fra at vinde underafdelingskon-

kurrencen, gør det kun endnu bedre. 

Vi sluttede opholdet i Oksbøl fredag formiddag med at fejre 

regimentets fødselsdag. Det var dejligt, at kunne samle hele 

regimentet, så alle kunne deltage i uddelingen af erkendtlighe-

der til personel, der havde gjort sig fortjent hertil i årets løb. 

Så tak til alle for nogle uforglemmelige dag!

Implementeringen af Forsvarsforliget skrider yderligere frem, 

idet der nu er sat gang i etableringen af den værnsfælles mi-

litærpoliti kapacitet. Organisation mv. er godkendt og beman-

dingen af den nye struktur er i fuld gang. Flyvevåbnets MP er 

begyndt at arbejde på Aalborg Kaserner og den samlede struk-

tur skal være klar i Aalborg fra 1. januar 2015, idet uddannel-

sen af de første MP’ere i den nye struktur dog indledes allere-

de her i efteråret.

Også på køreskoleområdet er der sket en udvikling. Den er des-

værre mindre positiv, idet vi her på køreskolen i Aalborg skal skæ-

re ned på kapaciteten med op mod 50 %. Processen er i gang og 

vil strække sig hen over sommeren. Det forventes, at der i løbet 

af efteråret vil ske en konkurrenceudsættelse af Forsvarets kø-

reskolevirksomhed og på baggrund af erfaringerne hermed, vil 

det omkring årsskiftet blive besluttet om hele eller dele af kø-

reskolevirksomheden skal udliciteres til private virksomheder.

De personelmæssige forhold omkring forligsproces mv. skrider 

planmæssigt frem og der er pt. ikke mere personel tilbage i job-

banken. Ansøgningssystemet er også begyndt at fungere, og der 

er allerede gennemført adskillige ansættelser via dette system.

På det operative område – og det er jo det, vi er her for – er 

aktiviteten ved regimentets enheder ganske stor. ISAF 17 i Af-

ghanistan har travlt med at pakke ned og sende hjem. Jeg hav-

de lejlighed til at besøge soldaterne og kunne – som sædvan-

lig – konstatere, at der blev arbejdet godt og solidt, så godt at 

man var fl ere dage foran tidsplanen for nedpakningen. Det var 

særligt godt at se, at alle hjalp til, uanset hvad ens formelle til-

hørsforhold var. 

Med på besøget var også musikgruppen Die Herren og to 

stand-up komikere. Det var Trænregimentets ilddåb som an-

svarlig for feltunderholdning og jeg tror godt man kan sige, det 

var en stor succes. 

En del af personellet ved ISAF 17 er enten kommet hjem el-

ler på vej hjem, men dem der er tilbage er det Nationale Støtte 

Element og dele af stabs- og logistikkompagniet – altså perso-

nel fra Trænregimentet. Og det bliver også dem der lukker og 

slukker i det sydlige Afghanistan i løbet af august.

Samtidig med at ISAF 17 pakker ned i Camp Bastion, er der sendt 

noget personel til Kabul for at gøre klar til at modtage det før-

ste hold til den kommende NATO-mission, Resolute Support 

Mission. Hold 1 er under uddannelse nu og rejser ud i løbet af 

august. Trænregimentet stiller et Nationalt Støtte Element samt 

nogle enkelt personer til Det Danske Element.

Uddannelsen i rammen af Hærens Reaktionskampgrupper går 

planmæssigt. En af disse kampgrupper har netop været på øvel-

se i Litauen sammen med baltiske og amerikanske enheder. Lo-

gistikken udgjorde en vigtig del, bl.a. fordi de omkring 1.000 

mand, med materiel og køretøjer, jo skal både frem og tilbage. 

Øvelsen blev planlagt og gennemført med kort aftræk men med 

et meget godt resultat. Succesen gentages til efteråret, når en 

af de andre kampgrupper skal på øvelse i Norge – spændende 

opgaver, der giver meget gode forudsætninger for at øve både 

logistik og militærpolititjeneste under gode og realistiske forhold.

Og for at vi ikke skal kede os alt for meget, er regimentet også 

ansvarlig for Host Nations Support til to større øvelser med 

udenlandsk deltagelse i hhv. september og oktober.

Så der bliver masser af behov for fortsat at

”Sustaining victory”

Christian M. Schmidt

Mange opgaver
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Der var lagt op til en dag fyldt med 

skydninger, som vi havde ventet på 

mere eller mindre fra starten af vores 

værnepligt. Derfor var forventninger-

ne også tårnhøje, da vi sad op i last-

bilerne med kurs mod Tranum. 

Denne dag var en mulighed for at impo-

nere og afprøve vores skydefærdigheder 

på reaktionsbanerne, og samtidig var det 

også første gang, vi fi k lov til at bruge 

skarp ammunition uden for skydebanen 

på øvelsespladsen. 

Samme sted fi k vi også på nærmeste 

hold stiftet bekendtskab med panser-

værnsvåbenet og gjort brug at vores tør-

træning, som endte ud i både at affyre 

med løst og en enkelt skarpladt.

Reaktionsbaner med skarpt

Specielt reaktionsbanerne i et ukendt 

terræn var et af hovedpunkterne på da-

gens program, og var også en favorit hos 

mange. 

Banen bestod i at skyde på de skiver, 

der pludselig dukkede op på forskellige 

afstande i terrænet, hvilket fi k koncen-

trationen og oplevelsen et par niveauer 

højere op, end det hidtil har været med 

et gevær i hånden. 

Var man ikke opmærksom i et øjeblik, 

kunne det betyde, at du ikke nåede at 

ramme målet. Her fi k du også for alvor 

brug for at gøre nytte af det, du i tre 

måneder har trænet og prøvet på at få 

ind under huden og gøre nytte af det, 

du har lært. 

Nærkampskydestilling, magasinskifte, 

reaktionsevne og det at orientere sig or-

dentlig og i rette situationer var bare nog-

le af de begreber, der blev lagt vægt på 

ude på de forskellige baner. Her fandt 

man også ud af, at det var en fordel at 

have fulgt godt med i ”timen”, da en god 

gennemførsel netop omhandlede disse 

begreber. 

Det at afprøve sine skydefærdighede på 

sådanne forholdsvis realistiske baner, får 

også det hele til at virke mere menings-

fuldt. For enhver soldat er ikke kommet 

bare for at skyde på skydebane eller med 

løst ammunition – her kunne vi mere ret-

mæssigt sige: ”We train, as we fi ght!” 

PVV’er med en afsluttende fi nale

PVV’en havde groft sagt ind til dagen i Tra-

num kun være noget, som absolut skul-

le bæres på under de mange feltdage, og 

man må sige, at det blev et noget andet 

kendskab, vi fi k denne dag, hvor PVV’en 

i den grad kom til sin ret. 

I Tranum var der oprettet en station, 

hvor vi med løst skulle skyde mod skiver 

på ca. 100 meters afstand, hvilket på pa-

piret kan lyde som en overkommelig op-

gave, men når man skal korrigere efter 

vind og vejr, kan det pludselig blive en an-

den opgave. Om ikke andet så gav det for 

nogen mere end andre en fornemmelse 

af, hvilken type våben det var. 

Af Filip Skovgaard Pedersen, 1. Deling, 5 HBUKMP                           

Skydeperiode i Tranum

Den bedste skytte måtte som fi nale få 

fornøjelsen af at affyre en skarpladt PVV 

med en hel deling som publikum, og det 

var tydeligt, at det ikke er hver dag, at 

man ser så kraftfuldt et våben blive af-

fyret.

Mørkeskydning

Sidst på eftermiddagen måtte vi pænt 

vente på, at solen måtte tage sin afsked, 

så vi kunne udføre vores mørkeskydning 

på gruppeniveau. Her blev de allerede la-

vede skyttehuller brugt, hvor skiver helt 

fra 50 – 380 meter skulle beskydes og 

nedkæmpes. 

Her blev det også bevist, at mørket har 

en væsentlig rolle at spille, når man skal 

fi nde og ramme sit mål, da ens syn ikke 

er på samme niveau, når der er mørkt. 

En god og lærerig oplevelse

Alt i alt var turen til Tranum en oplevelse 

af de store, der indtil videre har været, i 

vores snart afsluttede værnepligtsophold. 

Det har været en milepæl i ens ophold, 

hvor du den dag kunne se, hvor meget du 

har rykket dig som soldat i løbet af den 

seneste tid.  
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Trænregimentet var repræsenteret 

med fi re medarbejdere ved det årlige 

todages militære “præstationstogt” 

i Holland. 

Præstationerne over de to dage skal gen-

nemføres i hold á to deltagere. Trænre-

gimentets hold: Major Orla Barsøe og 

seniorsergent Jes Mose Jensen samt pre-

mierløjtnant Claes Kærgaard og premier-

løjtnant Jacob Schmidt-Jørgensen.

Hver dag gennemføres i uniform og man 

har maksimalt ti timer til at gennemføre 

hver af dagens prøvelser.

Første dags prøvelser:

 75-85 km orientering på cykel hvorunder 

der var stationer med 3 km speedmarch, 

forhindringsbane med ammunitionskas-

se, 9 km orienteringsløb, feltforhindrings-

bane og kajakorientering.

Anden dags prøvelser: 

Håndgranatkast (præcision) 50-60 km ori-

entering på cykel med opgaver undervejs 

ved brug af koordinater samt afstands-

bedømmelse, 3 km speedmarch og 20-25 

km orienteringsmarch herunder skydning 

med gevær.

Hvis man ikke honorerede de krævede 

tidskrav, eller antal ramte mål, fi k man 

enten tidstillæg 20-45 minutter afhæn-

gig af opgave eller strafrunder i form 

af løb/march 1, 2, 3, eller 4 km afhæn-

gig af hvor langt man var fra kravene!

Som det fremgår af billedet bestod alle 

deltagerne fra Trænregimentet prøvelser-

ne, hvor ellers kun ca. halvdelen af de 

ca. 700 deltagere består. Major Orla Bar-

søe fi k et ”2-tal” for at have gennemført 

to gange (derfor ingen medalje på hans 

bryst på billedet).

 

Jes Mose Jensen

Seniorsergent

TRR sagsbehandler Idræt

”Præstationstogt” 
i Holland  

Aalborg Kaserners Idrætsforening 

(AKIF) blev i 2013 den mest vindende 

idrætsforening i Forsvaret.

Denne prægtige indsats blev markeret ved 

Dansk Militær Idrætsforbunds repræsen-

tantskabsmøde, hvor foreningen fi k over-

rakt et smukt sølvfad. 

Over hele idrætspaletten har AKIF mar-

keret sig fl ot, men især løbere, oriente-

ringsløbere, triatleter, mountainbikere og 

ikke mindst cykelrytterne har markeret 

sig helt i top. 

Alle AKIF’s idrætsudvalg sætter igen i år 

alle sejl til for atter at hive trofæet hjem 

til skabet, hvorfor vi atter går efter stær-

kest mulige opstilling.

AKIF blev den 
mest vindende 
idrætsforening 
i 2013 

Idrætsforeningens formand, seniorser-

gent Mikael Gam med det smukke sølvfad.
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Nogle borgere kiggede en ekstra gang, 

da tre ambulancegrupper fra 4. Sani-

tetsdeling rykkede ud i byens gader, 

klædt i kampudrustning og kørende i 

pansrede ambulancer af Piranha-ty-

pen, som netop var kommet tilbage 

til Danmark fra Afghanistan.

Det var Trænregimentets sanitets-reakti-

onsstyrker, der på civile faciliteter øvede 

sig i at redde/behandle traumatiserede 

patienter. 

Denne lidt anderledes øvelse skulle 

simulere indsættelse i humanitære- og 

fredsbevarende operationer, hvor en re-

gering måtte anmode om de danske re-

aktionsstyrkers hjælp.

Proffessionel behandling

Dagen bød blandt andet ambulancebe-

handlerne på redning af en kritisk, ryg-

skadet patient i Nørresundby Svømmehal, 

hvor soldaterne var nødt til at svømme 

ud, og forsigtigt behandle og overfl ytte 

patienten til et ”spineboard”, mens de 

fortsat befandt sig i bassinet.

En anden opgave var en ”hasteopgave” 

ved Aalborg Lufthavn, hvor en ”medarbej-

der” havde været ude for en arbejdsulyk-

ke og blødte kraftigt fra hovedet. 

Momenterne krævede på stedet hurtige 

beslutninger, professionel behandling og 

efterfølgende transport til traumecente-

ret på Aalborg Universitetshospital. 

Sergent J. Grønager, der var øvelsesle-

der, udtaler:

- Sanitetskompagniet er ved denne 

øvelse kommet et stort skridt videre i 

uddannelsen. 

Jeg vil derfor gerne sige tak til persona-

let i Aalborg Lufthavns Security, til Nør-

resundby Svømmeland og ikke mindst til 

det dygtige personale ved Aalborg Uni-

versitetshospital.

Øvelsen har bragt kompagniet tættere 

på Aalborg Kaserners civile naboer, som 

jo sjældent oplever soldaterne på øvelser 

i nærområdet. 

Samarbejdet har været meget positivt, 

og soldaterne blev over alt mødt med smil 

og ros. Én af paramedicinerne på sygehu-

set kommenterede indsatsen: ”Jeg håber 

NYHEDSBREV NR. 2 • 2014
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ikke, at I er vores nye konkurrenter – I er 

jo rigtig dygtige”.  

Øget civilt samarbejde

Det skal afslutningsvis bemærkes, at sani-

tetskompagniet det sidste års tid har haft 

et øget civilt samarbejde, hvor kompag-

niet blandt andet har undervist i traume-

behandling for elever fra Hovedstadens 

Røde Kors, ligesom der er gennemført 

større katastrofeøvelser, med støtte fra 

civile skoler.

”Patienterne” blev bragt til Traumecente-

ret på Aalborg Universitetshospital.

”En såret medarbejder” i Aalborg Luft-

havns lagerområde behandles.

Næsten 200 medlemmer af Selskabet 

for Aalborgs Historie var til general-

forsamling på Aalborg Kaserner.

Selskabet for Aalborgs Historie er en for-

ening, hvis medlemsskare tæller fl ere end 

900. 

Hvert år afholdes foreningens general-

forsamling ”ude i byen”, da det er svært at 

fi nde lokaler, når der, møder næsten 200 

op til generalforsamlingen. Derfor spørger 

foreningen hvert år større virksomheder, 

sportsklubber eller institutioner om lov til 

at holde generalforsamlingen der, evt. i 

forbindelse med en orientering om stedet. 

Obersten bød velkommen

I år faldt valget så på Aalborg Kaserner, 

hvor medlemmerne fi k en bred orientering 

om kasernernes historie af garnisonskom-

mandant, oberst Christian M. Schmidt, der 

bød de mange medlemmer velkommen til 

arrangementet. 

Selskabet for 
Aalborgs Historie  

Han fortalte ligeledes om, hvornår de 

første soldater ”indtog” Aalborg og for-

svarets betydning for Aalborg fra den-

gang og til i dag. 

Obersten orienterede endvidere om 

Trænregimentets opgaver og de nye til-

tag omkring den forandring af bygnings-

massen, der sker i forbindelse med de 

kommende nybyggerier, der er nært fore-

stående.

Efterfølgende fi k medlemmerne en 

rundvisning primært på Nørre Uttrup Ka-

serne og P2, hvor korporal Palle Strand-

gaard fortalte om diverse køretøjer, ka-

sernerne og området generelt.

Herefter gik turen tilbage til Kantinen, 

hvor der så var generalforsamling og af-

slutningsvis nød forsamlingen kantinens 

lækre sandwich med tilhørende drikke-

varer.

Du kan i øvrigt læse mere om forenin-

gen på: http://www.aalborgshistorie.dk/ 
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Brænd, dødelige gasser, bygninger der 

falder sammen og mennesker der lig-

ger helt og halvt døde. Situationen 

kræver handling og dermed omgåen-

de! Branden skal slukkes, folk skal 

trækkes væk fra gassen og bygnin-

gerne afstives, så den dertil krævede 

førstehjælp kan påbegyndes.

Dette er et udkast til nogle af de færdig-

heder man, som værnepligtig, bliver ud-

rustet med i faget brand miljø og red-

ning (BMR). 

I undervisningen, som strakte sig over 

fi re dage, lærte man, hvordan man kan 

udbedre et katastrofeområde og være til 

hjælp i en pludselig opstået situation, som 

eksemplet ovenfor. 

Som fagets navn rigtig nok antyder, 

består faget af fi re forskellige punkter, 

som man kan blive udsat for og den før-

ste er brand. 

Her lærer man om de forskellige sluk-

ningsmetoder og på hvilken måden bran-

den kan opstå, samt brede sig.

Selve undervisningen i brand, sluttede 

med handlebaner, hvor man kunne bevi-

se, hvad der var blevet lært den enkelte 

dag. Dette gik bland andet ud på, at sluk-

ke en brand med et tæppe og de kend-

te ildslukkere.

Knob og stik

Andet forløb handlede om redning og mil-

jø, som indebar mur-gennembrydning, 

dækning af tag og undervisning i diger 

og dæmninger mod oversvømmelser. 

Under dette forløb fi k vi rig mulighed 

for at bruge vores knob og stik, vi havde 

øvet på, hvilket også gav mening til de 

enkelte knob og stiks opbygning.

Tredje dag blev en dag, der stod på bå-

retransport. Transporten foregik ikke kun 

vandret, som man er vant til, men også 

lodret og skråt. Igen fi k vi vores tovfær-

digheder sat på prøve. 

Afstivning af bygninger var også en stor 

del af dagen, som bestod i, hvordan man 

på nemmeste vis undgår at få en bygning 

i hovedet, imens man er i gang med bå-

retransporten. 

Undervisning og handlebaner

Her blev dagen også afsluttet med hand-

lebaner, for at vise hvad vi havde lært den 

pågældende dag.

Sidste dag var en dag med miljøforebyg-

gelse og hvordan man skal reagere, hvis 

der er noget giftigt i området.

Dagen bestod af en lille smule klasseun-

dervisning efterfulgt af tre handlebaner, 

som hver gang eskalerede i intensitet. 

Hver handlebane blev blandet sammen 

med den førstehjælp og den nye viden 

om giftstoffer og miljø. 

Efter hver handlebane fi k vi feedback, 

som vi kunne bruge på at forbedre vo-

res udførsel. Så hvis vi nogen sinde skul-

le komme ud for en katastrofe er vi her-

med bedre stillet til at være en hjælper 

og ikke en byrde.

Brand og dødelige gasserBrand og dødelige gasser

Af menig Martin Als Havbro
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Feltøvelse 2 er for værnepligtige no-

get af det største og sværeste man 

kommer igennem. De fysiske og psyki-

ske grænser bliver presset, alt imens 

undervisningen og indlæringen fore-

går. 

Feltøvelse 2 startede for 4 HBUKMP/4 DEL 

klokken 0445 mandag morgen, hvor den 

vidunderlige lyd af mindst fi re vækkeure 

fi k sat gang i de værnepligtige. Før klok-

ken 0600 skulle alle de normale pligter, 

plus færdigpakning, madpakkesmøring 

og, for nogle personers vedkommende, 

sløring og afsløring klares, hvilket gav an-

ledning til en del stress, grundet den al-

lerede spændte stemning op til øvelsen. 

Da uret slog 0600 stod hele delingen 

klar på gangen til en grundig gennemgang 

af udrustningen, hvilket betød at de ellers 

fi nt pakkede tasker blev proppet utrolig 

hurtigt for at nå appellen.

Forsvinderup

Efter kaptajnens opmuntrende tale om-

handlende de kommende dage steg vi 

op på lastbilerne, og vendte snuderne 

mod Finderup øvelsesterræn, der blandt 

befalingsmænd er bedre kendt som 

Forsvinderup, hvor delingerne skulle op-

holde sig de kommende fi re døgn. 

Stemningen ombord på lastbilerne var 

mildest talt lidt slukket grundet den tid-

ligt startede dag, men dette ændrede sig 

dog hurtigt, da vi ankom til den første 

aktivitet.

En tur på skadestuen

Det tog ikke lang tid, før vi gruppevis be-

vægede os rundt i Brikby, hvor nogle brug-

te tiden på alternativ indtrængen gen-

nem vinduer. 

For en enkelt persons vedkommende 

endte den alternative indtrængen des-

værre med en tur på skadestuen, da han 

på den hårde måde lærte, at hagen ikke 

er det mest optimale at lande på, når 

man hopper gennem et vindue. Andre var 

i fuld færd med at rydde huse, lære om 

farlige rum, samt genopfriske hvordan 

man bevæger sig korrekt gennem gaderne 

og reagerer på en føling i byen. 

Oven i alle disse spændende aktivite-

ter fandt man også omskolingen til FX-

systemet, der for udenforstående kort 

og præcist kan beskrives som værende 

paintball med 9mm patroner. 

”Uddannelsen” i systemet foregik ved 

at stille sig op på to rækker med fem 

meter imellem, hvorefter den ene ræk-

ke vendte sig, knugede de svedige og ry-

stende hænder hårdt, mens de afvente-

de den kommende smerte fra et skud på 

låret og to på ryggen. Da den ene ræk-

ke var færdig med at skyde byttede man 

roller, og de andre fi k derefter lov til at 

stifte bekendtskab med de knapt så be-

hagelige, blå kridtkugler. 

De rasende sønderjyder

Dog var dette langt fra den sidste aktivi-

tet i løbet af dagen, da vi senere på ef-

termiddagen skulle gennemføre et angreb 

på et af husene i byen, med henblik på at 

tage kontrollen af byen fra FARS (Fraktio-

nen Af Rasende Sønderjyder). Vi startede 

ud med en kort briefi ng, hvorefter vi blev 

indsat gruppevis fra forskellige retninger, 

med henblik på at nedkæmpe de rasen-

de sønderjyder så effektivt som muligt.

Holdet som skulle rense huset kunne ikke 

komme ind ad stueetagen, så vi endte 

op med at klatre op til anden sal på en 

vakkelvorn stige. 

Efter en succesfuld rensning og ned-

kæmpning af fjenden var det tid til den 

sidste aktivitet i byområdet, som bestod 

af en FX-bane med skiver, hvor grupper-

nes mål var at rense huset så hurtigt som 

muligt.

Dagens sidste aktivitet før vi kunne 

hoppe i posen, var at angribe to af de 

andre delinger, som havde gravet skyt-

tehuller hele dagen. Første angreb mens 

det var lyst, havde til formål at fi nde ud 

af hvor fjenden befandt sig henne, såle-

Af Simon Bruun og Andreas Monefeldt .
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des der kunne kastes artilleri under nat-

tens angreb, som kom til at foregå en del 

timer senere. 

Omkring klokken 2130 blev vi kørt ud til 

fjendens stillinger, hvor vi krøb så tæt på 

vi kunne, før vi åbnede ild og forsøgte at 

trænge igennem. 

Angrebet gik bedre for nogle end for 

andre, og for et par stykkers vedkommen-

de endte det med en tur på hovedet ned 

i fjendens skyttegrave, da de var kravlet 

for langt op mod stillingen.

Da vi endelig var færdige med angre-

bet omkring 2300, blev vi kørt hen i nær-

heden af vores BSO. Eftersom dette lå 

omkring 200 meter inde i skoven, vente-

de der en meget langsom gåtur igennem 

utroligt ujævnt terræn, iført rygsække, fl i-

selise (radio 371’eren), PVV og diverse an-

dre stumper, før vi overhovedet havde en 

chance for at komme i posen. 

Der gik da også yderligere en halv time 

fra ankomsten til vi lå i posen og sov grun-

det vagtplaner og diverse andre opgaver, 

der skulle ordnes først.

Der blev knoklet og svedt

Næste morgen vækkede sergenterne de-

res grupper omkring 0615, hvorefter vi fi k 

hele tre kvarter til at forpleje, før dagen 

for alvor gik i gang. 

Der gik ikke mere end en times tid med 

at sætte folk ind i opgaven, hvorefter alle 

gik i gang med at grave de mange skyt-

tehuller, som skulle færdiggøres før an-

grebene om aftenen.

Der blev knoklet og svedt, og efter 

mange timers gravearbejde stod vi med 

det færdige resultat i form af nogle utro-

ligt fl otte skyttehuller med korrekt dæk-

ningstykkelse, tonsvis af sløring og fi ne 

højre- og venstrebegrænsninger marke-

ret med knæklys til natten.

Hen af eftermiddagen brugte vi tiden 

på at øve turen ud til stillingen, og midt 

under indøvelsen blev der pludselig råbt 

”Bemand stillingerne! Det er ikke en øvel-

se!”, hvorefter hele delingen sprang af 

sted i fuld fart. 

De andre delinger var begyndt at angri-

be, men grundet indøvelsen tidligere på 

dagen, gik der ikke mange sekunder, før 

vi stod klar til modangreb i stillingerne. 

Det samme gjorde sig gældende, da vi 

klokken 2045 blev kaldt ud i stillingerne, 

hvor vi fi k skudt tonsvis af skud af, alt 

imens fjenden kastede artilleri omkring 

ørene på os, og konstant forsøgte at an-

gribe fl ankerne af stillingen. 

Til sidst trak de sig tilbage, og vi kunne 

gå tilfredse i seng, med et løfte fra ser-

genterne om at stå op på en almindelig 

måde, i modsætning til alarm opbrud, som 

blev brugt på feltøvelse 1. 

Efter en fantastisk nats søvn skulle 

skyttehullerne dækkes til, og som alle 

værnepligtige er klar over, var der selvføl-

gelig forsvundet en masse jord fra front- 

og sideværnene, hvilket gjorde det rime-

lig besværligt at få dækket hullerne til. 

Opgaven lykkedes dog til sidst, og vi 

kunne komme videre i programmet med 

mad samt forberedelse til nattens pa-

trulje. 

Under forberedelserne skulle vi blandt 

andet lære ruten fra start til slut udenad, 

omfordele vægten i taskerne, huske ken-

detegn samt lukketider ved de forskelli-

ge samlepunkter på ruten, kende radio-

frekvenserne og koderne for, hvor langt 

på ruten vi var nået. 

Svært at orientere sig

Da klokken blev 1900 sad vi op på lastbi-

lerne for at påbegynde nattens patrulje, 

og efter et kvarters kørsel blev vi smidt 

af ved vores drop zone, hvor man allere-

de kunne fornemme hvor svært det blev 

at orientere sig, så snart mørket lagde 

sig tæt omkring grupperne. 

Der gik ikke mere end et par minutter, 

før vi kunne høre hunde bag os, og vi vid-

ste at det skulle foregå hurtigere og mere 

i skjul end det allerede gjorde, så efter et 

par timer med hurtig ”snige-snige”-teknik 

stod vi ved vores KFO, hvorfra vi skulle ud 

for at fi nde og angribe fjenden. 

Allerede ved starten af opklaringen 

kunne man mærke manglen på søvn. 

Klokken var 2300, og vi vidste alle, der 

var lang tid igen. 

Under opklaringen fi k man god mulig-

hed for at smage på jorden, da ethvert 

tegn på fjender i området resulterede i 

en fl yvetur ind til siden af vejen, indtil alt 

så ud til at være roligt igen. Samtidig gik 

det også ud på at holde sig så lavt og 

lydløst som muligt, så fjendens mistanke 

ikke blev vakt før angrebet næste morgen. 

Grundet den fi ne opklaring lykkedes 

det os at indhente megen viden om fjen-

den, så ved morgenens angreb havde DF 

fremstillet en fornuftig og fyldestgøren-

de plan for, hvad der skulle foregå un-

der angrebet.

Klar til angreb

Omkring 0400 tiden startede vi klargørin-

gen til angrebet ved at fl ytte vores KFO 

cirka 600 meter, hvorefter vi trak i stil-

ling ved fjendernes gård. Tegnet til an-

grebet blev givet, hvorefter hele delin-

gen åbnede ild samtidig fra tre ud af fi re 

sider, og pludselig fl øj der løsskud, artil-

leri og kommandoer omkring ørene på 

os, indtil der blev kommanderet tilbage-

trækning, da vi havde indhentet den in-

formation vi var kommet efter. 

Da vi havde været oppe for at hente 

vores rygsække ved KFO, ventede der en 

mange kilometer lang tur til hvad vi troe-

de ville være hvileområdet, men det skulle 

vise sig at det på ingen måde var tilfældet.

Hele delingen sad fuldstændig udmat-

tede og sikrede 360o klokken 0900 om 

morgenen, da vi fi k ordre på at pakke 

vandtæt. 

Stemningen for at skulle igennem en 

vandpassage var på dette tidspunkt ikke 

på sit højeste, men folk adlød selvfølge-
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lig, da man nødigt ville slæbe på en fuld-

stændig gennemblødt taske. 

Efter en times tid begav vi os ned mod 

passagen, og til sidst endte det da også 

op med, at man gejlede hinanden op til 

turen igennem vandet, så da vi ende-

lig hoppede i vandet foregik det med et 

smil på læben, når man da havde hove-

det oven vande. 

På den anden side af vandpassagen 

ventede en løbetur på omkring en kilo-

meter igennem elhegn, mudder og med 

radioer over skuldrene, før vi endelig an-

kom til vores hvileområde, hvor vi hurtigt 

fi k skiftet til noget tørt tøj og trukket po-

sen godt op over hovedet.

Da det velfortjente hvil på cirka seks 

timer var overstået, begav vi os af sted 

mod vores pick up, hvorefter vi blev kørt 

til de store lastbiler. 

Havde vi mistet en radio??

Det viste sig desværre at vi havde mi-

stet en radio undervejs, hvilket betød at 

ALT skulle pakkes ud og kontrolleres, men 

da vi stod med alle stumperne fremme, 

meddelte en anden deling at de ”… vidst 

var kommet til at tage en radio for me-

get med.”, og vi fi k af den grund lov til at 

pakke det hele igen. 

Vi satte os derefter op på lastbilerne og 

vendte snuderne hjemad, hvor der ven-

tede vedligeholdelse til langt ud på nat-

ten, hvorefter man endelig kunne kravle 

i sin varme seng, for at tage en lur på et 

par timer, før morgenrengøringen skulle 

påbegyndes. 

NYHEDSBREV NR. 2 • 2014



Torsdag den 8. maj markerede Hæren 

sit 400 års jubilæum ved et stort ar-

rangement i Oksbøl hvor hele Hæren 

var samlet.

Parade, koncerter og et stort idræts 

arrangement “Games4os” stod på 

dagsordenen. 

Der blev kæmpet i otte discipliner: Sport 

gennem tiden, Fanestafet, Biathlon, 

Cross, O-løb, 3-kamp, Terrænsport og 

Feltskydning.

Enheder fra Trænregimentet vandt di-

sciplinerne o-løb (SANKMP), Cross (5 

MPKMP), Sport gennem tiden (5 MPKMP) 

og 3-kamp (SANKMP).

Det var 1. Kompagni fra I Bataljon ved Den 

Kongelige Livgarde, der løb med sejren i 

konkurrencen om at blive Danmarks bed-

ste underafdeling. 

Titlen vandt kompagniet med en mini-

mal margen ned til nummer to, som blev 

Sanitetskompagniet fra Trænregimentet.

Forskellen mellem de to hold var på 

blot 10 point, da 1/I Livgarden vandt 

med 3395 point mod Sanitetskompagni-

ets 3385 point. 

Trænregimentets deltagelse i Games4os 

er blevet veldokumenteret med mange 

”Træn”-billeder fra konkurrencerne, lej-

ren, paraden og den afsluttende koncert .

Du kan se dem på: http://forsvaret.dk/TRR

I duel med Kronprinsen

En af dagens mange spændende discipli-

ner i kampen om at blive Hærens bedste 

underafdeling var biathlon. 

Biathlon er en otte-mands stafetkon-

kurrence, hvor den enkelte deltager skal 

gennemføre et orienteringsløb på to kilo-

meter, en liggende skydning, et nyt orien-

teringsløb – igen orienteringsløb på to ki-

lometer – og til sidst en stående skydning. 

Denne disciplin fi k royal deltagelse, da 

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frede-

rik stillede op, 

- Skydning blev gennemført med fi n-

skyttegevær kaliber .22 mod Kulvinen mål. 

Disse mål viser automatisk, om skuddet 

ramte eller ej. Og det har betydning. Hver 

forbier betyder nemlig en strafrunde på 

cirka 200 meter til skytten, fortæller se-

niorsergent Jan Møller fra Jægerkorpset, 

der var disciplinleder for biathlon. 

Hver underafdeling stillede med et otte 

mands hold, de to første og de to sidste 

deltagere på holdet skulle løbe to gange 

mellemsvær bane på hver ca. to kilome-

ter i fuglefl ugt, mens de øvrige fi re løbe-

re hver skulle klare to gange 1,6 km på 

en såkaldt let bane. 

Hans Kongelige Højhed Kronprins Fre-

derik deltog ikke på et hold, men løb mod 

to rutinerede løbere: Menig Jeppe Ander-

sen fra Jyske Dragonregiment og senior-

SSG Jes Mose Jensen er træner for de danske militære landshold i både orientering og 

biathlon. Han fi k derfor oplevelsen af at kæmpe mod Hans Kongelige Højhed Kron-

prins Frederik, som skulle have kompetent modstand, da han stillede op til prøvelser-

ne i biathlon konkurrencen under Games4os.

Trænregimentet 
dominerede 
ved Games4os  

sergent Jes Mose Jensen fra Trænregimen-

tet. Jes er træner for det danske militære 

landshold i både orientering og biathlon. 

Efter de første to kilometer kom Jes 

Mose Jensen først til den liggende skyd-

ning, tæt fulgt af Jeppe Andersen, mens 

der var omkring et minut ned til Kronprin-

sen. Både Jes og Kronprinsen fi k fi re træf-

fere ud af fem skud, mens Jeppe fi k tre. 

Efter næste runde med orientering kom 

Jes til stående skydning med god afstand 

til Jeppe, mens Kronprinsen havde halet 

ind på de to andre. Her fi k både Kron-

prinsen og Jes en træffer, mens Jeppe in-

gen fi k. 

Jes Mosen Jensen kom i mål i tiden 51 

minutter 49 sekunder, Jeppe Andersen i 

52.34 min. og HKH Kronprinsen 56.27 min. 

- Det var en rigtig fl ot tid, Kronprinsen 

blev noteret for, fortæller Jes Mose Jen-

sen. Biathlon er nemlig en særdeles kræ-

vende idrætsdisciplin.
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I forlængelse af Hærens 400 års jubi-

læum markerede Trænregimentet sin 

17 års fødselsdag i Oksbøl.

Trænregimentet har fødselsdag den 10. 

maj, der normalvis bliver markeret ved en 

parade på Aalborg Kaserner.

I år var hele regimentet samlet i Oksbøl 

for at deltage i Hærens 400 års jubilæum, 

den 8. maj. Derfor blev det besluttet, at 

det samlede regimentet blev i Oksbøl til 

om fredagen, den 9. maj.

Flere end 1.000 deltog

Således deltog fl ere end 1.000 medarbej-

dere fra samtlige garnisoner, hvor Træn-

regimentet har enheder placeret.

Det var for samtlige paradedeltagere 

og ikke mindst regimentschefen en min-

deværdig begivenhed at se såvel de små 

eksterne enheder som den i Trænregi-

ments regi nye 4. Nationale Støttebatal-

jon samlet til den store parade.

Sædvanen tro var det Prinsens Musik-

korps, der spillede til paraden, kulmine-

rende med Trænregimentets March på 

fl otteste vis.

Under paraden talte regimentschefen, 

oberst Christian Mollerup Schmidt, om 

det forgangne år ved regimentet. 

Du kan læse oberstens tale og se bil-

leder fra paraden på Trænregimentets 

hjemmeside: http://forsvaret.dk/TRR

Legater og erkendtligheder

Ved paraden blev der uddelt diverse le-

gater og erkendtligheder til personellet. 

Se motivationerne i oberstens tale.

Kaptajn Morten Dahlbergen fra 4 NSBTN 

blev tildelt Spar Nords erkendtlighed.

Oversergent Emil Westphall Breddam 

fra 4. HBUKMP modtog Rotary Nørresund-

bys anerkendelse.

Seniorsergent Peter Vinther, 4 NSBTN 

modtog regimentets legat for personel 

af sergentgruppen.

Overkonstabel Ruth Kirstine Larsen, 

5 MPBTN, modtog regimentets legat for 

personel af konstabelgruppen.

Anerkendelse for Bedste Soldat ved 

hver underafdeling i Hærens Basisud-

dannelse:

Menig Andreas Benjamin Corvenius Nil-

sen, 4 HBUKMP. Menig Andreas Gravers 

Klitgaard, 5 HBUKMP.  Menig Frederik Jen-

sen, 6 NSE, HBU.

Chefen for 1 LOGBTN, oberstløjtnant 

Jørgen Clasen modtog DMI-pokalen til 

bedste bataljon ved regimentets idræts-

dag. 

I øvrigt blev Årets Idrætspris, som er 

indstiftet af Aalborg Kaserners Idrætsfor-

ening tildelt seniorsergent Henrik Vinther, 

der desværre måtte tage hjem dagen før 

paraden, da han blev skadet under Game-

s4os.

Regimentschefen afsluttede formelt 

dagen ved hjemkomsten til Aalborg Ka-

serner, hver han lagde en buket blomster 

ved regimentets mindelund.

En gigantisk En gigantisk 
paradeparade

NYHEDSBREV NR. 2 • 2014 13



14 NYHEDSBREV NR. 2 • 2014

Røg og kaos på Sønderholm Skole. 

«Torsdag den 10. april kommer Aalborg 

Kaserners Sanitetskompagni med ti 

ambulancer og 60 soldater og holder 

øvelse på skolen. Der vil komme me-

get røg, men ingen skud og larm - RING 

IKKE 112!»

Sådan lød et opslag ophængt i Sønder-

holm by og på borgerfoereningens face-

book gruppe.

Det skyldes et samarbejde mellem Søn-

derholm Skole og 2 SANKMP/1 LOGBTN 

om gennemførelsen af en masseskade-

Børnene taler Børnene taler 
om det endnu om det endnu   

øvelse på skolen. I øvelsen indgik skolens 

personale og 72 elever som fi guranter. 

De elever, som ikke var fi guranter, virke-

de som mediehold, der fi lmede og skrev 

artikler om ulykken (forstilt gaseksplosi-

on) på skolen.

SANKMP stillede med 10 AMBGRP 

samt FBPT og FBPL, som var opstillet i 

Frejlev. Formålet var at øve march, ind-

retning af SAN-installationer samt gen-

nemføre triage og behandling.

Såvel SANKMP som skolen fi k stort ud-

bytte af dagen, og stadig taler børnene 

om ”skoledagen” den 10. april.

Børnene fandt det vældig interessant at 

blive sminket så livagtigt, og levede sig 

virkelig ind i rollerne.

NYHEDSBREV NR. 2 • 2014
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AKIF var endnu engang godt repræ-

senteret ved DMI fodbold – ud af ca. 

200 deltagere, var de 45 fra AKIF og 

AKIF var den eneste idrætsforening 

med hold i alle rækker….fl ot!

Denne repræsentation kan i meget høj 

grad tilskrives vores holdledere, der gør 

en stor indsats for at samle hold – både 

indendørs og udendørs.

I år blev såvel kvinderækken og oldboys-

rækken desværre afl yst p.g.a. manglen-

de tilmelding, hvilket i høj grad må tilskri-

ves, at deltagerne skal anvende friheder 

på at deltage.

 Det skal bemærkes, at oldboysholdet 

fra AKIF (med Mads Raeder i spidsen) fi k 

tilbudt at deltage i herresenior B-rækken 

(7-mands). Dette tilbud sagde man ”ja-

tak” til og med et par yngre forstærk-

ninger, blev vores oldboyshold vinder af 

rækken – og vores seniorer i samme ræk-

ke blev nr. 2.

 

Såvel herresenior 11-mands (spillere fra 

VPL KMP) og veteranholdet spillede sig til 

en 3. plads – begge hold var kun margi-

naler fra en 2. plads.

 

Samlet set havde alle fi re AKIF-hold præ-

mier med hjem fra stævnet (1 guld, 1 sølv 

og 2 bronze), og vi blev således bedste 

idrætsforening ved stævnet!

AKIF resultater fra DMI fodbold (uden-

dørs) d. 11/5-14 i Varde: (holdlederen 

nævnt i parentes). 

Herre A (11-mands): 3.plads (Kåre 

T. Paamand)

Herre B (7-mands): 1. plads (Mads Raeder) 

og 2. plads (Danny Axelsen)

Oldboys (7-mands): Afl yst (Mads Raeder)

Veteran (5-mands): 3. plads (Ole N. Lund)

Kvinder (5-mands): Afl yst (Tanja M. Pe-

dersen)

Tak til alle deltagere og holdledere…!

Bo Lassen/AKIF-fodbold

Fornemme 
fodboldresultater  

Ikke mindre end 49 personer fra stør-

re og mindre virksomheder, tilknyt-

tet InterForce Region Nordjylland, var 

mødt op på skydebanerne ved Lind-

holm Høje, hvor deltagerne fi k lejlig-

hed til at stifte bekendtskab med før-

stehjælp og skydning.

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland hav-

de velvilligt stillet dygtige instruktører til 

rådighed for arrangementet, der dels bød 

på førstehjælp, med tyngden lagt på hjer-

temassage og hjertestarter, og dels på 

skarpskydning med gevær M/96. 

Skydningen foregik på 100 m, på alle 

tre baner, og efter en grundig instrukti-

on og afprøvning af diverse skydestillin-

ger fi k deltagerne lov til at indskyde ge-

værerne, hvorefter der var konkurrence. 

Og selvom geværerne er relativ nem-

me at skyde med, og selvom alle fi k en 

grundig instruktion, så var resultaterne 

alligevel langt over, hvad man kunne for-

vente. Således opnåede to af deltagerne 

98 point, hvilket er ganske imponerende, 

udtalte instruktørerne. 

Også i førstehjælp blev der rigtig gået 

til stålet. For mange var det en øjenåb-

ner, for den form for hjertemassage, de 

engang havde lært, er jo så ganske an-

derledes, end den der praktiseres i dag.

Alt i alt et rigtig godt arrangement, som 

de mange deltagere satte stor pris på.   

Førstehjælp 
og skydning 
for civile
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Lidt forenklet, så består NATO ledel-

sen af et politisk organ (Det Nord-

atlantiske Råd) og et militært organ 

(Den Militære Komité), som arbejder 

sammen om at nå frem til enighed 

vedrørende store beslutninger om-

handlende NATO. Den Militære Ko-

mité har til opgave, at udarbejde an-

befalinger til det Nordatlantiske Råd 

vedrørende militære spørgsmål. 

NATO består som bekendt af 28 medlems-

lande, og hvert land har en repræsentant 

i det Nordatlantiske Råd og i den Militære 

Komité. I den politiske struktur er repræ-

sentanten typisk en højtrangerende em-

bedsmand eller en erfaren ambassadør. 

I den militære struktur er den militæ-

re repræsentant en højtstående offi cer. 

Hver af disse strukturer har derudover 

en ”formand/generalsekretær ”, der leder 

møderne. NATO’s generalsekretær er som 

bekendt Anders Fogh Rasmussen, og NA-

TO’s formand for den Militære Komité har 

siden den første januar 2012 været den 

tidligere forsvarschef, general  Knud Bar-

tels. Det må siges at være helt unikt, at 

et land som Danmark bestrider to så mar-

kante stillinger – og endda på samme tid.

Personbeskyttelse

Disse stillinger medfører en strukturel 

trussel, grundet deres profi lering og be-

tydning i NATO. Militærpolitiet har derfor 

fået til opgave, at yde personbeskyttelse 

til formanden for den Militære Komité ge-

neral Knud Bartels. Militærpolitiet uddan-

ner kontinuerligt livvagter, der forbere-

des på at gøre tjeneste i Bruxelles, hvor 

NATO’s hovedkvarter ligger. 

Inden turen går til Bruxelles gennem-

fører vi en missionsspecifi k uddannelse, 

som er en overbygning på den grundlæg-

gende livvagtsuddannelse. Uddannelsen 

er hovedsageligt bygget op på baggrund 

af de erfaringer, man nu har gjort sig over 

en lang periode med opgaven, og er me-

get relevant. 

Uniformen er udskiftet

Hvad der nok kommer bag på de fl este, 

der ikke har beskæftiget sig med person-

beskyttelse, er den mængde planlægning 

livvagtstjenesten indebærer.  Der er så-

ledes ikke tale om en opgave, hvor man 

bare følger med en VIP, uden at vide no-

get om hvad der foregår. 

Selvom uniformen er skiftet ud med et 

jakkesæt, er det vigtigt at huske på, at vi 

er soldater. På samme måde som enhver 

anden militær opgave, handler det om at 

forudse og imødekomme trusler, uden at 

gå på kompromis med opgaveløsningen. 

Som livvagt skal man være god til at 

læse forskellige situationer, og ikke være 

en hindring for VIP’ens arbejde. Man kan 

vælge, at sikre en VIP ved at låse per-

sonen inde i en stålkasse, billedligt talt, 

men så vil VIP´en ikke kunne løse sin op-

gave, hvilket vi skal skabe forudsætnin-

gen for – så den option ligger ikke lige 

til højrebenet. 

Et andet miljø

Som livvagt, skal man lære at læse for-

skellige situation, være forudseende og 

kunne agere hensigtsmæssigt i den kon-

krete kontekst man indgår i. Denne ba-

lance bliver der lagt stor vægt på under 

den missionsorienterede uddannelse, idet 

miljøet er væsentligt forskelligt fra de fl e-

ste af de opgaver, vi har erfaring med fra 

Irak og Afghanistan.  

Rent operativt vil det ofte være mere 

hensigtsmæssigt at være anonym i en fol-

kemængde, i stedet for at gå rundt i et 

indkøbscenter med den klassiske hvide 

øresnegl, og ligne en, der skal til at kaste 

sig imellem en kugle og Whitney Houston. 

Man skal altid overveje sin fremtoning, 

og hvordan man først og fremmest yder 

den bedst mulige beskyttelse for VIP´en, 

samtidig med at man fremstår anonym 

og VIP´en får de bedste betingelser for 

sit arbejde.   

Ansvar og situationsfornemmelse

Opgaven med at beskytte formanden for 

den Militære Komité foregår selvsagt i det 

øverste miljø af NATO, og man skal så-

ledes være i stand til at agere inden for 

dette system på en professionel måde. 

Det giver et spændende og varierede ar-

bejdsmiljø, der kan foregå mange steder 

i verden, hvor generalen har opgaver. Op-

gaven stiller derfor store krav til profes-

sionalisme, ansvar og situationsfornem-

melse, men giver samtidigt et job og et 

spændende indblik i NATO’s øverste mil-

jø. Det bliver en stor faglig udfordring, 

men samtidig også en spændende ople-

velse jeg ser frem til.    

Af Magnus Nielsen-Man

Livvagt for NATO
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Det er onsdag morgen, og vi skal af-

sted på vores sidste felt/kontroløvel-

se. Den fjende vi skulle kæmpe mod 

på øvelsen, var en udefi neret op-

rørsgruppe, som ville angribe sam-

fundsvigtige installationer.

Vi sidder op i lasbilerne kl. 0730, hvor vi 

kører mod Slette Strand. Vi blev sat af på 

den nærmeste vej, for derefter at van-

dre ind til området, hvor vi skulle opret-

te vores BSO.

Efter vi havde oprettet vores BSO, skul-

le vi angribe en oprørsstilling, som var 

et formodet oprørstræningsområde. Vi 

kæmpede os frem gennem et skovområ-

de med en masse bevoksning og dårligt 

udsyn, som besværliggjorde kampen for 

os, så vi måtte ofte skifte position for at 

forblive kampduelige.

Da vi har løst opgaven kommer vi tilba-

ge i BSO, hvor vi får lidt frokost, og gør os 

klar til kamp fra stilling. Da vi kommer ud 

til det sted, vi skal være, får vi gjort vo-

res stilling klar. Vi får sløret vores hjelme 

og vores stilling, så fjenden ikke kan se 

os. Efter en 30-45 minutters tid kommer 

fjenden og vi slår dem tilbage med bravur.

Gasmasken på

Efterfølgende har vores deling bevogt-

ningstjenesten omkring kompagniets 

BSO, hvilket inkluderede en ”gaspatrul-

je”, da man ikke forventede et frontalt 

angreb fra fjende, men at de derimod vil-

le forsøge at gasse vores BSO for at for-

årsage skader og svække vores kampvilje. 

Under patruljen opdager vi gas, vi får 

gasmaskerne på og orienterer KSN om 

udslippet. Heldigvis var der tale om en 

lille mængde og der var vindstille, så det 

blev vurderet, at BSO’et ikke var truet.

Kamp og patruljetjeneste

Torsdag morgen får vi nedbrudt BSO’et. 

En gruppe er udvalgt til at skulle være 

momenter for en anden deling. Så for-

middagen går med, at vi skal være fjen-

der for en deling der har lavet kampstil-

linger, som vi havde gjort dagen før. Vi 

har nogle spejdere ude som kommer tæt 

på kampstillingen. Da de ikke bliver op-

daget, trækker de stille og roligt tilba-

ge igen, kontakter os, og siger, vi kan gå 

i kamp fra sydsiden. Vi bokser os frem-

ad med støtte fra skovkanten, men bli-

ver som forventet slået tilbage, da den 

forsvarende deling har gjort deres arbej-

de ordentligt.

Efter vi er færdige som momenter, spi-

ser vi vores frokost, hvorefter vi klargør til 

nattens patruljetjeneste, hvor vi skal lave 

et baghold mod en oprørskonvoj.

Klokken slår 2000 og vi gør klar til at 

Af menig Mette N. Sørensen og MG Martin T. Clement 3 DEL/5 KMP.  

Den afsluttende feltøvelseDen afsluttende feltøvelse

infi ltrere. Vi går igennem et bakket ter-

ræn og over et stødhegn, hvor vi havde 

et uheldigt tilfælde med en menig, der 

sad fast i hegnet, til hendes fortrydelse 

og vores morskab. Vi ankommer til KFO, 

hvor vi venter på, at mørket falder, så vo-

res førere kan RECCE uset. Kl. 0100 går vi 

mod målet. Varslingsholdet bliver place-

ret, derefter støtteholdet, angrebsholdet 

og til sidst spærreholdet. Vi ligger klar og 

afventende til kl. 0300. 

Pludselig kommer en personbil og en 

lastbil kørende. Spærreholdet affyrer de-

res PVV og så går det ellers løs. Angrebs-

holdet får renset, sat bomber på de to 

biler, hvorefter vi forlader stedet. Vi kom-

mer tilbage til KFO (På denne øvelse var 

KFO og SP det samme sted), hvor vi so-

ver til ved 0ttetiden.

Vi bliver vækket af, at det står ned i 

stænger og alt er vådt. Vi vender derfor 

tilbage til lastbilerne, hvor vi laver en ”sau-

na” af vores teltfl ager og enkeltmands-

brænder, så vi kan få tørt og varmt tøj.

Det var en rar afslutning på øvelsen.

17
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I weekenden inden Påske udkæmpe-

des hårde kampe om Danmarksme-

sterskabstitlerne i Biathlonorien-

tering – tilmed i alle disciplinerne; 

sprint, klassisk og stafet.

Første konkurrence, sen fredag efter-

middag, gennemførtes i Ulfborg, som er 

kendt for at være et temmelig teknisk ud-

fordrende terræn.

Og vi blev ikke skuffede; mange fi nur-

lige delstræk og postplaceringer med lig-

gende og stående skydninger undervejs 

på banen. Det krævede megen koncen-

tration, da man jo kom ind på skydeba-

nen med meget høj puls.

Den, der mestrede det bedst og der-

med blev Danmarks bedste Dameløber 

blev Mette Møller Nielsen foran Anne Ed-

sen – begge AKIF.

Hos Herre Elite blev Andreas Mikkel-

sen Jensen en fl ot nr. 3. Den ældste del-

tager i eliteklassen; Jes Mose Jensen fulg-

te Andreas pænt til dørs, men endte på 

4. pladsen – begge AKIF.

Hos de ældre old boys blev Allan 

Baagø klassemester med Anders Edsen 

som nummer to – begge AKIF.

Den klassiske distance gennemførtes 

i Klosterheden, som var en totalt anden 

skov; meget fl ad og meget let, til fordel 

for de letbenede!

Skoven har ud over en del bævere en 

del vindfældninger, efter de sidste stor-

me over Danmark, for uden meget store 

lyngområder og jo dårligere form man er 

i, jo højere er lyngen.

Mette vandt igen, igen 

Mette har vundet dette Danmarksme-

sterskab utallige gange, men har haft sto-

re udfordringer med formen frem til det-

te DM. 

Alligevel trak hun det længste strå bl.a. 

ved stævnets bedste skydning, fi n punkt-

orientering og et godkendt - om end et 

noget langsommere orienteringsløb end 

normen fra hendes side.

Altså Danmarksmester Mette foran 

Astrid Hadberg og Anne Edsen som num-

mer tre – alle fra AKIF.

Blandt de ældre old boys opnåede An-

ders Edsen en fl ot 2. plads.

På baggrund af de individuelle resulta-

ter beregnes et holdresultat:

Dame Elite: Mette og Astrid; Danmarks-

mestre, og Anne og Kristine Baagø nr. 2

Herre Elite: Andreas, Tue Strøm Jensen 

og Allan Reiche; nr. 2.

 

En perfekt skov

Stafet gennemførtes i Holstebro kaser-

nes baghave; Vestre Plantage. En skov 

som er lidt kuperet med mange stier. En 

perfekt skov til stafet.

Igen blev det vores piger, som gjorde 

sig mest positivt bemærket med et Dan-

marksmesterskab til Mette og Anne, nr.2 

blev Tamara i Túni og Kristine Baagø.

Det skal lige bemærkes, at Kristine er 

gravid og med en pæn stor mave, så fl ot 

at deltage og gennemføre alle tre kon-

kurrencer i det hele taget!

Hos Herre Elite blev Andreas, Tue og 

Jes Mose nr. 2.

 

DM og World Cup

Danmarksmesterskaberne var tillige 

world cup og gav, som det antydes her, 

fi ne placeringer til AKIF´erne i eliteklas-

serne.

Der ud over gennemførtes landskamp 

mod Sverige – med ganske mange AKIF 

landsholdsløbere – og Danmark vandt den 

samlede landskamp, hvor sprint og klas-

sisk indgik.

 

Stor ros til arrangørerne

Arrangør var JDRI, som klarede opgaven 

på vanlig vis, når vi er på Holstebrokan-

ten; fi nt!

JDRI havde mandskabsmæssige udfor-

dringer, og der var i alle tilfælde nogle 

trætte stævneledere, som var glade for, 

at DM stævnet var vel gennemført søn-

dag eftermiddag.

Skribenten til denne artikel har deltaget 

i mange forskellige DMI stævner, hvor JDRI 

har stået som arrangør og altid er der et 

engagement uden lige fra stævneledel-

sen. Og alene med det kommer man vir-

keligt langt med stævnetilrettelæggelsen.

Godt humør fra JDRI side - trods de sto-

re udfordringer undervejs - fortjener den 

største ros!

Jes Mose Jensen.

 

I weekenden inden Påske udkæmpe- som nummer to – begge AKIF

De glade AKIF´ere efter tre meget hårde 
dage i det vestlige Jylland, hvor vi alle da-
gene fi k vestenvinden at føle.
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25 års jubilæum:

Pr. 10. april 2014:

ASS Else Jørgensen

Pr. 15. april 2014:

OKS-1 Torben Lund

Pr. 16. april 2014:

MJ J. Roelsgaard

SSG Jan Lund

SSG Henning Devantie Christensen

Pr. 17. april 2014:

KØLÆ Peter Wedel Storm

Pr. 1. maj 2014:

SSG John Peter Quist Hansen

Pr. 1. juli 2014:

KØLÆ Claus Kyndi

Pr. 2. juli 2014:

SSG Allan Rubæk

Pr. 3. juli 2014:

KØLÆ Henrik Richard Hansen

Pr. 15. juli 2014:

SSG Michael Hansen

Pr. 16. juli 2014:

SSG Torben Ulrick

OKS-1 Michael Ellegaard Jelstrup

Pr. 25. juli 2014:

KP Henrik Holm

40 års jubilæum:

Pr. 30. april 2014

OKS-1 Henning Frantzen

Fortjensttegnet for god tjeneste i 

forsvarets reserve:

Pr. 16. april 2014:

STLG-2-R Michael Aasted

OS-R Franz Rasmussen

Udnævnelse til seniorsergent:

Pr. 13. juni 2014.

SSG Erik Møller Madsen

SSG Hans Laigaard Wulff Krogh

SSG Michael Burø Redke

Anerkendelse for 

tjeneste ved Trænregimentet: 

Pr. 31. marts 2014:

CSG Henning Lassen

Pr. 30. april 2014

OL Jan Hansen

SSG Torben Vium

Pr. 31. maj 2014:

KP Johannes Svaneborg

KP Jonni Arnfeldt Anker

SSG Helge Walther

SSG Hans Seiberg

Uddelt ved Trænregimentets 
fødselsdag 9. maj 2014:

Bedste Soldat – Hold FEB 2014

MG  Andreas Benjamin Corvenius Nilsen

MG Andreas Gravers Klitgaard

MG Frederik Jensen 

Legat for personel 

af konstabelgruppen

OKS-1 Ruth Kirstine Larsen

Legat for personel 

af sergentgruppen

SSG Peter Vinther

Erkendtlighed fra SPAR NORD

KN Morten Dahlbergen

Erkendtlighed fra Rotary

OS Emil Westphall Breddam

Anerkendelse for 

særlig indsats fra AKIF

SSG Henrik VintherKorporal Johannes Svaneborg sagde far-

vel til Forsvaret efter næsten 40 års tje-

neste. Her er han fotograferet med kap-

tajn Lasse Bolding, der var ”Svanens” chef 

på hold 16 i Afghanistan.

OKS-1 Ruth Kirstine Larsen modtog le-

gatet for personel af konstabelgruppen.
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De danske mesterskaber i oriente-

ringsløb – dels på sprintdistancen dels 

på ultralang-disciplinen blev gennem-

ført i henholdvos Lemvig by og på den 

midtjyske Harrild Hede. Netop Har-

rild Hede kan måske få en og anden 

til at få trækninger i mundvigene og 

rynker i panden, da der blot tre dage 

før stævnet var positive iagttagelser 

af en ulv – især når man skulle ud og 

løbe Ultralangt orienteringsløb. Man 

ville med andre ord komme rundt i 

stort set alle hjørner og kroge af sko-

ven/heden.

Inden ”kampen” mod ulven, skulle der dy-

stes i sprint, som stort set altid gennem-

føres i byer. 

Byorientering og i særdeleshed sprint 

er kendetegnet ved et der dels er et op-

skruet tempo henset til distancen (ca. 2 

km i luftlinje) dels at der skal tages hur-

tige beslutning – højre eller venstre om 

bygningerne og endelig prøve IKKE at fal-

de i banelæggerens ”fælder”, såsom at 

løbe ind i lukkede gårde eller komme på 

fejl side af mure eller stakitter. 

Faldgrupperne er mange, når det hele 

skal gå så stærkt. Et overordentligt godt 

råd er at få læst præcist hvor posten, 

du skal fi nde, står. F.eks. indersiden eller 

ydersiden af muren! Kommer du på den 

forkerte side, taber du vigtige sekunder!

Jes Mose formåede at minimere fejle-

ne til ca. 25-30 sekunders bom (fejlløb) på 

hele ruten med 18 poster på de 2 km for 

Herre 50 og kunne løbe i mål med en sejrs-

margin på 12 sekunder. Sluttid 13.58 min.

Anderledes forholdt det sig med Berit – 

hun lavde en del fejl og en enkelt virkelig 

stor stor bommert; op ad en 40-50 meter 

høj trappe og tilbage igen, da hun havde 

glemt post 9. Men det lykkedes alligevel 

for Berit at trække det længste strå i kam-

pen om Danmarksmesterskabet.

Dagen efter sprintdistancen gjaldt det 

den stik modsatte disciplin; DM Ultralang. 

Berit løb åben bane, hvor der ikke gen-

nemføres DM – så det var op til Jes Mose 

at løbe medalje ind til AKIF. Dog skal det 

siges, at vi også havde SG Tue Strøm Jen-

sen på startlinjen i Herre 21, som skulle 

løbe lige godt 25 km i luftlinje. Tue kom 

fornemt igennem turen og blev nummer 

11.

Øverst på skamlen, igen

Trods de nylige iagttagelser af en ulv i net-

op løbsterrænet, så var der ingen obser-

vationer af den i løbet af dagen af nogen 

af de hen ved 700 deltagere. Jes Mose led-

te ellers godt og grundigt nær post 18 og 

19, som var placeret i noget tæt bjergfyr. 

Trods dette tidstab endte Jes Mose, som 

på sprinten; øverst på skamlen med en 

margin på 1 minut til næstfølgende del-

tager. Vindertiden på de ca. 16 km i luft-

linje: 1 time og 46 minutter.

Ulven kom men AKIF løb fra denUlven kom men AKIF løb fra den

To glade nykårede Danmarksmestre, sprint 2014 på havnefronten i Lemvig.To glade nykårede Danmarksmestre, sprint 2014 på havnefronten i Lemvig.
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Som led i Aftale på forsvarsområdet 

2013-2017 skal der etableres en værns-

fælles militærpolitikapacitet - Forsva-

rets Militærpoliticenter (engelsk: Joint 

Military Police Center). Centret skal 

dække behovet for operative MP støt-

te i hele forsvaret.

Forsvarets Militærpoliticenter forankres 

under Trænregimentet, Hærens Logistik-

center og Forsvarets Militærpoliticenter 

og organiseres med en stab, en militær-

politistation, en kapacitetsenhed og seks 

operative detachementer.

Et af de første skridt på vejen mod etab-

leringen af den værnsfælles militærpoli-

tikapacitet blev markeret 28. maj 2014 

ved Combat Support Wing (CSW) på Fly-

vestation Karup.

Flyvevåbnets Militærpoliti indgår fra 1. 

juni 2014 i et produktionssamarbejde med 

Hærens Militærpoliti – et samarbejde, som 

skal ses som et indledende skridt mod det 

værnsfælles militærpoliti.

En ære og et privilegium

Ved markeringen tog Chefen for CSW, 

Oberstløjtnant Klaus M. Brieghel afsked 

med sine MP’ere – han sagde bl.a. i sin 

afskedstale: 

”Ingen andre enheder i CSW kan måle 

sig med jer, kære MP’ere, i hverken ud-

sendelsesfrekvens eller missionsområder. 

Det har været en stor ære og et privilegi-

um at arbejde sammen med jer”.

Endvidere bad han den modtagende 

chef for hærens 5. Militærpolitibataljon 

(5 MPBTN), Oberstløjtnant Jess M. Niel-

sen om at tage godt imod de gæve krige-

re, som har gjort sig fortjent til respekt 

og faglige udfordringer.

I sin svartale til Flyvevåbnets MP’ere 

roste OL Jess M. Nielsen Flyvevåbnet for 

deres positive tilgang til fremtiden. OL 

understregede derudover, at der i frem-

tiden vil være mange og rige muligheder 

for at få en både afvekslende og udfor-

drende hverdag som MP’er.

Klar primo 2015

Produktionssamarbejdet indebærer, at de 

tjenestegørende MP’ere fra Flyvevåbnet 

På vej mod værnsfælles MilitærpolitiPå vej mod værnsfælles Militærpoliti

fra den 2. juni gør tjeneste ved 5 MPBTN 

i Aalborg, hvor de efter ønsker og behov 

forretter tjeneste ved forskellige under-

enheder. 

Nogle af MP’erne ankommer dog først 

senere til Aalborg, da de p.t. er udsendt 

til Mali og den værnsfælles livvagtsop-

gave i Belgien, eller på vej i mission i Af-

ghanistan.

Det værnsfælles militærpoliti skal i prin-

cippet være klar 1. januar 2015. Det er 

naturligvis en forudsætning, at Militær-

politiet i hele implementeringsperioden 

fortsat kan løse de nuværende operati-

ve opgaver. 

To glade nykårede Danmarksmestre, sprint 2014 på havnefronten i Lemvig.
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Hendes Majestæt Dronning Magrethe 

og Prinsgemalen besøgte den 18. juni 

Aalborg. Majestæten og Prinsgemalen 

ankom med Kongeskibet Dannebrog, 

der lagde til kaj præcis kl. 10.00.

Den halve by var mødt op for at modta-

ge regentparret, der indledningsvis blev 

budt velkommen af byens borgmester, 

Thomas Kastrup-Larsen, og andre af by-

ens "spidser".

Herefter defi lerede regentparret forbi 

Trænregimentets fane, fanekommando 

og fanevagter samt den store faneborg, 

der talte ikke mindre end 25 faner fra fl e-

re af Aalborgs soldaterforeninger og an-

dre foreninger med relation til Aalborg. 

 

Byens borgere hilste på Majestæten

Regentparret hilste derefter på de man-

ge tusinde borgere, der var mødt op, idet 

de tæt defi lerede forbi de forreste ræk-

ker, hvor Hendes Majestæt Dronningen 

modtog fl ere buketter blomster.

Aalborg Garnison var repræsenteret ved 

garnisonskommandant Christian Mollerup 

Schmidt, oberst og chef for Trænregimen-

tet, samt ved chefen for Air Transport 

Wing Aalborg, oberst Karsten Fledelius 

Jensen.

Efter en kort omklædning kørte regent-

parret i karet gennem Aalborgs gader, led-

saget af en stor hesteeskorte fra Gar-

dehusarregimentets Hesteeskadronen i 

Slagelse. 

Du kan se de mange billeder fra det ro-

yale besøg på: forsvaret.dk/TRR

Hendes Majestæt Dronningen og Prinsgemalen hilser på Trænregimentets fane, 

fanekommando og fanevagter.

Flere tusinde Aalborgensere var kommet 

for at hilse på Regentparret.

22 NYHEDSBREV NR. 2 • 2014
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Atter oprandt dagen for det årlige ju-

bilarstævne og endnu en gang var de 

højere magter med foreningen. Hele 

ugen op til lørdag den 10. maj havde 

Nordjylland taget mod den ene regn-

byge efter den anden, og det var med 

en vis bæven at bestyrelsen kiggede 

vejrudsigter.

Da dagen oprandt, kunne enhver form 

for frygt afl øses af vindstille solskinsvejr. 

Hvor heldig kan man dog være. Denne 

form for held blev senere på dagen kom-

menteret af en af vores gæster fra Sjæl-

landske Trænregiments Soldaterforening, 

som ikke kunne forstå, at det altid lyk-

kes at afholde et nordjysk jubilarstæv-

ne i tørvejr.

Allerede fra den tidlige morgenstund 

var den første jubilar klar til indskrivning 

og ventetiden kunne bruges til at studere 

en lille udstilling med dele fra det nye mo-

derne feltkøkken, som er blevet anskaf-

fet de seneste par år. Til dette års sam-

ling var i alt 279 personer tilmeldt, her i 

blandt et antal kvinder som vist ikke hav-

de været indkaldt ved Trænet.

På slaget 11 var alle antrådt i årgange 

og med foreningens næstformand, mu-

sikkorps og regiments- og foreningsfane 

i spidsen startede indmarchen med kurs 

mod Hvorup Kasernes stadion. Som de al-

lerforreste jubilarer var ikke mindre end 

to herrer, der kunne markere deres 65-

års jubilæum, hvilket ikke opleves så tit.

Jubilareksercits 

Ved ankomst til stadion måtte forenin-

gens formand Bent Frisk forsøge at få pa-

raden til huske den eksercits, som engang 

blev indlært. Ikke alt hang lige god ved, 

men med lidt pædagogiske forklaringer 

lykkedes det både at få gjort holdt, gøre 

venstre om og stå rør, inden der skulle 

rettes af og paraden overgives til Træn-

regimentets chef, oberst Christian Mol-

lerup Schmidt. 

Obersten talte kort og lykønskede alle 

jubilarerne, hvorefter medaljeoverræk-

kelsen fandt sted efter at geledderne 

var blevet åbnet på en meget lidt mili-

tær måde.

Allerede på dette tidspunkt gik snak-

ken lystigt blandt de fremmødte og sæt-

ningen ”Kan du huske dengang, da ………” 

var en af de mest udtalte. Da alle havde 

modtaget deres medaljer, blev geledder-

ne atter lukket og Bent Frisk slap med et 

par formanene ord om at være tilbage til 

tiden folk løs på kasernens område for 

med egne øjne at se, hvad der er sket af 

udvikling siden sidst.

En del nåede også at besøge de opstil-

lede køretøjer fra Militærkøretøjsklubben, 

som igen i år velvilligt have taget opstil-

ling ved siden af paradepladsen.

Da sulten nærmede sig begyndte folk at-

ter at samles ved gymnastiksalen og blev 

lukket ind i hold svarende til de enkelte 

årgange, således den snak, der allerede 

var godt i gang udenfor, kunne fortsæt-

te ufortrødent. 

En lille tankevækkende opdagelse, som 

de fremmødte kunne gøre, var at det var 

lykkedes foreningen at have ikke mindre 

end tre regimentschefer med til spisnin-

gen, idet den nuværende regimentschef, 

oberst Christian Mollerup Schmidt var ble-

vet fl ankeret af Flemming Larsen og Bru-

no Schnoor i dagens anledning.

Den traditionelle menu med sild, bøf-

stroganeuff og ostesnitte blev indtaget 

under et afvekslende forløb, hvor først 

foreningens formand, Bent Frisk, tal-

te omkring de udfordringer, som en sol-

daterforening står i, når hele forsvaret 

ombrydes og dele udliciteres. Ligeledes 

blev de enkelte samarbejdspartnere rost 

og takket for den støtte som foreningen 

modtager.

Foreningsfane overrakt

Pr. 1. april blev (som omtalt i sidste blad) 

4 NSBTN i Vordingborg underlagt Træn-

regimentet og derved ophørte DANILOG 

reelt som selvstændig myndighed. I den 

forbindelse havde DANILOG/Sjællandske 

Trænregiments Soldaterforening til jubi-

larstævnet medbragt deres første for-

eningsfane fra 1948 og den blev over-

rakt til Flemming Larsen i sin funktion 

som museumsleder på Aalborg Forsvars- 

og Garnisonsmuseum, således den frem-

adrettet var sikret bevarelse.

Regimentschefen gav en kort oriente-

ring om, hvad der rører sig ved regimen-

tet og kasernen, ligesom formanden for 

Transportregimentets Soldaterforening 

i Norge, Hermod Eriksson og forman-

den for DANILOG/Sjællandske Trænre-

giments Soldaterforening, H.C. Madsen 

havde medbragt et indlæg.

Først efter dette tidspunkt slap vores 

held op og himlens sluser åbnede sig så-

ledes hjemturen kom til at foregå i silen-

de regn. Det blev dog taget med ophø-

jet ro – for det havde jo været endnu en 

god dag blandt gode mennesker.

Af seniorsergent Erik Wielsøe

Soldaterforeningens 
Jubilarstævne 
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Aktivitetskalender

DHL-stafetten
Torsdag den 28. august 2014 går det løs igen – når startpistolen lyder for 

Danmarks største fi rmaløb, der er DHL-stafetten.

Stedet er Kildeparken i Aalborg – og første løber begynder kl. 18.00.

I 2013 deltog 365 medarbejdere fra kasernen på 73 hold. 

Rekorden er fra 2012 med 85 hold og 425 deltagere.

Tilmeldingsfrist er den 12. august 2014 – MEN GERNE FØR SOMMERFERIEN !!!

HUSK: Det er gratis! (incl. al maden)

Så kom i gang med tilmeldingerne. 

Yderligere oplysninger på AKIF’s hjemmeside: http://www.akif.dk/ 

Kom til Åbent Hus på Aalborg Kaserner
Lørdag den 6. september kl. 10.00 slår Trænregimentet portene op og indbyder byens borgere til at besøge Dan-

marks største regiment. Der vil være et hav af demonstrationer af Trænregimentets materiel, static displays og for-

skellige events. Arrangementet slutter kl. 15.00.

Danmarks Nationale Flagdag 
5. september 

for Danmakrs udsendte

Program

1430-1445 Kranselægning ved Soldatens sten, ved oberst Christian Mollerup Schmidt.

1615-1700 Parade på Gl. Torv, mellemste repos. 

• Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjyllands Musikkorps spiller.

• Indledning ved Garnisonskommandant oberst Christian Mollerup Schmidt, 

 herefter konferencier Peter Reinau.

• Flaghejsning, efterfulgt af ét min. stilhed.

• Fællessang ”Der er et yndigt land” - Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjyllands Musikkorps spiller.

• Aalborg Kanonlaug afgiver salut. 

• Tale ved Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen. 

• Underholdning ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjyllands Musikkorps. 

• Fællessang ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”, 

 Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjyllands Musikkorps spiller.

1700-1730 Opstilling og march gennem byen ad rute:

  Budolfi  kirke - Adelgade – Algade - Gravensgade – Bispensgade – Nytorv – Fjordgade 

  – Algade - Budolfi  Kirke. 

1730-1815 Gudstjeneste i Budolfi  Kirke, ved biskop Henning Toft Bro. 



TRÆN NYT
September 2014

Trænregimentet, Hærens Logistikcenter
 og Forsvarets Militærpoliticenter

Hjemkomsten for DANCON ISAF 
Hold 17, og dermed sidste hold 
danske soldater i Helmand-provin-
sen, blev markeret i Aalborg med 
march, parade og koncert. 
Læs artiklen på side 12-13.

Der var stor tilstrømning til Aalborg 
Kaserner, da Trænregimentet 
afviklede Åbent Hus.
Læs artiklen på side 16-17.
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Indhold

Besøg Trænregimentets hjemmeside på:

www.forsvaret.dk/trr og på

https://www.facebook.com/traenregiment

Soldaterforeningens hjemmeside:

www.trainsoldat.dk

Redaktion
Ansvarshavende redaktør:
Major K.G.B. Nielsen Telefon: 98 19 70 20.

Redaktionsgruppe:
Kaptajn Søren Egebæk
Korporal Palle Strandgaard (PaS)
Assistent Trine Winther

Redaktionens adresse
Trænregimentet, Aalborg Kaserner
Ledelsessekretariatet
9400  Nørresundby
Tlf.: 98 19 70 24
E-mail: pallestrandgaard@mil.dk

Udgivelser/oplag
Nyhedsbrevet udkommer fire gange årligt så-
ledes: Ultimo marts, ultimo juni, ultimo sep-
tember og medio december.

Næste nyhedsbrev udkommer medio de-
cember 2014. Sidste frist for indlevering 
af artikler er torsdag den 20. november.

Nyhedsbrevet er et medie for personel ved 
Trænregimentet. 

Redaktionens meninger må ikke tages som 
udtryk for regimentets officielle standpunk-
ter, ligesom redaktionen ikke behøver at dele 
den opfattelse, forfatterne af diverse indlæg 
giver udtryk for. 

Redak tionen modtager gerne indlæg af enhver 
slags. Anonyme indlæg optages ikke, men an-
vendelse af mærke er tilladt.
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”Sustaining victory”

Christian M. Schmidt

Sommeren er ved at være overstået og dermed også ferietiden. 

Ikke fordi der ikke skete noget hen over sommeren. De sidste 

fra ISAF, hold 17 kom hjem og RSM, hold 1 tog af sted og der 

har været oprydning efter øvelser i udlandet – og klargøring til 

de næste. Så helt ferieagtigt har det nok ikke været alle steder.

Det var et ganske travlt første halvår. Dels har der været den 

fortsatte implementering af Forsvarsforliget, og alt det der føl-

ger med, så har der været den store hjemtagningsoperation fra 

Helmand og sidst men ikke mindst, var der stor øvelsesaktivi-

tet – særligt i udlandet.

Det er naturligvis spændende – og også god træning at skulle 

deltage i større øvelser i udlandet. Det kommer – i hvert fald 

set fra et logistisk synspunkt – meget tæt på en skarp deplo-

yering og opgaveløsning. 

Der skal gennemføres transport, logistikken skal virke uan-

set om det er øvelse eller skarp indsættelse, terminaltjenesten 

med alt hvad det indebærer af praktiske gøremål skal ligeledes 

fungere optimalt. Men vi må også erkende, at den slags øvelser 

trækker mange ressourcer. Ofte varer de længere end de tilsva-

rende nationale øvelser og ofte er det logistikkerne der både 

er de første i området – og de sidste der forlader det. Det er 

en belastning, der kan mærkes og det har også betydet, at re-

gimentet har måttet skrue ned for deltagelsen til visse aktivi-

teter for ikke at fyre al krudtet af for tidligt.

Vi har også set en øget frekvens af udenlandske enheder på 

øvelse i Danmark. Også her er der brug for logistik i form af Host 

Nation Support mv. Langt hen ad vejen kan man sige, at vi har 

enheder indsat næsten kontinuerligt både i INTOPS, men også 

i nationale operationer/øvelser. I skrivende stund har vi netop 

afsluttet støtten til en engelsk enhed, mens vi er godt i gang 

med støtten til den næste ganske store multinationale øvelse. 

Og så har vi samtidig en Reaktionskampgruppe med LOGKMP, 

MP og NSE på øvelse i Norge. Det ser bestemt ud til, at andet 

halvår bliver lige så travlt, som det første var.

Også situationen i og omkring Ukraine har udviklet sig i så al-

vorlig en retning, at NATO på det netop afsluttede topmøde be-

sluttede at iværksætte ganske vidtrækkende tiltag. 

Nogle af disse tiltag vil uden tvivl kræve indsættelse af både 

logistik- og militærpolit kapaciteter. Vi kender endnu ikke de-

taljerne, men mon ikke det begynder at udkrystallisere sig om 

føje tid.

De mange opgaver kræver, at vi har gode strukturer og gode 

procedurer til at handle det hele. Og jeg synes, det er lykkedes 

os at komme på plads i den nye virkelighed med langt det me-

ste i et godt og konstruktivt samarbejde med alle de involvere-

de parter – både sideordnede og foresatte. 

Vi har de seneste måneder oplevet en del afgang af personel 

på stort set alle niveauer. En del af det er den naturlige perso-

naleomsætning, men der er nok også en del der skyldes de sto-

re omvæltninger vi er midt i. Der er nok også nogen der anven-

der ”pausen” i udsendelserne til at anvende den opsparede CU 

– og der er sikkert mange andre årsager. Det har bl.a. betydet, 

at vi er i fuld gang med ansøgningssystemet. Det ser ud til at 

systemet virker, selvom der har været lidt flaskehalse mht. at få 

stillinger lagt ud på job-i-forsvaret.dk. Jeg tror vi fortsat vil se 

en del personaleomsætning – og dermed også et vist kompe-

tencetab, men også mulighed for at nye og friske kræfter kan 

komme til – og det er ikke altid så skidt.

Nu er det ikke øvelser og skarpe indsættelser det hele. Regi-

mentet har også ydet et ganske stort bidrag til de mange akti-

viteter der har været i forbindelse med Hærens fejring af 400-

års jubilæet. Der har været tale om diverse transportopgaver og 

demonstration af færdigheder og materiel. Det er dejligt, som 

chef for regimentet, at modtage ros fra opgavestillerne – og 

den er hermed givet videre til Jer derude, der løser opgaverne!

Vi havde heldigvis også lige tid til at lave et rigtig flot hjem-

komstarrangement for vores kolleger fra ISAF 17 med god støt-

te fra Aalborg By og Musikkens Hus ligesom vi inviterede by og 

land indenfor på kasernen i Aalborg d. 6. september til et rig-

tig flot Åbent Hus.

Det bliver ikke – og er ikke kedeligt at

Vi har stadig travlt 
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Trænregimentet og Aalborg Kaserner, 

henholdsvis Vordingborg Kaserne blev 

den 4. august invaderet af 325 for-

ventningsfulde nye rekrutter m/k, der 

tog	hul	på	fire	måneders	militærtjene-

ste. De første par måneder er nu vel 

overstået	og	de	fleste	har	fået	deres	

forventninger opfyldt.

I Aalborg mødte der 200 mænd og 80 

kvinder, der skal være ved 4. og 5. HBU-

kompagni i 1. Logistikbataljon.

 Ved Trænregimentets 4. Nationale Støt-

tebataljon på Vordingborg Kaserne mødte 

der 45 unge mennesker (otte kvinder), der 

skal aftjene deres værnepligt/ret i HBU-

kompagniet ved 6. Nationale Støtte Ele-

ment, under 4. Nationale Støttebataljon.

De 237 mænd skal aftjene deres værne-

pligt, hvorimod de 88 kvinder har ret til at 

gennemgå soldateruddannelsen. Samtli-

ge kvinder har dermed meldt sig helt fri-

villigt til en fire måneders periode i trø-

jen og aftjener dermed deres værneret.

I dag er det stort set ikke nødvendigt 

at tvinge unge mænd til at være soldat al 

den stund, at forsvaret slet ikke har brug 

for alle i en årgang. Det betyder i prak-

sis, at stort set hele holdet har meldt sig 

frivilligt og dermed fra dag ét møder op 

med en positiv indstilling til soldaterlivet.

Forventningens glæde

Stemningen var helt a la første skoledag 

for de yngste elever i folkeskolen, hvor 

forventningens glæde er mega tyk og næ-

sten til at skære i.

Der blev grinet og joket over en bred kam, 

da samtlige rekrutter var hele turen igen-

nem møllen med først registrering, foto-

grafering og udlevering af identitetskort, 

hvorefter det gjaldt udlevering af uniform 

og andet relevant tøj, beklædning og øv-

rigt udstyr.

Efterfølgende fik rekrutterne udpeget en 

køje på den ”stue”, som de næste fire må-

neder skal være deres bolig og hjem, og 

som man altså skal dele med ikke færre 

end 11 andre rekrutter alle døgnets 24 ti-

mer og mindst fem dage om ugen.

Det kan naturligvis være noget af en 

prøvelse for de unge mennesker, og nog-

le af dem får således et regulært rekrut-

chok. De unge kommer for størstedelens 

vedkommende fra en boligsituation, hvor 

de har deres egen lejlighed eller værelse, 

og hvor de jo kan gøre lige, hvad de har 

lyst til døgnet rundt.

Nu skal de fra den ene dag til den an-

den bo, sove og leve på en fællesstue 

uden mulighed for et egentligt privatliv, 

og det kommer altså som et meget stort 

chok for nogle af dem.

En by i Rusland

Deres udsendte faldt i snak med to kvin-

delige rekrutter, der netop havde fået an-

vist hver deres køje på sovesalen. De to 

kvinder osede langt væk af ben i næsen, 

og rekrutchok var helt afgjort en by i Rus-

land for dem begge.

Den 21-årige Stine Eintzen fra Brøndby 

sagde uden omsvøb, at hun havde meldt 

sig til hæren for at få prøvet nogle af sine 

grænser af.

- Tiden er kommet til at prøve noget nyt, 

og jeg har såmænd også overvejelser om 

på sigt at få mig en egentlig karriere in-

den for militæret.

- Jeg var på session i Slagelse og fik at 

vide, at jeg kunne vælge mellem Aalborg 

og Bornholm, og da jeg på forhånd hav-

de hørt utrolig meget godt om Aalborg, 

så var det i grunden et let valg for mig, 

smiler Stine.

Den ligeledes 21-årige Josephine Svens-

son, København, siger, at hendes drivkraft 

Sisse Jørgensen, der er 21 år og kommer 

fra Kolding har ventet næsten to år på at 

komme ind som soldat: ”Jeg er vildt glad 

for endelig at blive soldat. Jeg kender en 

sergent, der i store vendinger har rost 

Trænregimentet, hvorfor jeg naturligvis 

er ekstra glad for at være havnet her. Jeg 

tror jeg bliver rigtig begejstret for livet 

som soldat, og jeg drømmer da også om 

en karriere som befalingsmand”. 

Glæder sig 
til en ny 
tilværelse
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er at få nye arbejdsmæssige udfordringer.

- Jeg er desuden lidt rap i munden og har 

det meget med at svare igen, så jeg har 

fået at vide, at det ikke ville skade mig, 

hvis jeg fik lidt mere disciplin ind under 

huden.

- Og det regner jeg med, at militæret er i 

stand til at give mig, anfører hun.

- Desuden håber jeg også på at komme 

i god fysisk form igen i løbet af rekrutti-

den, siger Josephine.

Rasmus Lønnee fra Sønderborg tog også 

i går hul på en fire måneders rekruttid i 

Aalborg.

- Min første prioritet var dog søværnet, 

og jeg havde søgt ind alle tre steder, men 

der var desværre fyldt op alle steder.

- Jeg er på den anden side glad for at være 

havnet i netop Aalborg, og jeg er helt sik-

ker på, at jeg nok skal få nogle gode op-

levelser og nye kammerater, tilføjer han.

Min mormor var her

Kasper Dolleris er fra København. Han er 

22 år og har aner i det nordjyske: - Min 

mormor har faktisk været ansat her, si-

ger han; og straks er der en klokke der 

ringer hos Deres udsendte!! Helt tilbage i 

70’- og 80’erne var der ansat en særdeles 

kompetent, men også meget skrap afde-

lingssygeplejerske på Infirmeriet, Fru Dol-

Det begyndte i regn, men efter fro-

kost blev det smeltende hedt for de 

små 50 værnepligtige, der havde fun-

det vej til Vordingborg Kaserne på 

Sankelmarksvej. 

Efter registreringen i gymnastiksalen 

blev de modtaget af deres sergenter, der 

straks begyndte indøvelsen i eksercitsens 

svære kunst med de unge mænd og kvin-

der. Igennem den sene formiddag og hen 

over frokost genlød Generalens Gård af 

kommandoerne ”veenstre om”, ”høøjre 

Værnepligtige på 
Vordingborg Kaserne

om” og ” Første deling til højre ret”.

Efter at have øvet lidt grundlæggende ek-

sercits gik turen til depotet, hvor de skulle 

iklædes. Her stod depotets medarbejdere 

klar til at udlevere, ”mundering”, som det 

militære tøj kaldes. Kampjakke, kampbuk-

ser, skjorte, sokker, støvler, og alt det der 

skal til, for at en værnepligtig er iklædt.

De næste fire måneder skal de værne-

pligtige igennem basisuddannelsen, hvor 

de lærer at løse de opgaver både som en-

keltperson og i samarbejde med andre, 

som indgår i totalforsvaret af Danmark.

 Tekst og foto: kaptajn Niels Brandt.

leris! – Og det er altså min mormor, siger 

Kasper. Hun bor stadig her i Nordjylland, 

og det bliver rart, at komme lidt tættere 

på hende, hvilket også var en væsentlig 

grund til, at jeg søgte hertil. Jeg har en 

idé om at få mig en militær karriere, hvis 

mine forventninger går i opfyldelse, men 

glæder mig nu bare til mødet med mine 

kommende kammerater.

Claire Reynolds har soldaterblod i årer-

ne, da hendes morfar - major J.A. Niel-

sen - var velfærdsofficer ved Dronningens 

Livregiment.
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Bruun: Den første uge af værneplig-

ten er nu gået og jeg er efter en lang 

togtur kommet hjem og sidder igen i 

trygge og vante omgivelser. Jeg for-

søger	at	reflektere	over	mine	oplevel-

ser og prøver at samle tankerne om 

den begivenhedsrige uge der er gået. 

- Kaptajnen afsluttede fredagen med 

et foredrag om, hvad de værnepligtige, 

generelt og overordnet, gik hjem med 

af følelser og tanker omkring den før-

ste uge. Her nævnte han blandt andet: 

Stress/utryghed, usikkerhed, afsavn, en-

somhed, forvirring og utilstrækkelighed. 

Jeg kunne stort set ikke nikke genken-

dende til nogen af disse punkter, da der 

ærlig talt ikke har været et eneste roligt 

øjeblik til at føle noget som helst andet 

end psykisk og fysisk udmattelse. 

Savner du mig slet ikke?

Efter samtaler med dem hjemmefra og 

spørgsmålet ”savner du mig slet ikke?”, 

har jeg kun kunnet svare ”jo lige nu når 

jeg snakker med dig, men ærlig talt så 

ellers ikke. 

De overordnede her graver så langt 

rundt i hovedet på en og det eneste man 

hører, er deres højtråbende stemmer, så 

muligheden for at mærke et afsavn har 

ikke været der før nu”. Og når man så at 

mærke et afsavn, går der ca 2,5 minut fra 

hovedet rammer hovedpuden til man fal-

der om af bare udmattelse. 

Efter de første par dage var jeg ud over 

den positive del, godt og grundigt frustre-

ret over, at man dårligt nok tør henven-

de sig til sine overordnede, af bare frygt 

for at blive mødt med trusler om bål og 

brand. Dog har jeg på intet tidspunkt tviv-

let på, om dette var det rigtige for mig, 

jeg elsker udfordringerne (i hvert fald når 

de er overstået!). Jeg elsker at mærke, at 

jeg kan presse mig selv langt mere end 

jeg troede var muligt. 

Det jeg frygter/gruer mest for når jeg 

vender tilbage til kasernen, er det stram-

me program for uge to. Vi skal en hel dag 

i felten og jeg kender mig selv godt nok 

til at vide at søvnmangel aldrig har gjort 

noget godt for mig, min tålmodighed og 

de mennesker omkring mig. Det bliver en 

udfordring jeg gerne tager op, hvem ved, 

måske bliver jeg positiv overrasket?! Ska-

bet bliver i hvert fald godt fyldt op med 

red bull. 

Dietz: 

Jeg brugte den første weekend på kaser-

nen og synes, at det var rart at lære den, 

og omgivelserne bedre at kende. Det er 

nærmest umuligt at få samme kendskab 

til kasernen i hverdagene, så i weeken-

den havde jeg mulighed for at se den på 

en hel anden måde. 

Jeg er glad for at være startet i For-

svaret og den første uge er gået over al 

forventning. Jeg synes dog at det er fru-

strerende, at der kun bliver lagt mærke 

til de fejl man begår og ikke de gode ting. 

Jeg vil gerne vise, at jeg vil det her og kan 

godt føle, at der mangler bekræftelse og 

ros, når man gør noget godt. 

Det er vi enige om:

- En af de største udfordringer vi har mødt 

herinde, og er helt enige i, er hvor svært 

det er at håndtere de kollektive irettesæt-

telser. Man står tidligt op, tager sin tørn, 

styrter rundt som var der sat ild til en, 

pruster som en flodhest med astma og 

man er af den overbevisning at alt spiller 

– men er der så bare en enkelt, der kom-

mer slentrende, som var det et eftersko-

leophold, og tror at mor kommer og klare 

tingene for ham/hende, så er der abso-

lut intet andet at hente fra de overord-

nede end et møgfald, en sviner og eks-

tra indøvelse. 

Men på den anden side så får vi jo beta-

ling for at komme i skarp form, så egent-

lig burde man måske takke de sløve hove-

der for at være medvirkende til den bedre 

kondi og de voksende muskler?! 

Derudover tror vi, at de fleste deler 

samme holdning og mening omkring den 

manglende søvn og 6-10 min til at spise 

frokost (efter 20 min i kø). Men ingen mad 

og søvn har selvfølgelig været brugt som 

et velfungerende torturredskab i de sid-

ste mange århundrede, så hvorfor stop-

pe med noget der virker effektivt? 

Men ingen tvivl om, at vores overord-

nede er kompetente og dygtige til deres 

job og de formår at forme kommende sol-

dater samtidig med, at der bliver skabt et 

godt sammenhold og fællesskab kompag-

nierne imellem. 

Den første uge i trøjen

Af menig Bruun og menig Dietz – 4HBUKMP/3DEL. 
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- Og den første dag i felten

Af menig Jørgensen, 1 DEL/5KMP/1BTN. 

Dagen bestod af sløring, undervisning 

samt øvelse ude i det frie terræn, og 

sluttede	med	at	vi	fik	en	lille	idé	om,	

hvad det ville sige at være virkelig un-

der pres.

Dagen startede med, vi skulle stå klar på 

gangen kl. 06.45 til en gennemgang af 

vores basis, hvor vi hver især skulle læg-

ge alt lige fra drikkedunk til feltspade ud; 

og selvfølgelig skulle det ligge til højre ret 

for at se, om vi havde fået pakket alt, vi 

skulle have med. 

Derefter stod vi klar på tre geledder i 

appelgården, hvor vi ventede på at blive 

sendt ud i vores grupper. I vores deling 

er der fire grupper, hvilket er lidt ander-

ledes end de andre to delinger, hvor de 

”kun” har tre grupper. 

Kaldet enkeltkolonne

Vi blev delt ud på grupperne og fik ordre 

til at sætte i march. Marchen ud til fel-

ten foregik på en lang række, kaldet en-

keltkolonne, med gruppe efter gruppe.

Det er den formation man bruger i for-

bindelse med transport og når man ikke 

forventer fjendtlige angreb. 

Da vi var nået ud i felten, skulle vi have 

undervisning, hvor vi hørte om de 4-B’er, 

FALKUSE, sløring, FSDOT, sikret passage af 

hindringer og hvordan vi skulle bevæge os 

sikkert rundt i terrænet. De 4-B’er bruges, 

når vi skal sløre os i og efter terrænet.  

B-elysning, 

B-evoksning, 

B-aggrund, 

B-evægelse.

Vi lærte også at gøre klar til kamp, hvor 

vi brugte huskeordet ”FALKUSE”. FALKU-

SE står for: 

F-unktionering, 

A-mmunition, 

L-adning, 

K-ampviser, 

U-dstyr/udrustning, 

S-løring,

E-kstra udstyr.

Feltdag II var også første gang vi lærte om 

sløring, og hvordan vi skulle sløre os selv; 

og hvor vi for første gang skulle have slø-

ringscreme i ansigtet!

Derudover lærte vi om sikret passage af 

hindringer og om, hvordan vi skulle kom-

me over en usikker vej. Yderligere lærte vi 

om, hvordan man går enkeltkolonne og i 

spredt orden og under hvilke forudsætnin-

ger man bruger de forskellige formationer.  

Efter dette lærte vi, hvordan man sikkert 

kan bevæge sig rundt i terrænet enkeltvis. 

Til slut troede vi alle, at vi bare skulle 

gå en march hjem, men det blev hurtigt 

ændret!  Vi fik pludseligt at vide vi skulle 

holde øje, for fjenden var nær os! Plud-

seligt fik vi en såret, som vi måtte bære 

på en båre for at få med. Samtidig skulle 

vi skubbe en GD hele vejen hjem da den 

ikke ville starte og ikke måtte falde i fjen-

dens hænder, mens der blev smidt hånd-

granater omkring os.

Der blev vi alle presset til det yderste, 

MEN alt i alt var det en fed oplevelse og 

en rigtig god dag i sig selv! 
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Menig Holm fra 4. kompagni i 1. Lo-

gistikbataljon har sendt redaktionen 

denne beretning om hans oplevelser 

under ”Feltøvelse 1” som blev gennem-

ført sidst i august.  

I tiden op til Feltøvelse 1 har vi i 

2DEL/4KMP/1LOGBTN – eller på dansk: 1. 

Logistikbataljons 4. kompagnis 2. deling 

– i løbet af feltdagene 1-3 fået smags-

prøver på noget af det, som øvelsen vil-

le indeholde af spændende udfordringer. 

Derfor var der store forventninger til 

vores første to nætter i felten som vær-

nepligtige. I forbindelse med de forbe-

redende lektioner blev vi givet nogle kri-

terier og punkter, som vi skulle fokusere 

på at blive gode til i løbet af feltøvelsen. 

Vores næstkommanderende i kompagniet 

satte tre primære fokuspunkter: 

Lær at ”leve af rygsækken”.

Hop i posen når I har muligheden.

Vær kritiske når I får udpeget nærforsvar.

Derudover var nogle af de øvrige fokus-

punkter for vores dage i felten at lære at 

oprette og opholde sig i BSO samt alle 

de delelementer, som indgår herunder. 

Endvidere en masse nyttige læresætnin-

ger som VAMUK, HVITNA, GIK m.v. Herud-

over at blive bedre til at arbejde sammen 

i gruppen ved at tage initiativ og være 

ekstremt gode til kommandoforplantning.

Som NK/KMP også gjorde opmærksom 

på, så skulle det blive en uddannelsestur, 

ikke en prestur, hvilket det i store træk 

også endte med at være - på trods af nog-

le beskedne smagsprøver på, hvad vi på 

de kommende feltøvelser kan forvente.

Dag 1 – Oprettelse af BSO

Tidlig tirsdag morgen forlader vi kasernen 

med højt humør og fuld oppakning klar 

til tre dage i felten. Vi er indforstået med 

øvelsens overordnede formål, som hand-

ler om at kunne oprette BSO og opholde 

sig i BSO. Dette indøver vi først på åben 

mark, hvor gruppernes alpha’er (gevær-

skytte 1) får gelejdet grupperne på plads 

og anvist sikringsretningerne. 

Allerede fra øvelsens start er det super 

fedt at have påbegyndt at arbejde mere 

internt i grupperne frem for hele delingen 

samlet. Især i forbindelse med fordeling 

af roller i hver gruppe. Det effektiviserer 

undervisningen en hel del og giver mu-

lighed for, at man kan få lov til at bruge 

sit hoved og tage ansvar for nogle ting. 

Dette hænger netop sammen med rol-

leinddelingen. Eksempelvis får alpha en 

stor rolle i gruppen. Derudover får vi un-

der øvelserne lov til at agere GF fra tid til 

anden for at lære at se diverse scenarier 

fra forskellige synspunkter.

Flere timers gravearbejde

Vi får endelig fastlagt et BSO inde i sko-

ven, hvor vi hurtigt rykker ind og får etab-

leret højre- og venstrebegrænsninger og 

derefter fastlagt nærforsvarshuller for 

hver enkelt person. Derefter begynder 

flere timers gravearbejde, som forløber 

over al forventning. 

Det viser sig åbenlyst, at det er vigtigt 

at være velovervejet mht. til sit gravear-

bejde, da man let kan komme til at grave 

for meget og forkert, hvis man ikke ta-

ger sig sine forholdsregler. Heldigvis viser 

det sig, at vi i delingen lykkes rigtig godt 

med opgaven, hvorfor vi på dag tre ved 

nedbrydelse af BSO bliver befalet til ikke 

at nedbryde nogle af nærforsvarshuller-

ne samt vores bedst gravede NS, da de 

skal fremstå som eksempler til de andre 

delinger, der ikke formåede at løse op-

gaven helt lige så godt.

Ud på aftenen går vi til mørkedemo, hvor 

vi ligger i skovbunden og ser ud over åben 

mark. Formålet med opvisningen er, at 

lys og lyde fremstår meget tydeligere i 

Vi skal lære at leve af rygsækken
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mørke end dagslys, hvilket vi også bliver 

bekendte med i løbet af natten, hvor vi 

hhv. patruljerer rundt om BSO’et og hol-

der vagt i vores NS poster.

Dag 2 – Øvelser i terræn

Kl. 0600 bliver vi vækket, de fleste efter 

kun tre-fire timers usammenhængende 

søvn, men humøret i delingen er stadig 

intakt. Gruppevis spises der morgenmad, 

og feltrationernes indhold overgår de fle-

stes forventninger hvad angår kvalitet.

Det kræver dog mere tid end ventet at 

anrette med enkeltmandsbrænder. Der-

efter instruktiv felthygiejne som er vig-

tig, når man befinder sig i felten i flere 

dage uden mulighed for at vaske hænder. 

Vi gør klar til kamp og får sløret os på ny, 

hvorefter vi forlader vores BSO og går i 

felten.

Dagens undervisning er delt op på en 

super god måde og vores befalingsmænd 

virker velforberedte og spændte på da-

gens øvelsesplan.

Teori: Kort teoretisk gennemgang af øvel-

serne: Vi samler op på de indøvede for-

mationer fra sidste feltdag og bygger på. 

Vi skal lære at bokse/springe i TN. 

Praksis: Vi gennemgår og udfører teori-

en på åben mark, hvor det er let at for-

holde sig til omgivelserne.

Øvelse: Vi udfører øvelserne i blandet 

TN, hvor vi udsættes for nogle forskel-

lige scenarier. 

Her øges stressfaktoren, da vi får fø-

ling med fjenden og på enkelte gange ud-

sættes for artilleriangreb. Her gælder det 

virkelig om at huske på alle de små ting, 

man har lært for at gennemføre uden de 

store fejl. 

Kommandoforplantningen, blev vi især 

opmærksomme på, er ekstremt vigtig, da 

ens sanser i kamp svækkes af øreprop-

per, støj fra våben, beskidte fragmenta-

tionsbriller og en hjelm der stjæler lidt af 

ens udsyn. Dette bliver vi hastigt bed-

re til, og så er det bare super fedt at få 

skudt noget krudt af!

Efter dagens øvelse vender vi tilbage 

til BSO’et, hvor vi udbedrer, spiser og af-

holder aftenhvil.

Kl. 2100 er vi klar til O-løb i det buldren-

de mørke. Parvis løber vi ved hjælp at ru-

ten, som vi hastigt får tegnet ind på det 

udleverede 2cm hærkort. Her var et af vo-

res fokuspunkter op til feltøvelsen, at vi 

ikke skulle fare vild i mørket – hvilket der 

dog var nogle få, som ikke havde hørt… 

Derefter stod den på nattehvil, patrulje-

ring og vagter i vores nærsikringer – dog 

gik alle til hvil med en mistanke om, at 

vi ville blive vækket til en ’alarm lydløs’. 

Dag 3 – Nedbrydelse af BSO 

og øvelser i terræn fortsat

Kl. 0511 bliver folk vækket til en ”alarm 

lydløs” som ventet. Vi er i delingen hur-

tigt ude i vores nærforsvar, hvor vi af-

venter i 15-20 min., før alarmeringen af-

blæses. Herefter stod den på forplejning, 

klar til kamp og derefter nedbrydning af 

BSO, der føles lidt som en kniv i hjertet 

på folk, da de havde lagt blod, sved og 

tårer i at grave hullerne dagene forinden 

– men dog samtidig med en ro i maven 

over, at komme væk fra BSO’et og ind på 

kasernen igen, hvor man kan få et bad 

og ligge i en ordentlig seng.

Dog bød dagen først på endnu en række 

øvelser i TN, hvor gårsdagens øvelser blev 

gentaget og bygget på. Ved at køre igen-

nem en række stationer med korte pauser 

imellem, fik vi hurtigt større rutine og er-

faring med en række punkter, således at 

vi let, foruden vores befalingsmænd, kun-

ne se fremskridt fra post til post. 

Øvelsernes varighed blev også sat op 

og øgede dermed stressniveauet, der ind-

bød til, at vi forbedrede vores komman-

doforplantning, hvilket endvidere fik os til 

at guide hinanden, således at vi kan fun-

gere som soldater i en gruppe. 

Efter nogle både psykisk og fysisk ud-

fordrende dage, vendte vi hjem til kaser-

nen, hvor vi hastigt vedligeholdte og der-

efter skiftede om til idrætstøj. 

Vi blev forsynet med en madpakke og 

hoppede på lastbilerne for at blive kørt 

ind til Aalborg for at løbe DHL-stafet. Det 

ender med at være en super fed afrunding 

på vores feltøvelse, hvor vi kan slappe af 

og hygge os socialt samt få brugt reste-

rende af vores energidepoter. Det viser 

sig som forventet også, at vores deling 

stiller med det hurtigste hold af alle i hele 

Forsvaret, der på dagen møder med ca. 

600 mand. Holdet blev endvidere det 2. 

hurtigste sammenlagt. 

Dagen derpå bliver vi krediteret af KC 

og NK/KMP for vores gode indsats i lø-

bet af feltøvelsen og DHL-løbet og gen-

vinder vores trofæ i form at kompagniets 

fane, der bæres af ugens bedste deling. 

Konklusion

Feltøvelsen ender alt i alt med at være 

gennemført og vellykket med godt en-

gagement for både de meniges og befa-

lingsmændenes side, hvilket får delingen 

til at glide godt rundt. Dagene har budt på 

højt uddannelsesniveau, der med garanti 

danner bund for, at vi ved de kommende 

feltøvelser kan opnå nogle endnu federe 

resultater, fordi vi har fået styr på alt det 

basale; alt lige fra at leve af rygsækken, 

være kritisk når man får udpeget nærfor-

svar samt at sove, når man kan. Det må 

være feltøvelsens ABC. Det er derfor, at 

vi er kompagniets bedste deling! 

Viva la Arboe og co.
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Ved	de	officielle	verdensmesterska-

ber i Biathlonorientering blev det til 

en fornem medaljehøst for de danske 

deltagere. Vores egen Jes Mose blev 

tre gange Verdensmester!! 

Mesterskaberne blev gennemført ved 

Storkow – i et smukt terræn sydvest for 

Berlin. Skoven, der blev benyttet, har en 

højdeforskel på mellem 45 og 70 meter 

– hvilket passede de danske deltagere 

særdeles godt. Skoven er åben og hur-

tig med mange stier og partier af sand-

områder, som danskerne kender ganske 

godt fra hjemlige forhold.

Der blev kæmpet i tre discipliner: 

Klassisk: Punktorientering, orienterings-

løb og skydning med ti skud liggende og 

ti skud stående.

Sprint: Kort orienteringsløb – liggende 

skydning – kort orienteringsløb – ståen-

de skydning (+ strafrunder i tilfælde af, 

at man ikke træffer).

Stafet: Tre- eller tomandshold afhængig af 

klasse med samme momenter som sprint 

– man har dog otte skud til de fem mål, 

hvor man i sprint kun har fem patroner til 

fem mål og rammer man ikke, så er det 

Årets DHL stafet i Aalborg blev for 

Forsvarets vedkommende afholdt 

torsdag aften (den 29. august), hvor 

suverænt største hold i Kildeparken 

var AKIF med i alt 106 løbehold og 4 

gåhold – og dermed 550 deltagere – 

fra Trænregimentet og kasernens øv-

rige enheder.

De var der alle. Der var militære og civile, 

kvinder og mænd, værnepligtige og che-

fer fra forskellige enheder – men torsdag 

aften var alle uniformeret ens i de mør-

keblå løbetrøjer fra Forsvaret med logo-

et ”Danmarks Skarpeste Team”, og alle 

løb eller gik på lige vilkår. 

Sammen med ca. 250 øvrige kollegaer 

fra Forsvaret fyldte de blå trøjer meget 

på løberuten, ligesom de gjorde efter-

følgende i det 80 meter lange telt, hvor 

Forsvaret holdt til. Her blev der serveret 

en grillplatte med øl og vand, der så kun-

ne suppleres med den traditionelle DHL 

madkasse, mens der blev snakket og hyg-

get til levende musik – hvilket var en ny-

hed i 2014. 

Torsdagens perfekte vejr gav den sidste 

brik til et succesfyldt arrangement – og 

der er givetvis enighed om, at DHL-sta-

fetten er en god tradition og en hyggelig 

og anderledes lille firma-udflugt.

Resultaterne har ikke den store betyd-

ning, men kan da bruges til lidt internt 

drilleri. De findes på: http://aalborgatle-

tik.dk/2014/08/23/teltplan-dhl/ - hvor der 

også kan ses nogle fotos.

Det skal nævnes, at det var AKAF (Vel-

færdstjenesten) og AKIF, der var vært for 

grillplatten med tilhørende øl/vand og le-

vende musik.

DHL-stafetten kører igen i 2015 – vi ses.

Trænet dominerede

Guld og grønne skove
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ud på en strafrunde, LAAANG..!

Trænregimentet deltog med ikke mindre 

end 15 M/K-ere, hvortil forventningerne 

var høje, da flere af dem har VM-medal-

jer på visitkortet i forvejen!

Jes blev Verdensmester 

i alle tre discipliner! 

Og forventninger blev til fulde opfyldt. 

Således blev det til ikke mindre end fire 

verdensmesterskaber, idet Jes Mose vandt 

guld på den klassiske distance, i klassen; 

Herrer over 50. I denne klasse vandt Jes 

også guld i Sprint-disciplinen, og i ”Sta-

fet” blev det til et verdensmesterskab i 

klassen; Herrer over 45, i øvrigt sammen 

med Anders Edsen. 

Mette Møller Nielsen vandt guld i den 

klassiske disciplin, i klassen; Damer over 

40. I denne disciplin vandt Anne Edsen 

sølv i klassen; Damer over 20 og ligeledes 

blev det til en flot sølvmedalje til Ole Chri-

stiansen i klassen; Herrer over 60. 

Mette Møller Nielsen vandt i øvrigt også 

sølv i ”Stafet”, idet hun deltog på et hold 

i klassen; Damer over 35. Og Ole Christi-

ansen fik en flot bronzemedalje i ”Sprint” 

i klassen; Herrer over 60.

 

Guld og grønne skove
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Hjemkomsten for DANCON ISAF Hold 

17 og dermed sidste hold danske sol-

dater i Helmand-provinsen blev mar-

keret i Aalborg med march, parade og 

koncert.

170 ISAF 17-soldater marcherede gen-

nem Aalborg by fra Aalborghus Slot til 

det nyopførte ”Musikkens Hus”. Forrest 

gik Prinsens Musikkorps iklædt infanteri-

gallauniformen, umiddelbart derefter et 

fanekommando fra 1. Logistikbataljon 

med Trænregimentets fane og så hele 

det samlede Hold 17.

Langs ruten stod folk med flag og vin-

kede til de mange soldater, som gik gen-

nem byen på den Militærpoliti-regulere-

de rute. Under vejs kunne marchkolonnen 

hilse på de af 1. Logistikbataljon opstil-

lede tre æreskommandoer samt de ind-

budte myndigheds- og enhedschefer, som 

gjorde honnør fra VIP-teltet.

Marchen endte på Musikkens Plads ved 

Musikkens Hus, hvor chefen for DANCON 

ISAF, Hold 17 oberst Michael Thøgersen 

overdrog paraden til chefen for Hærens 

Operative Kommando, generalmajor Per 

Ludvigsen, der inspicerede paraden, hvor 

også otte soldaterforeningsfaner havde 

taget opstilling.

Styrke gennem sammenhold

- I har i betydelig grad bidraget til, at vi 

har kunnet trække os ud af den sydlige 

del af Afghanistan, og nu i stedet kan ret-

te fokus mod Kabul, konstaterede gene-

ralen i sin tale til ISAF Hold 17, hvor han 

også gennemgik de opgaver, som holdet 

har løst i Helmand. Opgaver, som man 

ofte har kunnet knytte sætningen ” sid-

ste gang” til. Og det at være de sidste 

indebærer altid nogle specielle opgaver. 

- Jeres samarbejde har været forbilled-

ligt. Både hvad angår operationer, men 

ligeledes den logistiske opgave – det er 

formentligt den største i nyere dansk 

militærhistorie, bemærkede generalen. 

- I har som kollektiv selv sparket bolden 

i mål og levet op til jeres motto: ”Styrke 

gennem sammenhold”.

Generalen gav derefter ordet til med-

lem af Folketinget og Forsvarsudvalget 

-	Af	kaptajn	Søren	Egebæk,	Presseofficer,	Trænregimentet.

Den officielle hjemkomst 
blev fejret i Aalborg
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hr. Karsten Lauritzsen fra Venstre, som i 

sin tale citerede fra N.F.S. Grundtvigs digt 

”Folkeligheden”; om at være opmærksom 

på det fællesskab, som man både histo-

risk, nationalt og folkeligt er en del af.

Karsten Lauritzsen konstaterede, at 

soldaters udsendelser er en byrde for 

såvel soldaten som soldatens familie 

og ytrede respekt for, at soldaten fri-

villigt sætter livet på spil for opgaven.  

- Det er derfor også vigtigt at Folketinget 

står sammen på tværs om beslutningerne 

om indsættelse af soldater i missionerne.

- Men det er som bekendt ikke slut. Der 

er fortsat brug for soldater til indsættelse 

– og Danmark skal påtage sig et ansvar i 

Verden. Tak for Jeres indsats og velkom-

men hjem, sluttede Karsten Lauritzsen af.

Generalmajor Per Ludvigsen takkede 

Karsten Lauritzsen for, at han ville kom-

me til paraden, som ”er et tydeligt tegn på 

den politiske fokus på vores missioner”.

Den største logistiske operation

Chefen for hold 17, oberst Michael Thø-

gersen tog derefter over.

- Alle, der står samlet her i dag har ydet 

deres ypperste for at løse opgaven. I har 

været med til at slutte en æra af flere 

tusinde danske soldaters indsats i Hel-

mand, sagde obersten om opgaven, som 

obersten, på linje med generalen, karak-

teriserede som ”den største logistiske 

operation i nyere dansk militærhistorie. 

- 75.000 m2 lejr og et stort ammunitions-

område er afviklet og næsten 2.500 tons 

materiel og køretøjer er sendt ud af Camp 

Bastion med ikke mindre end 54 fly, kon-

staterede obersten.

Økonomisk støtte

- Ved siden af opgaverne er der dog også 

blevet tid til en række forskellige sociale 

arrangementer. Et af disse har været den 

sidste DANCON-march i Helmand. Der blev 

i forbindelse med marchen samlet penge 

ind, som ISAF 17 har valgt at donere til to 

foreninger, der gør en kæmpe indsats for 

specielt to områder, som ligger os nær – 

soldater og pårørende, der har behov for 

støtte. Det er derfor med stor glæde, at 

jeg i dag kan overrække 35.000 kr. til Støt 

Soldater og Pårørende samt Danske Ve-

teranhjem, afdeling Aalborg.

Oberst Thøgersen afsluttede med at 

give sin dybeste anerkendelse til alle på 

ISAF Hold 17 og takkede soldaterne og de 

pårørende for indsatsen.

Efter paraden var der koncert i Musik-

kens Hus med et veloplagt Prinsens Mu-

sikkorps og en lige så veloplagt solist, 

Mette Poulsen, og inden soldaterne med 

familie kunne drage til kasernen, til på-

rørendearrangement, var der reception i 

foyeren i Musikkens Hus.
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I starten af maj måned var 2 LOGKMP 

på ALU 3B øvelse i Oksbøl i rammen af 

Reaktionskampgruppen. Under denne 

øvelse	fik	LOGKMP	et	varsel.	Dette	

varsel lød på, at den kommende BLU 

for Reaktionskampgruppe 2014-II ikke 

skulle gennemføres i Oksbøl. Derimod 

skulle den gennemføres i rammen af 

en stor NATO øvelse, som foregik i 

Litauen. 

SABER STRIKE, som øvelsen var benævnt, 

er en multi-national øvelse, hvor Reakti-

onskampgruppe 2014-II ville blive øvet i 

samvirket med andre kampgrupper. Der 

var enheder fra Litauen, USA, Polen, Fin-

land, Canada og Danmark. 

De danske enheder udgjorde 1100 mand 

inklusiv kontrolofficerer. Dette medførte, 

at forberedelsen til at komme til Litau-

en, var en stor opgave. Især på grund af 

det korte varsel. Fra LOGKMP fik varsel 

til køretøjer og materiel skulle være i År-

hus havn, gik der ca. 30 dage. Dette gav 

en masse udfordringer. Især da struktu-

ren for LOGKMP gør, at KMP kun bliver 

formeret til øvelser. 

Det lykkedes dog at få udfærdiget den 

korrekte dokumentation og få alt perso-

nel og materiel til Litauen.

På størelse med Oksbøl

Øvelsen skulle forgå i et øvelsesområde 

ved en lille by ved navn Rukla. Selv øvel-

sesområdet svarer til Oksbøl øvelsester-

ræn i størrelse, så der var mange enheder 

på et forholdsvist lille område.

Selve øvelsesperioden foregik fra den 

11. juni til den 18. juni. Hovedparten af 

øvelsesdeltagerne ankom til Litauen den 

9. juni, dog var der personel der var an-

kommet tidligere, for at transportere kø-

retøjer fra havnen til øvelsesområdet i 

Litauen. 

Da vi ankom til kasernen i Rukla, var det 

første gang vi så vores køretøjer siden de 

forlod Danmark. Der startede klargørin-

gen af køretøjer og materiel. 

Det første døgn blev vi indkvarteret på 

kasernen. Bespisningen den første aften 

foregik i cafeteriet på kasernen, og der 

ramte kulturforskellen for første gang de 

danske soldater. 

Den 10. juni gik med klargøring. For LOG-

KMP betød dette, at al ammunition, mad 

og vand skulle pakkes ud og deles op, så-

ledes kampunderafdelingerne kunne af-

hente dette. Samtidig med denne klargø-

ring, oprettede LOGKMP CSSA (Combat 

Service and Support Area). Dette indbe-

fattede sløring af køretøjer samt opret-

telse af nærforsvar og arbejdsområder.

Den 11. juni startede øvelsen officielt. 

Øvelsen var planlagt således, at der kør-

te operationer i dagtimerne og genfor-

syning om aftenen/natten. 

Dette betød for LOGKMP, at en typisk 

dag bestod i at modtage gods fra NSE for 

herefter at ompakke dette jævnfør de be-

stillinger, der var modtaget fra underaf-

delingerne. Når operationerne var fær-

dige, blev der udsendt transportgrupper 

med godset samt diesel og vand. 

Reperationer i døgndrift

Ved siden af forsyningstjenesten var re-

parationsdelingen nærmest iværksat i 

døgndrift med reparationer i alle stør-

relser. Lige fra små-reparationer til re-

parationer af kampvognsmotorer. Sani-

tetsdelingen var ligeledes iværksat med 

afgivelser af sanitetsgrupper til under-

afdelingerne samt med at fungere som 

skarpt infirmeri for hele øvelsen. Dette 

var en udfordring, da der hele tiden skul-

le skelnes mellem øvelsesskader og reel-

le skader.

På nogle af operationerne fik LOGKMP 

også andre opgaver. Så som at udskille 

FCSSA (Forward Combat Service and Sup-

port Area).  Dette for at støtte underaf-

delingerne kamp, fra en kortere afstand 

end fra CSSA. 

LOGKMP opstilledes ligeledes Bataljons 

Fra Oksbøl til Litauen

Aftenmåltidet på Rukla Kaserne!!
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Lørdag d. 23. august 2014 fejrede Mili-

tærpolitiforeningen i Danmark sit 43. 

jubilarstævne med deltagelse af mere 

end 100 tidligere MP’ere. Begivenhe-

den fandt sted på Aalborg Kaserner. 

Jubilarerne samledes fra morgenstun-

den ved hovedvagten. Efter en værdig 

kransenedlægning ved mindelunden blev 

der i samlet formation, og med Hjemme-

værnets Musikkorps og lokalforeninger-

nes faner i front, marcheret til parade på 

Gendarmtorvet ved Militærpolitiets ho-

vedkvarter. 

På Gendarmtorvet afleverede landsfor-

manden for den værnsfælles forening, Hr. 

Carl Bratved, paraden til Chefen for Mi-

R3P (Re-arm, Re-supply and Re-fuel), hvor 

underafdelingerne selv kom igennem, for 

at blive genforsynet, inden det returne-

rede til deres respektive BSO.     

45 sprang i faldskærm

Således forløb de otte dage på øvelsen. 

Kun afbrudt af en besøgsdag af Forsvars-

ministrene fra Danmark og Litauen, hvor 

der blev gennemført et display af kapaci-

teterne i reaktionskampgruppen. 

Der blev ligeledes mulighed for, at nogle 

kunne springe i faldskærm. Det var ameri-

kanerne, der tilbød et faldskærmsspring. 

Det benyttede 45 danskere sig af.  

Da der var ENDEX startede den store ned-

brydning og klargøring, til at få alt mate-

riel hjem igen. Klargøringen til hjemtrans-

port gik så godt, at de folk der var planlagt 

til at transportere de næsten 400 køre-

tøjer hjem til Danmark, kom hjem før den 

tid, der var planlagt.

SABER STRIKE var en øvelse, som gav 

mange erfaringer - på alle niveauer. Det 

var en stor oplevelse at være en lille del, 

af så stor en international øvelse. 

Militærpolitiet 
holdt Jubilarstævne

litærpolitiet, oberstløjtnant Jess Møller 

Nielsen. 

Chefen holdt en kort tale, inden ge-

ledderne blev åbnet, så chefen person-

ligt kunne ønske hver enkelt tillykke med 

jubilæet. Herefter var der mulighed for 

at besigtige udstillingen ”Militærpolitiet 

anno 2014”, hvor nutidens køretøjer, vå-

ben, uniformer og udrustning ved MP blev 

forevist, ligesom ’Militærpolitiets Histori-

ske Samling’ var åben for besøg. 

Både før og efter den officielle mid-

dag i cafeteriaet blev også MP-Stuen be-

søgt, og som sædvanlig var der godt gang 

i de gamle soldaterhistorier til langt ud 

på aftenen.

   

Klargøring af FCSSA.

Parade med øvelsesdeltagerne.
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Unge og gamle. Nuværende og tidli-

gere soldater. Koner og kærester. Jo, 

de var der alle sammen, da Trænregi-

mentet den 6. september havde sat 

alle sejl til for at give de mange be-

søgende en positiv oplevelse ved re-

gimentets Åbent Hus-arrangement.

 

Og der var da også masser at kigge på – 

og ikke mindst prøve! 

Dagen startede med, at 1. Logistikbataljon 

afviklede en flot parade, idet det også 

var dagen, hvor bataljonen afviklede 

orienteringsdag for soldaternes pårørende. 

Rundt på kasernes område var der 

lejlighed til at se soldaternes materiel og 

udrustning, Der var ”modeshow”, der viste 

soldaternes tøj lige fra inderst til yderst, 

ligesom publikum kunne prøve at skyde, 

smage på feltrationer og se køretøjer – 

også nogle, der faktisk aldrig har tilhørt 

logistiktropperne, fx en Leopardkampvogn, 

der naturligvis trak mange børn og unge 

mennesker til.

Børnefamilierne var rigtig godt re-

præsenteret. Blandt andet var Aalborgs 

borgmester, Thomas Kastrup Larsen (S) 

Åbent Hus 
på Aalborg 
Kaserner

og sønnen Axel på seks år at finde blandt 

de mange gæster. – Og så er det af ren 

og skær interesse. 

- Jeg syntes, at Trænregimentet leverer 

en flot indsats og jeg er stolt over, at 

Aalborg er den største garnisonsby, 

sagde borgmesteren, der i flere år ellers 

har sprunget i fjorden for at deltage i 

Limfjordskrydseren (man svømmer over 

Limfjorden, red.)

–Denne gang vandt Forsvaret over 

krydseren, sagde Thomas Kastrup Larsen.
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Før	det	officielle	Åbent	Hus	arrange-

mentet blev åbnet, den 6. septem-

ber,	fik	de	pårørende	til	de	soldater,	

der blev indkaldt den 4. august lov til 

at komme en times tid før for at hil-

se på deres soldat. Her følger menig 

Frederiks Skafte’s beretning om da-

gens forløb.

Orienteringsdagen på Aalborg Kaserner 

løb af stablen lørdag morgen med flot 

morgenappel for soldaterne, mens de på-

rørende iagttagende observerede optrin-

net. Her var grundlaget for en flot og læ-

rerig dag lagt. 

Soldaterne marcherede efterfølgende i 

takt over til paradepladsen, hvor oberst-

løjtnant Jørgen Clasen startede ud med 

en kort tale som optakt til oberstens tale.

Her kom oberst Christian M. Schmidt 

på, og holdt en flot tale for pårørende 

samt soldater.

Derudover blev paraden også udført på 

bedste vis af soldaterne med ret- og rør-

stilling samt march tilbage til soldater-

nes stuer. Her skulle tungen holdes lige 

i munden af de nye soldater for at ma-

nøvrere i takt.

Populære feltrationer

Efterfølgende åbnede boder og aktivite-

ter på hele kasernen for de pårørende, 

hvor man kunne få indblik i en soldats 

liv ved at se udrustning, smage feltrati-

oner, skyde med våben, se hvordan man 

yder førstehjælp og meget meget mere.

Specielt teltet med soldaternes feltra-

tioner var meget populært. Her kunne de 

pårørende smage hvad soldaterne får at 

spise, og få et bedre indblik i hvordan det, 

for en soldat, er at leve i felten. Her var 

de menige, bag boderne, flinke til at for-

tælle hvordan maden blev tilberedt, og 

hvordan man sammensatte for eksem-

pel kakaopulver med morgenmaden, hvil-

ket bestod af kornflager, nødder og hon-

ning. Dette interesserede de pårørende 

meget, selvom det ikke var al maden der 

så lige indbydende ud.

Våben og skydning

Der var også et telt med udstillede våben, 

hvilket tiltrak stor opmærksomhed blandt 

de pårørende. Her kunne man se mange 

forskellige våben gennem flere generati-

oner. Blandt de våben der var med i ud-

stillingen var både let- og tungt maskin-

gevær, garantgevær, panserværnsraket og 

forskellige maskingeværer. Dette var en 

stor succes, specielt for mænd og børn 

som var meget interesseret i våbnene. 

Herefter kunne børnene gå hen til mili-

tærpolitiet og få lov at skyde med pisto-

ler efter figurer af pap. Dette foregik un-

der sikre forhold i en container. Selv da 

alle andre boder blev lukket ned, var der 

stadig lang kø til at få lov at skyde med 

en rigtig pistol.

Hertil var kampvogne også udstillet, 

hvilket var spændende for både pårøren-

En spændende 
og lærerig dag

de samt mange soldater, da det ikke er 

hver dag man får lov at sidde i en kamp-

vogn.

Som noget nyt i år var der arrangeret et 

show i øvelsesterrænnet med kampvogne, 

lastbiler og firehjulstrækkere. Her kunne 

man blandt andet se en demonstration 

af krig, og hvordan de forskellige køre-

tøjer kørte i kolonne. 

Her demonstrerede soldaterne blandt 

andet begrebet ”ild og bevægelse”, hvor 

der blev åbnet ild mod fjenden, mens an-

dre køretøjer trak sig tilbage. Derudover 

skulle en af de tidligere udstillede kamp-

vogne affyre et skud. Ikke nok med det 

kørte den også over en personbil. Det-

te vækkede en utrolig stor opsigt, da der 

ikke er mange, der har set hvordan kø-

retøjerne ser ud, og hvad de i virkelig-

heden kan.

Dagen sluttede af med stueeftersyn på 

værelserne og endnu en appel. Herefter 

vendte de pårørende glade hjem med et 

indblik i deres børn- eller venners hver-

dag.
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I mange større og mindre byer mar-

kerer man Flagdagen for Danmarks 

udsendte hvert år, den 5. september.

I	Aalborg	startede	flagdagen	ved	Min-

delunden på Aalborg Kaserner, hvor 

garnisonskommandant, oberst Chri-

stian	M.	Schmidt,	lagde	en	flot	blom-

sterdekoration. 

Samtidig kørte en delegation fra ”De blå 

Baretter” rundt i det nordjyske og lagde 

blomster på gravesteder hidhørende de 

soldater, som er omkommet i internati-

onal tjeneste.

Arrangementet i byen blev indledt ved 

”Soldatens Sten”, der er placeret ved Aal-

borg Forsvars- og Garnisonsmuseum. Her 

var samlet diverse foreninger med faner.

Formanden for De samvirkende Solda-

terforeninger i Aalborg, Kjeld Christensen 

og oberst Christian M. Schmidt holdt ta-

ler og lagde blomster ved stenen. 

Også Aalborgs 2. viceborgmester, Mads 

Sølver Pedersen lagde vejen forbi og holdt 

en rigtig god tale til ære for vore soldater. 

De samvirkende Soldaterforeninger be-

nyttede i øvrigt lejligheden til at holde en 

hyggelig reception i museet, da de, den 

8. september, kan fejre 70 års jubilæum.  

March gennem byen

Arrangementet kulminerede imidlertid i 

Aalborg Centrum, hvor garnisonens sol-

dater og respektive soldaterforeninger og 

interesseorganisationer var samlet til en 

flot parade. Det foregik på Gl. Torv, hvor 

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjyllands 

Musikkorps stod for den musikalske un-

derholdning. 

I anledning af Aalborgs ”Festuge” var 

der to festlige indslag af Henrik Lykke-

gård og Niels Ellegaard fra Cirkusrevyen, 

der i disse dage er på gæstevisit i Aalborg.

Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup 

Larsen holdt derefter en flot og inspire-

rende tale til ære for vore tidligere og nu-

værende udsendte soldater. 

Han udtrykte i talen stor taknemmelig-

hed og beundring for soldaternes indsats. 

Aalborg Kanonlaug afgav en impone-

rende salut, der kunne høres langt uden-

for bymidten og ved afslutningen af pa-

raden sang alle ”Blæsten går frisk over 

Limfjorden vande”. Herefter marchere-

de paraden gennem Aalborg med musik-

korpset i spidsen. Det var et fantastisk 

flot syn. Aalborg Cityforening havde med 

store annoncer i de lokale aviser og i dia-

log med de forretningsdrivende promo-

veret arrangementet ganske massivt. Det 

resulterede i, at mange af Aalborgs bor-

gere var samlet, dels på Gl. Torv og dels 

på marchruten. 

Dagen sluttede med en hyggelig guds-

tjeneste i Budolfi Kirke og en efterfølgen-

de reception på Aalborg Rådhus.

Flot Flagdag i Aalborg
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3. Sanitetskompagni fra 1. Logistikba-

taljon ved Trænregimentet har været 

på øvelse i ”Humanitær Assistance”.

3. Sanitetskompagni arbejder til hver-

dag med opstilling og uddannelse af 

en hovedforbindepladsdeling. 

En af opgaverne for delingen, som er en 

R2 sanitetskapacitet, er at kunne støt-

te i forbindelse med humanitære indsæt-

telser, herunder f.eks. indsættelser ved 

oversvømmelser eller skibsforlis i Arktis.   

I ugerne 34 og 35 deltog et operati-

onshold, og et par andre støttefunkti-

oner, i forbindelse med en Amerikansk 

ledet øvelse i Slovenien. Øvelsen havde 

deltagere fra bl.a. USA, Slovenien, Kroa-

tien og Ungarn. 

Forud for selve øvelsen har en række 

meget erfarne instruktører fra bl.a. USA 

og Slovenien undervist deltagerne i hvor-

ledes humanitære indsættelser – i bed-

ste fald kan forberedes – og i langt de 

fleste tilfælde håndteres, når katastro-

fen er opstået. 

Uddannelsesmodulerne har bl.a. inde-

holdt orienteringer om PTSD, føringssy-

stemet ”Incident Command System” og 

kort gennemgang af ABCDE-principperne 

ud fra ATLS-konceptet. 

Derudover har instruktørerne ”krydret” 

undervisningen med oplevelser/erfaringer 

fra 9/11, diverse orkaner i USA, oversvøm-

melser i Slovenien og jordskælv på Haiti. 

Alt sammen med til at ”åbne øjnene” op 

Stemningsbillede fra klasseundervisnin-
gen. Emnet var her ret alvorligt, hvil-
ket forklarer den meget koncentrerede 
klasse. Underviserne skal have ros for en 
engageret og inspirerende indsats, som 
medførte, at debatten ofte var højlydt…  

Humanitær assistance

for udfordringerne ved at gennemføre en 

effektiv, og ikke mindst samtænkt, ind-

sats. 

Undervisningen dannede baggrund for 

en multinational øvelse, som blev gen-

nemført i uge 35, hvor bl.a. beredskabs-

enheder, militære sanitetsinstallationer 

på R1 og R2 niveau samt evakueringsen-

heder indsættes til støtte for en opera-

tion i Slovenien. 

Øvelsen fik i øvrigt besøg af den Slo-

venske præsident og repræsentanter fra 

den amerikanske kongres, så temaet må 

siges at have en vis bevågenhed. 

På nuværende tidspunkt - inden hele ak-

tiviteten er evalueret i sin helhed – er det 

entydigt vurderingen, at udbyttet har væ-

ret positivt, idet der er skabt gode kon-

takter til R2 samarbejdspartnere, faglig-

heden vedr. humanitære indsættelser er 

øget markant og dele af ”den nye en-

hed” (3 SANKMP er oprettet primo 2014) 

er ”rystet lidt mere sammen”.

 

I	løbet	af	de	sidste	tre	uger	har	fire	

sanitetsfolk fra 2 SANKMP kæmpet 

for at erhverve sig det eftertragte-

de Expert Field Medical Badge (EFMB).

2. Sanitetskompagni fra 1. Logistikbatal-

jon blev i år, sammen med andre NATO 

samarbejdspartnere, inviteret til at delta-

ge i det svære amerikanske sanitets-kur-

sus, der har stor vægt på enkeltkæmper-

færdigheder.

Fire deltagere fra kompagniet har i be-

stræbelserne for at erhverve sig det ef-

tertragtede Expert Field Medical Badge 

(EFMB) forberedt sig efter bedste evne, 

og har undervejs gjort sig mange gode 

erfaringer i forhold til egne færdigheder 

og videre træning i kompagniet.

Expert Field Medical Badge (EFMB) er 

et United States Army mærke, som blev 

indstiftet tilbage i 1965. 

Sidste år var beståelsesprocenten for 

at erhverve sig EFMB kun 19% hvilket gør 

EFMB et af de sværeste og mest presti-

gefyldte mærker at erhverve sig.

Beviset tildeles de deltagere der, 

ved gennemførelse af kurset, be-

står de afsluttende prøver inden for 

områderne:

- march,  

- almene infanterifærdigheder,  

- orientering,  

- CBRN,  

- signaltjeneste og selvfølgelig 

- sanitetstjeneste.

Alle fire deltagere har modtaget diplom 

for gennemførelse af kurset og OKS K. 

K. Eriksen har desuden bestået samtli-

ge discipliner og modtaget EFMB mærket.

OKS K.K. Eriksen bestod samtlige 
discipliner og modtog EFMB mærket. 

Vinder prestigefyldt mærke
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Sergent Morten Hørby Olsen modtog 

26. august Forsvarets Medalje for For-

tjenstfuld Indsats.

I	alt	15	tidligere	udsendte	fik	tildelt	

medaljer og påskønnelser. Chefen 

for Hærens Operative Kommando, 

Per Ludvigsen, overrakte anerken-

delserne på vegne af Forsvarschefen 

og NATO. 

Generalmajor Per Ludvigsen, overrak-

te på vegne af NATO og Forsvaret me-

daljer til fem officerer, seks befalings-

mænd samt fire korporaler og konstabler. 

- Jeres indsats spænder bredt lige fra 

kamphandlinger til planlægning og gen-

nemførelse af operationer, men alle har 

på sin måde ydet noget særligt og vist ve-

jen for andre. I er alle eksempler til efter-

følgelse, sagde Per Ludvigsen i sin tale. 

Sergent Morten Hørby Olsen modtog For-

svarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats 

med følgende motivering:

”Den 6. oktober 2011 trådte en lokal 

tolk ved siden af det søgte spor og udlø-

ste en improviseret sprængladning. Der 

udløses endnu en sprængladning, og der 

er flere sårede. 

Sweeperne afsøgte et spor frem til de 

sårede og sergent Morten Hørby Olsen 

søgte frem med stort mod og påbegynd-

te prioriteringen og behandlingen. 

Han bidrog også til at få de sårede hejst 

op i helikopteren, en procedure, der er 

meget vanskelig.

Sergenten har ved flere hændelser vist 

stort overblik, når der har været mange 

sårede, og han har på bedste vis priorite-

ret og ført i situationen, således at hjæl-

pen er kommet til alle på rette tid.

Sergenten er et eksempel til efterføl-

gelse.”

Sergent	får	fin	medalje

Sergent Morten Hørby Olsen.
 

Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Ind-

sats tildeles militært og civilt personel i 

Forsvaret, der har udført en for Forsva-

ret fortjenstfuld indsats for dansk for-

svar. Medaljen er tidligere kendt som For-

svarets Medalje.

Trænregimentets chef, oberst Christian M. Schmidt, overrakte Hæderstegnet for 25 års god tjeneste ved Hæren til personellet over 

to omgange. Den 26. september foregik det på Vordingborg kaserne. På billedet ses oberst Christian M. Schmidt yderst til venstre og 

dernæst seniorsergent Thomas Schultz-Hansen, korporal Søren Ulrik Hansen, korporal Jan Fulgsang Kristensen, korporal Henrik Holm, 

overkonstabel Allan Søndergaard Rasmussen, overkonstabel Brian Damsgaard Sørensen, overkonstabel Anders Bo Fornitz, overkon-

stabel Valentin Robert Jensen.

Hæderstegnet for 25 års god tjeneste
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På Aalborg Kaserner overrakte oberst Christian M. Schmidt Hæderstegnet for 25 års god tjeneste ved Hæren den 29. septmber til, 

fra venstre, seniorsergent Sten Georg Sørensen, seniorsergent Henrik Bagger Nielsen, seniorsergent Kjell Kongsvang, overkon-

stabel Paul Otto Slott-Petersen, overkonstabel Michael Ellegaard Jelstrup, overkonstabel Torben Lund, kørelærer Henrik Richard 

Hansen, kørelærer Claus Kyndi, assistent Susanne Kristensen og assistent Else Jørgensen. 

Efternævnte, der ikke er på billedet, har ligeledes modtaget Hæderstegnet:

Seniorsergent Henrik Hviid, overkonstabel Martin Bjørnholt Lyneborg Lorentsen og overkonstabel Jesper Bevensee.

Benådet med Ridderkorset 

af 1. grad af Dannebrogordenen:

Pr. 4. oktober 

Oberstløjtnant Lars Baier

Benådet med 

Fortjenstmedaljen i Sølv:

Pr. 4. oktober 

Seniorsergent Peter Hørlyck 

Seniorsergent Ingo Andersen

Vel gennemført VUT I:

Pr. 27. juni 2014:

PL Nikolaj Kryger Kyllesbech

PL Tonny Veibel Paasch

PL Michael Ørbæk Larsen

PL Henrik Torp

PL Henrik Østergaard

PL Asbjørn Drechsler

PL Jesper Børthy Schaadt

Udnævnelse til sergent:

Pr. 4. juli 2014

Michael Hjorth Boelsmand

Jimmi Seidenfad Carlsen

Jacob Kjær Jensen

Martin Mustafa Gourari

Nikolaj Halkjær Lindbjerg

Robin Valbirk

Frederik Vorre Jørgensen

Daniel Nylander Schmidt

Frederik Birkekær Holme

Magnus Rener

Nicolai Paw Stenner Timmner

Nickolai Tom Jensen

40 års jubilæum:

Pr. 16. august 2014

OKS-1 Benny Dan Andersen

Pr. 1. oktober 2014

SSG Ingo Andersen

SSG Peter Hørlyck

MJ Jesper Blumensaadt Legarth

25 års jubilæum:

Pr. 1. juli 2014:

OKS-1 Jesper Bevensee

Pr. 7. august 2014:

OKS-1 Jakob Krogh Schmidt

Pr. 30. september 2014:

KP Jan Fuglsang Kristensen

Pr. 1. oktober 2014:

SSG Allan Overlade
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Ikke mindre end 26 fra Trænregimen-

tet havde taget udfordringen op med 

deltagelse i verdens største march i 

og omkring Nijmegen by i Holland. Vi 

har	tidligere	været	flere,	men	også	

med færre deltagere.

Udfordringerne i deltagelsen ligger i, at 

der skal overordentlig megen forberedel-

se til for at få den gode oplevelse med 

hjem. Det vil sige rigtig mange – ikke alt 

for spændende – kilometre marchtræ-

ning herhjemme i kulde og regn allere-

de fra marts og frem til det bedre vejr i 

maj og juni. 

Der kræves mindst 350 km og en kon-

trolmarch på 40 km på – som det hed-

der – på to på hinanden følgende dage! 

Al træning kun i selskab med andre fra 

holdet eller måske endda alene og uden 

tilskuere.

Den omvendte verden er så i Nijmegen, 

hvor hele holdet naturligvis er samlet, hu-

møret højt (det meste af vejen..) og tusin-

de og atter tusinde tilskuere, der hepper 

holdet frem. Og børn i mængdevis, som 

tilbyder slik, frugt, kiks og vand som en-

hver marchgænger kan trænge til under-

vejs på de daglige 40 km. 

Nogle dage lidt færre km og andre dage 

betydeligt længere, men man bemærker 

det stort set ikke henset til de utroligt 

mange events rundt på de daglige ruter. 

Alle de fire ruter er helt forskellige, men 

udgår alle fra den militære teltlejr; Heu-

mensoord i sydkanten af Nijmegen by.

Et herligt folkefærd

Nijmegenmarchen gennemføres altid i juli 

måned, hvor der på samme tid gennem-

føres byens sommerfest – så man kan 

roligt sige, at der er gang i den konstant. 

Selvom vi starter i ”dråber” af ca. 500 

soldater ad gangen og temmelig tidligt 

på morgenen (mellem kl. 03.30 og 06.30), 

står der tilskuere straks fra morgenstun-

den og klapper ad os og ønsker ”goeie 

morgen”. Det gælder også, når det bliver 

eftermiddag – hvor det rettelig vel burde 

være ”goeien dag”. Hollænderne har om 

nogen lært; ”smil og verden smiler tilba-

ge til dig”. Jeg kan ikke sende roser nok til 

hollænderne. Et herligt folkefærd. 

Ingen adgang for civile

Hver dags march afsluttes med indmarch i 

ølteltet, som meget belejligt ligger straks 

efter målportalen (to KÆMPE militærstøv-

ler med banner). 

Her synges og klappes alle hold ind og 

mange hold laver en ”event” som mod-

ydelse – så der er god underholdning – 

denne gang udført af marchgængerne 

selv, da civile er forment adgang til den 

militære teltlejr.

Efter hver dagsmarch gælder det dels 

om at få mad og drikke indenbords – det 

sker i et kæmpe telt a la hærens 400 års 

jubilæum. Engangsservice, så ingen op-

vask. 

Senere – eller inden – skal man i et 

Af seniorsergent Jes Mose Jensen, Trænregimentets holdfører.

Nijmegenmarchen
 – altid en pæn udfordring!

Trænregimentets marchhold 2014

Bagerst fra venstre: OKS-1 Karen Marie Brøgger (29), OKS Jon Skak Mølgaard (1), MG Mikkel H. Grosen (3), KS Anders 

Holm Pedersen (1), KN Else-Marie Trærup (6+1), OKS Michael Villsen (1), SG Niels Agerholm (11), SG Morten Hansen 

(3), MJ Orla Barsøe (4), MJ Lene Sonne Lillelund (2), OS Klaus Kristiansen (24+1), SG Carsten Hjortshøj (17), SSG Arne 

L. Kjeldsen (36+1) MJ Christina S. Pojezny (14+1) og OL Ole Christiansen (36). Midterst fra venstre: OKS Rasmus Sten-

kjær (2), OKS Hans Kresten Larsen (2), MG Claus Berg Kjeldsen (4), SG Jan Lemvig (2), OKS Frederik Larsen (1), SG Si-

mon S. Madsen (8), OKS-1 Ole Andersen (30+1) og SG Christian N. Jensen (1).

Forrest fra venstre: OKS-1 Knud Sandtorp (6+9), SSG Jes Mose Jensen (28) og OS Lars Rosenkrantz Poulsen (9+8).

Antal gange gennemført anført i parentes (march + ordonnans).
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tiltrængt bad – åbent døgnet rundt og 

med én tempereret temperatur. Endelig 

skal der også være plads til lidt tiltrængt 

søvn, som sker i indkvarteringsteltet igen 

i lighed med teltene til 400 års arrange-

mentet – dog er teltet delt op af skille-

vægge, så hvert hold har et rum for sig 

selv. Der soves i køjesenge med madras-

ser – hvilken luksus :-)

165	km	på	fire	dage

Fødderne er naturligt et helt kapitel for 

sig, når det gælder Nijmegenmarchen – 

hvor man i alt kommer til at tilbagelæg-

ge mindst 165 km på de fire dage og det 

med 10 kg tung udrustning. Erfaringerne 

med tensoplaster eller ej under ens træ-

ning, skal nu for alvor afprøves. 

Vejrliget har forfærdeligt meget at skul-

le have sagt her. Jo varmere – des flere 

og større vabler. 

Nu gælder det om ikke at lade stå til, 

men at få dem behandlet ASAP. HVIS de 

i modsætning til holdførerens forvent-

ninger er ”groet” sig større og alvorlige-

re end man selv eller vores ordonnanser 

kan klare opgaven, så findes der et infir-

meri at støtte sig til. 

I 2014 udgaven af Nijmegenmarchen 

havde TRR-holdet dog ikke det behov. 

Men der bliver faktisk brugt pænt me-

gen tid mellem marcherne på at ”stude-

re” og klargøre fødderne til næste dags 

strabadser.

45.000 deltagere

Trænregimentets marchhold er opbygget 

af mange erfarne gængere, som første-

gangsgængerne har god gavn af at mod-

tage gode råd og vejledninger fra. 

Én ting er den fysiske del – en helt an-

den og faktisk nok den største faktor: Den 

mentale del. Det tager jo sin tid at gå 40 

km om dagen i marchtempo mellem tre 

og 6-7 km i timen afhængig af terrænets 

beskaffenhed og tætheden af marchgæn-

gere på vejen – der deltager ca. 45.000 

– hvoraf de 3500 er militære! 

Jeg har efterhånden deltaget ”et antal 

gange” og hvert år opleves, at nogle før-

stegangsgængere begynder at tvivle på 

egne evner undervejs. Her kommer Træn-

regimentets holdmoral på prøve – og be-

står som altid med glans. 

Altså også i 2014, hvor alle 26 deltagere 

kom helskindet igennem de mange km. 

Guld- og sølvmedaljer

Enkelte af de erfarne havde ”markerings-

år”; OKS-1 Ole Andersen (nu landbetjent) 

deltog for 30. gang. SG Niels Agerholm (nu 

lektor på AAU) deltog for 11. gang (her får 

man en guldmedalje med krone) og en-

delig KN Else-Marie Trærup, som deltog 

for 6. gang (hun modtog en sølvmedal-

je med krone). 

Dette fejres torsdag aften (efter 3. 

marchdag), hvor hele holdet forskyder 

ind til Nijmegen by og hygger sig nog-

le timer – før det igen er tid at vende til-

bage til Heumensoordlejren og studere 

fødder, sove og mentalt indstille sig på at 

skulle op kl. 02.30 for at klargøre – med 

tapning af fødder, morgenmad, smøring 

af madpakke, vand i feltflasken etc. - til 

sidste marchdag.

½ million tilskuere

Efter sidste marchdag overrækker hold-

føreren medaljer eller tal for velgennem-

ført march til alle holddeltagere på den 

sidste rast. Her må udrustning aflægges 

og der resterer nu kun fem km indmarch 

ind til Nijmegen bys centrum for at kom-

me over den sidste ”målstreg” – Alle mi-

litære deltagere har nemlig en chip (som 

i motionsløb) på støvlen, så det er let 

at kontrollere om deltagerne har været 

rundt på hele ruten. På de fem km ind-

march venter op imod en ½ million tilsku-

ere – DET er en MEGA oplevelse – som 

ikke beskrives kan – men skal opleves på 

egen krop. Det gør du ved at tilmelde dig 

næste år omkring marts måned. Hold øje 

med ”hverveplakaten” ;-)

Marchens motto ”Willen is kunnen” kræ-

ver ingen oversættelse…

Torsdag d. 28 august gennemførte Ha-

derslev Garnisons IF årets forbundsme-

sterskaber i Triatlon og Duatlon med et 

bemærkelsesværdigt godt resultat for 

Aalborg Kaserners Idrætsforening. 

Super resultat fra DMI Triatlon! 

Ikke færre end tre ud af tre forbunds-

mesterskaber i triatlon blev hjemtaget 

til AKIF. 

- I herre senior blev Torstein Østerga-

ard individuel forbundsmester – for an-

det år i træk. 

- I herre holdkonkurrencen blev Torstein 

Østergaard, Jørgen Schnack og Michael 

Dalby forbundsmestre for hold. 

- I herre stafet Triatlon blev Lars Stahr 

(svømning) Tom Severinsen (Cykling) og 

Eddie Plejdrup (løb) forbundsmestre. 

Jørgen Schnack blev samtidigt individu-

el vinder af veteranklassen. 

I triatlon, herre senior blev Michael Dal-

by nummer tre. 

AKIF idrætsudvalg ønsker de dygtige tri-

atleter tillykke med de yderst flotte re-

sultater! 

AKIF var desværre ikke repræsenteret i 

Duatlon – måske var de mange gode lø-

bere i Kildeparken sammen med de 550 

løbere fra AKIF løbeudvalg

Af Henrik Vinther, AKIF 

Rent ”forbunds-
mesterskabsbord” 
til AKIF



24 NYHEDSBREV NR. 3 • 2014 NYHEDSBREV NR. 3 • 2014

Trænregimentet har som den ene-

ste garnison oprettet et trivselsud-

valg bestående af repræsentanter 

fra arbejdsmiljøorganisationen, kal-

det trivselskoordinatorere og per-

sonlige rådgivere, som er organiseret 

under Forsvarsministeriets Persona-

lestyrelse.

Det overordnede formål med trivselsud-

valget er at forebygge sygefravær som 

er opstået på grund af mistrivsel bland 

medarbejdere, herunder stress, mobning, 

krænkende adfærd og konflikter.

Trivselsudvalget

Trivselskoordinatorernes rolle er, at 

kunne rådgive chefer og medarbejdere 

om, hvor de kan henvende sig i forbin-

delse med erkendt mistrivsel. 

Trivselskoordinatoren kan observere, 

spotte og fornemme mistrivsel, og kan 

enten opfordret eller uopfordret besø-

ge enheder ved TRR, m.h.p. at få en for-

nemmelse af det psykiske arbejdsmiljø, 

og derved synliggøre eventuelle proble-

mer og indsatsområder. Trivselskoordina-

torerne kan også anvendes i forbindelse 

opfølgning på en psykisk arbejdsklima-

måling, hvor de kan komme med idéer 

til, hvordan man kan forbedre det psyki-

ske arbejdsmiljø.

De personlige rådgivere er ikke en del 

af den normale militære struktur, men 

står udenfor denne og under Forsvars-

ministeriets Personalestyrelse.

Tavshedspligt

Rådgiverne har tavshedspligt, og der vil 

ikke blive udarbejdet dokumenter eller an-

dre registreringer af din henvendelse der 

senere kan gøres til genstand for aktind-

sigt, med mindre du ønsker det. Rådgi-

verne er uddannede til at yde rådgivning 

til enkeltpersoner, grupper af personer 

og/eller ledelsen, og kan være uddanne-

de indenfor håndtering af krænkende ad-

færd, konflikthåndtering, stress, mobning 

og diskrimination. I tilfælde hvor de per-

sonlige rådgivere ikke kan yde den nød-

vendige støtte, kan disse henvise til re-

levante personer. 

De personlige rådgivere er ikke opsøgende, 

så har du behov for rådgivning, skal du selv 

kontakt en rådgiver.---

Samarbejdet mellem trivselskoordinato-

rerne og de personlige rådgivere på Aalborg 

Kaserner fungerer således, at koordinatorer-

ne kan være opsøgende og derved erkende 

indsatsområder tidligt, således forebyggelse 

kan iværksættes hurtigt. Ved behov for per-

sonlig støtte, kan koordinatorerne henvise til 

rådgiverne, som så kan indgå i et forløb med 

den enkelte person, gruppe eller leder med 

henblik på at tage mistrivslen i opstarten in-

den den udvikler sig til et evt. sygefravær.

Det handler om 
forebyggelse

Af kaptajn Else-Marie Trærup

Lørdag den 13. september havde sol-

daterforeningen, Messen på Hvor-

up Kaserne, Hærens Konstabel- og 

Korporalforening afdeling Aalborg, 

kasernens medarbejderforening og 

Aalborg Forsvars- og Garnisonsmu-

seum atter gået ind i et samarbejde 

om at gennemføre Åbent Hus på 

museet for alle kasernens ansatte 

og deres familier.

På en solskinsbeskinnet eftermiddag blev 

dørene slået op og i samme øjeblik blev 

den store grill tændt, så en eventuel sult 

eller tørst kunne bekæmpes undervejs.

Allerede fra start var de første besø-

gende i gang med at fordybe sig i muse-

ets nye udstillinger og mangt en forkla-

rende pegefinger blev set rundt omkring 

i hallerne og på pladsen alt i mens store 

måbende øjne og spidsede øre interes-

serede fulgte med i historierne.

Rundt om på pladsen, men specielt i nær-

heden af grillen mødtes folk på kryds og 

tværs med det resultat at snakken gik ly-

stigt og sætninger som: ”Har du hørt…….”, 

”Vidste du at…………”, ”Hvor er du henne 

nu…” blev sagt gang på gang alt imens 

en grillpølse mere fandt vej ned til ma-

vesækken.

Da portene skulle lukkes blev gæstetal-

let gjort op og det viste sig at flere end 

100 personer havde været gennem tæl-

leapparatet og haft en god dag.

Åbent hus 
på museet
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Den 16. december 2013 modtog Aal-

borg Kaserner en ISO 14001 miljøcer-

tificering.	ISO	14001	er	en	standard	

for miljøledelse, og skal blandt an-

det anvendes til at forebygge forure-

ning i forbindelse med de forskellige 

aktiviteter, der foregår på kaserner-

ne i Aalborg, samt at affaldshåndte-

ringen foretages efter de opstillede 

krav og aftale procedurer.

For at Aalborg Kaserner kan bibeholde 

miljøcertificeringen skal der årligt finde 

en ekstern audit sted. Den 23. septem-

ber 2014 er Aalborg Kaserner blevet audi-

teret af ”Det Norske Veritas Business As-

surance AS (DNV)”.

Den eksterne audit gik rigtig godt, idet 

DNV i deres overordnede tilbagemelding 

gav udtryk for, at Aalborg Kaserner har 

rigtig godt styr på forholdene inden for 

miljøledelse.

Bl.a. følgende områder blev auditeret: 

Inden for miljøledelse; mål – strategier, 

og visioner. Nye tiltag – styring af disse. 

Overblikket – ”den røde tråd gennem sy-

stemet”. Ledelsens evaluering m.v.

Bl.a. følgende enheder og områder blev 

ligeledes auditeret; 1. LOGBTN, herunder 

værksteder, VPL affaldshåndtering, hånd-

tering af afvigelser, logbøger, indkøb, be-

redskab. Værkstedsområde Nr. Uttrup 

blev ligeledes auditeret stort set inden 

for samme områder som 1. LOGBTN. En-

delig blev Miljøpladsen/Affaldshåndtering 

auditeret, herunder styring af miljøfor-

hold, beredskab samt logbøger.

Der skal herfra lyde en stor tak til alle 

miljøkomité medlemmer for indsatsen og 

ikke mindst en stor tak til de enkelte en-

heder og til enkeltmand. 

Afslutningsvis skal det understreges 

at hensigten med en ISO 14001 certifi-

cering er, at Forsvaret løbende forbed-

rer sin indsats for miljøet, hvorfor arbej-

det vil fortsætte på Aalborg Kaserner, ud 

fra de forbedringsområder og potentia-

ler der indgår i Det Norske Veritas’ eva-

luering af miljøledelsen.

Grønne Etablissementer, resume

Aalborg Kaserner er sammen med Alme-

gaards Kaserne udpeget som de to fyr-

tårnskaserner på landsplan i udviklingen 

mod et grønnere forsvar. Her skal der de 

næste år arbejdes målrettet med miljø-

venlige og bæredygtige løsninger.

Aalborg Kaserner bliver centrum for en 

visionær omstilling til fremtidens grøn-

nere kaserner. Målet er at finde frem til 

de bedste løsninger til at reducere ener-

giforbrug og CO2-udledning. Hele kaser-

nernes områder, bygninger og aktiviteter 

er en del af projektet. I alt skal der inve-

steres kr. 135 mio. på Aalborg Kaserner.  

Vinder af konkurrencen

Det blev ingeniør- og rådgivningsfirmaet 

COWI der blev den endelige vinder af kon-

kurrencen. COWI har i vinderforslaget vist, 

hvordan der f.eks. kan bygges nyt i form 

af hhv. en ”centerbygning”, ”kontorbyg-

ning (+)” samt en ”værkstedsbygning (+)”. 

Herudover forslag om opstilling af flytba-

re solceller, flytbare bioanlæg samt flyt-

bart spildevandsrensning.

Status

Foreløbig status på projektet er, at der 

er nedsat følgende udvalg: Projektgrup-

pe med repræsentanter for FBE, Bruger-

gruppe med repræsentanter for Aalborg 

Kaserner, FMN, FKO, HOK samt FBE. De 

to grupper har indtil nu afviklet i alt tre 

Miljøcertificering
og Grønne Etablissementer

 Af Flemming Rosenskjold, chef for Driftområde Aalborg.
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workshops, hvor der har været diskute-

ret visioner i forhold til konkurrencen, 

hvilke(n) modeller der evt. skal i spil inden 

den endelige beslutning tages om hvad og 

hvor der skal foretages nybyggeri. Samti-

digt skal der endvidere tages beslutning 

om hvilke bygninger der skal nedrives, 

idet der som hovedregel skal nedrives 10 

% mere end der skal nyopføres.     

Projektplan

Projektdefinering udarbejdes fra efteråret 

2014 til medio 2015.

Medio 2015/2016: Udførelse af bygge- 

og anlægsarbejder.

2017: Overdragelse af projektet i 1. 

kvartal 2017.

Byggevedligeholdelsesprojekter

Nedenfor nævnes nogle af de projekter 

der dels er gennemført, samt projekter 

der skal sættes i gang og være afsluttet 

med udgangen af 2014:

• Er meget tæt på at afslutte om-

struktureringer og fysisk flytning af 

de fem BTN ved TRR. Det har bl.a. 

betydet sammenlægninger og op-

rettelser af 1. LOGBTN (ST, SUN-

FAGSEK, KURSEK, 1 LOGKMP, 2 og 

3 SANKMP, 4 og 5 HBUKMP). Opret-

telse af 2 LOGBTN (ST, KURSEK, 1 

FSKMP, 2 og 3 LOGKMP, 4 TPKMP), 

oprettelse af Værnsfælles Militær-

politi (hæren, søværnet og flyve-

våbnet). Vi mangler stadig at få 

VFMP helt på plads i deres område. 

• Veterancentret er flyttet fra BYG 

18/HVK til nyrenoverede lokaler i 

BYG 29/HVK.

• Projekt ”Bygningstilpasning af 

værksted til Container værksted 

og Løfte- Træk- og Surringsmateri-

el (LTS)” i BYG 51/HVK. Container og 

LTS er flyttet fra Hjørring Kaserne.

• Projekt ”Etablering aflæsseplads 

ved Udleverende depot” ved BYG 

42/HVK er gennemført.

• Projekt ”INTOPS uddannelse” som 

TRR har overtaget fra DANILOG 

(enkeltmandsudsendelser, både 

fra Forsvaret, øvrige ministerier 

m.v.). Projektet er stort set afslut-

tet bortset fra et par hængeparti-

er vi gerne vil have udført.

• Projekt ”Hjemtagning af våben fra 

ISAF”. Etablering af sikret rum og 

kontorer er udført.

• Renovering af løbebanerne på de 

to kaserner. Der er anlagt asfalt 

samt foretaget opstregning.  

• Renovering af hhv. toiletter og ind-

gangspartier i BYG 29/HVK.

• Renovering af kælder i BYG 19/HVK 

til 1. LOGBTN til bade- og omklæd-

ningsfaciliteter, samt opstilling af 

skabe til udrustning og etablering 

af tørrestue. 

• Renovering af toiletter og baderum 

i BYG 4/NUK.

• Etablering af stille-/p-plads ved 

VFMP (BYG 8 og 11/12 NUK).

• Etablering af cykelskure (NUK/HVK).

• Udskiftning/forhøjelse af porte.

• Udskiftning af lys i værksteder.

• Etablering af skridsikkert gulv i BYG 

36/HVK. 

Vandværket

Da boringerne efterhånden er ved at være 

så gamle, at der skal etableres nogle nye. 

Men da omkostningerne er høje og vo-

res beredskab vel efterhånden er oppe 

på efterhånden mange år, har vi fundet 

tiden inde til at undersøge muligheder-

ne for at blive tilsluttet en anden boring. 

Vi har forhandlet med flere vandværk 

i nabolaget og resultatet er blevet, at vi 

kobles på Nr. Uttrup Vandværk. 

Selve vandværket på HVK vil fortsætte 

som i dag, idet vi stadig skal sørge for di-

stribueringen af vand på de to kaserner.

Grøn kaserne
- Grøn Koncert
Tælleapparaterne nåede over 17.000, 

da Tuborg og Muskelsvindsfonden i 

søndags afviklede Grøn Koncert på 

Aalborg Kaserners øvelsesplads, ved 

”Trekanten”. 

Dermed var besøgstallet på højde med 

samme tidspunkt sidste år, udtaler ind-

samlingschef Theis Petersen og det kan 

han og arrangørerne, Tuborg og Muskel-

svindfonden, især takke vejret for. - Regn-

vejr kan koste 30 procent færre gæster, 

fortæller Theis Petersen. 

På Trekanten var der stemning fra start, 

hvor Lågsus varmede op og gav bolden 

videre til Shaka Loveless, Burhan G, Su-

spekt, Lukas Graham, Mads Langer & Tim 

Christensen, Kashmir og til sidst Nik & Jay.

Grøn Koncert-karavanen har først væ-

ret i Kolding, Randers og Aarhus, og ef-

ter Nørresundby og tre hviledage fortsat-

te festen i Esbjerg, Odense, Næstved og 

København. I mellemtiden var dusinvis af 

karavanens lastbiltrailere parkeret på ”P1” 

på Aalborg Kaserner, der også her støt-

ter op om det velgørende arrangement.
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Spritnye kvartermærker til kompagnierne 
  
Hele 4. Nationale Støttebataljon var samlet mandag den 1. september, hvor de fem nye 
kvartermærker blev præsenteret for bataljonen. 
 
Kaptajn Niels Brandt  
 
Lige siden 4. Nationale Støttebataljon blev underlagt Trænregimentet, har kompagnierne – de 
nationale støtteelementer (NSE) – arbejdet med at udforme deres egne nye kvartermærker og 
ærmemærker. De er nu færdige og blev overdraget til NSE’erne under overværelse af hele 
bataljonen. 
 
Det er kompagnicheferne, der har arbejdet med heraldikken og forsøgt at samle både historisk 
baggrund, opgaver og arbejdsmetode i et samlet mærke. Et mærke, der både grafisk og tekstmæssigt 
skal samle kompagniet, skildre opgaven og anvise vejen til succes.  
 
Fælles for alle kvartermærkerne er, at de indeholder en latinsk sentens, der skal afspejle NSE’ets 
arbejdsmetodik og værdier. Desuden indeholder de en grafisk fremstilling af et antal symboler, der 
kæder enheden sammen med opgaver og historisk baggrund.   
 
Under chefmødet for hele bataljonen blev kvartermærkerne præsenteret af hver enkelt 
kompagnichef, som kort fortalte om deres kvartermærke, dets motto, dets udformning og 
historie. Bataljonskommandør major Henrik Gustafsson overdrog herefter kvartermærkerne til 
kompagnicheferne, som førte dem tilbage til deres ”kvarterer”. Kvartererne udgøres i dag af de 
bygninger, hvor de har deres kontorer. Sammen med kvartermærker og ærmemærker fik 
kompagnicheferne også udleveret et skjold til at hænge op ved kvartererne. 

INFO boks - kvartermærke 
Et kvartermærke er en stander med et trekantet flag. Oprindeligt blev det anvendt til at markere et 
kompagnis kvarter under kantonnement.  
Ærmemærkerne bredte sig i 1970’erne. Flere og flere enheder kunne se værdien af det fælles 
symbol, og da der kun var få, der havde mærker, så skilte man sig ud fra resten, og det var jo netop 
det, der var meningen. Man ønskede at vise, at netop denne enhed var noget særligt. Stofmærkerne 
blev anvendt på den nye kampuniform M/58 og på Uniform M/66, hvor der ikke var anlagt 
afdelingsmærker. Ærmemærkerne blev endeligt optaget i Uniformsbestemmelser for Hæren (UBH) 
i 1977.  
 

                 
Kaptajn Rasmus Birch Larsen, CH 1 NSE            Kaptajn Allan Ammersbøll. CH 2 NSE 
 

Spritnye kvartermærker 
til kompagnierne
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Trænregimentet, Hærens Logistikcenter
 og Forsvarets Militærpoliticenter

2. Logistikbataljon havde 
soldaterne med på Alterna-
tiv Militær Træning. Læs 
artiklen på side 14-15.

Der blev spillet på hele følelses-
registeret, da de værnepligtige 
blev hjemsendt.
Læs artiklen på side 27.
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Indhold

Besøg Trænregimentets hjemmeside på:

www.forsvaret.dk/trr og på

https://www.facebook.com/traenregiment

Soldaterforeningens hjemmeside:

www.trainsoldat.dk
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Næste nyhedsbrev udkommer ultimo 
marts 2015. Sidste frist for indlevering 
af artikler er torsdag den 5. marts.

Nyhedsbrevet er et medie for personel ved 
Trænregimentet. 

Redaktionens meninger må ikke tages som 
udtryk for regimentets officielle standpunk-
ter, ligesom redaktionen ikke behøver at dele 
den opfattelse, forfatterne af diverse indlæg 
giver udtryk for. 

Redak tionen modtager gerne indlæg af enhver 
slags. Anonyme indlæg optages ikke, men an-
vendelse af mærke er tilladt.
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”Sustaining victory”

Christian M. Schmidt

Andet halvår af 2014 blev akkurat lige så travlt, som første halv-

år var det. For enhederne i beredskab – enten NATO Reaction 

Forces (NRF) eller i nationalt beredskab – har der været større 

øvelser og andre uddannelsesaktiviteter i både Norge og Tysk-

land og som tidligere beskrevet, er det naturligvis god træning 

– og giver ofte gode realistiske muligheder for bl.a. at øve lo-

gistikken i alle dens afskygninger. Men de er også tidskræven-

de både mht. forberedelser og deployeringsafstanden. Og det 

samme gør sig gældende efter aktiviteten, for som sædvanlig 

er det logistikken, der er først på plads – og de sidste der for-

lader ”slagmarken”. 

Der var også et par større internationale øvelser i Danmark, 

der krævede en del Host Nation Support – ikke mindst øvel-

sen for specialoperationsstyrkerne – Night Hawk – blev en ge-

digen succes.

Senest har dele af NRF været sendt på en længerevarende øvel-

se i Litauen som en del af NATO’s Assurance Measures over-

for alliancens østligste medlemmer. Også her har personel fra 

Trænregimentet været med.

Der er fortsat enheder fra regimentet indsat ude i verden i form 

af logistik- eller militærpolitibidrag i Afghanistan, Afrika, Bel-

gien og andre steder. 

I skrivende stund er Hæren på vej tilbage til Irak i form at to træ-

ningsbidrag. Et mindre bidrag er allerede i gang med at træne 

kurdiske styrker i det nordlige Irak og hen over julen deployer-

er et større bidrag til det centrale Irak, hvor de skal træne ira-

kiske sikkerhedsstyrker. Regimentet har personel med i beg-

ge missioner.

Militærpolitiet er i fuld gang med at opbygge de værnsfælles ka-

paciteter, og har allerede et tæt samarbejde med Flyvevåbnet. 

Der er således militærpoliti med det danske F-16 bidrag i Kuwait 

og ved helikopterbidraget i det nordlige Afghanistan. Militær-

politiet bliver formelt etableret i sin nye struktur den 1. januar 

2015 og det vil naturligvis blive behørigt markeret i det nye år. 

Fra denne dato vil den maritime del af militærpolitiet også bli-

ve uddannet, opstillet og indsat her fra Aalborg.

Hjemtagningen af materiel og køretøjer fra Afghanistan har også 

fyldt en del – sådan helt bogstaveligt i løbet af efteråret. Re-

gimentets enheder, der står for denne operation, har således 

måttet låne faciliteter på Flyvestation Aalborg for at have plads 

til udpakning og oplægning. En del af arbejdet består også i at 

opbygge reservebeholdninger til de enheder, der skal i NRF be-

redskab fra årsskiftet.

Det meget høje aktivitetsniveau har betydet, at der har måt-

tet prioriteres meget skarpt mellem de forskellige opgaver og 

aktiviteter og det har også i en vis udstrækning betydet, at vi 

ikke på alle områder har nået et tilfredsstillende uddannelses-

niveau, men sådan er det af og til.

Ved et kort kig ind i krystalkuglen for det næste års tid ser ikke 

ud til, at ændre væsentligt på det høje aktivitetsniveau – må-

ske tvært imod. 2015 vil derfor også blive meget travlt og der 

vil igen blive behov for at prioritere mellem de mange opgaver.

Et andet kig i den samme kugle vil også afsløre, at jeg i starten 

af det nye år når pensionsalderen i den militære del af Forsva-

ret. Når jeg forlader regimentet med udgangen af februar vil 

jeg kunne se tilbage på godt 40 års afvekslende og spænden-

de tjeneste, der primært har stået i logistikkens tegn på alle ni-

veauer fra deling til departement. Den har også budt på man-

ge forskellige geografiske tjenestesteder i både ind- og udland 

og ikke mindst mange forskellige jobs. Kedeligt har det aldrig 

været. Jeg har været glad for at kunne være chef for Trænregi-

mentet – oven i købet i to omgange. Jeg har nydt den stemning, 

og vilje til at løse opgaverne, hvad end de har omfattet, der al-

tid har præget regimentets medarbejdere. Jeg håber I vil fort-

sætte med det i årene der kommer. Så blive endelig ved med

Jeg har været glad
for at være chef 
for Trænregimentet
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 Af menig Mikaela Mink, 3. Deling, 5 HBUKMP. Foto: Menig Mathilde Juul Ibsen.

Mandag morgen, på med kampuni-

form, bais, gevær og selvfølgelig ”Ry-

gan” (Delingens maskot) godt pakket 

ned i rygsækken; og så mod Finderup. 

To timers kørsel og talrige trætte menige 

før vi rammer destinationen! Vi ankom-

mer til en skov, på størrelse med, hvad 

føles som et helt land. 

Terrænet er helt nyt for os, men vi er 

spændte på opgaven. Vi får af vide, at 

vi vil blive overvåget af en flok jægersol-

dater, hvilket kun gjorde det bedre! El-

ler værre!

Vi får gravet de første skyttehuller og da 

vi rammer aftentimerne, vandrer vi ud på 

vores første lille patrulje i det mørke øvel-

sesterræn. Spejderne fører an og resten 

følger trop. Vi klarer opgaven til UG, som 

altid, og kan derefter gå til bivuakkerne 

med god samvittighed. 

Vi fik fyret bønnerne af

Oprydning og tildækning af BSO går tirs-

dag morgen med, indtil vi sadler op i last-

bilen igen og kører videre. Mange timer 

går med at grave stående to-mands skyt-

tehuller i kampstillingen, hvorefter vi får 

Vi har aldrig fungeret bedre
prøvet dem af under angreb. Første gang 

kom lastbiler med fjender strømmende 

ud, og så var vi i gang! Det var først da 

solen blev slukket, at det blev rigtig fedt: 

Angreb med granater og flash i fulde drag 

og vi fik alle fyret bønner af, så det halve 

kunne være nok, men vi fik vist fjenden, 

hvem der bestemte!

Da uroen var væk, stod det på vores an-

den patrulje. Der blev udpeget en gård til 

hver gruppe, som skulle observeres. Nog-

le kilometer senere, en omvej, og nedfald 

i grøften, er vi fremme ved gården. Vi hav-

de aldrig troet, det var muligt at falde i 

søvn gående, men det blev bevist. Vi fik 

snøvlet os tilbage til vores BSO og vores 

højt elskede nattevagter.

Bykamp i Tovby

Tredje dag gik med bykamp i Tovby, hvor 

vi fik mulighed for at afprøve vores skills 

for alvor! Vi fik i sandhed bevist, at vi også 

i byen kunne begå os både som enkel-

mand og som deling.

Efter en god dag i Tovby ankommer vi 

til en lade fyldt med mus og andre god-

ter. Men i virkeligheden var vi alle bare 
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lettede over, at vi ikke skulle grave fle-

re huller. Resten af dagen gik ellers med 

afslapning i BSO og kukkeluren i nærsik-

ringen, indtil mørket kom. Det var nu vo-

res tur til at være momenter for de andre 

delinger, hvilket var meget sjovere end at 

være ”the good guys”!

Baglæns salto

Sidste dag gik med handlebaner. Hæng-

sel skulle udføres i grupperne, hvor vi fik 

set at Naaman ikke er en teamplayer. Han 

stod til at skulle angribe et hul med fjen-

der, hvor han vælger at dreje 90 grader 

til venstre med granaten. Kaster og ram-

mer flot ned i et hul med første gruppe. 

OP OP OP lyder det fra sergent (SG) Som-

merset, som med resten af gruppen laver 

baglæns salto op af skyttegraven. 

Vi havde ingen overlevende, men Na-

aman fik skrevet en smuk undskyldning 

til Seniorsergent Blach (SG Sommersets 

far). Delingen skulle endelig bevise deres 

værd, da vi skulle samle alt, hvad vi hav-

de lært på vores handlebaner på én gang 

i et delingsangreb. 

Vi fik selvfølgelig af vide, at vi var den 

bedste deling til at udføre dette.

Inden turen gik hjem af, skulle vi igen-

nem den fedeste forhindringsbane! Vi 

kom alle igennem med stil, måske bort-

set fra Sander, som vælger at falde i van-

det. Heldigvis fik vi det dokumenteret! Det 

må aldrig glemmes. 

Vores sammenhold og samarbejde er 

for alvor blevet stærkere, og vi har aldrig 

fungeret bedre end vi gør nu.

GO 3. DELING!

Mandag den 3. november gennem-

førte de værnepligtige fra 4 og 5 

HBUKMP, samt gæsteløbere fra hele 

kasernen, et halvmaraton med start 

og mål på Hvorup Kaserne. Ruten gik 

ud igennem Hedelundsporten, hvor-

efter løberne skulle ud på tre runder, 

som gik via Vangen, forbi skydeba-

nen og Hvorup Kirke, og til sidst ind 

ad Panserporten.

Arrangementet er efterhånden blevet en 

god tradition i regi af 1. Logistikbataljon, 

idet Aalborg Kaserners Idrætsforening 

(AKIF) dog nu byder ind med god støtte. 

Forhåbentlig kan der i fællesskab udvikles 

på traditionen, således endnu flere med-

arbejdere på Aalborg Kaserner fremad-

rettet kan tilbydes at deltage. 

Mange deltagere

Til trods for halvdårligt vejr blev manda-

gens halvmaraton endnu engang en stor 

En halv maraton 
succes, idet ikke mindre end 149 værne-

pligtige og 28 gæster deltog på tværs af 

rang og bataljoner. I målområdet fik alle 

en medalje om halsen og der var efter-

følgende madpakker til alle. 

Dagens hurtigste tid blev sat af ser-

gent Trend fra 4 HBUKMP med en tid på 

01:24:38, som også er hans personlige re-

kord. Tiden er også 42 sekunder hurtige-

re end rekordtiden fra HBU hold AUG 13.

Gennemsnitstiden for løbet blev 

02:12:26, hvilket er et flot gennemsnit 

set i lyset af halvdårligt vejr og småska-

der hos enkelte deltagere.

Næste halvmaraton afholdes forvente-

ligt til april 2015, når næste hold værne-

pligtige skal kæmpe sig igennem de ca. 

21 km. Vi håber på at endnu flere fra Aal-

borg Kaserner vælger at tage imod udfor-

dringen, og støtte op om løbet.

5NYHEDSBREV NR. 4 • 2014



6 NYHEDSBREV NR. 4 • 2014 NYHEDSBREV NR. 4 • 2014

På hvert HBU-hold er der mange vær-

nepligtige, der søger om at komme på 

den Grundlæggende SergentUddan-

nelse (GSU). Det er naturligvis et pri-

vilegium for regimentet, at så mange 

søger uddannelsen, hvorfor man af-

holder en hård øvelse for at udvælge 

de absolut bedste til den attraktive 

uddannelse.

Menig Hermann fra 5 HBUKMP har 

sendt redaktionen følgende beret-

ning fra ”udvælgelsesturen”:

Fornøjelsen startede med informations-

mødet, hvor premierløjtnant Pearson in-

formerede om øvelsen, som efter sigende 

skulle være det hårdeste, en menig kun-

ne opleve på de fire måneder, man er til-

knyttet Hærens BasisUddannelse (HBU).

Informationsmødet startede lovende 

med en tidsplan, der strakte sig over 42 

timer, hvor alle navneskilte, undtaget de 

første to timer, var streget ud med sort 

tusch. Derudover forlød det, at vi i hvert 

fald ville få nok vand, men at resten ville 

blive en overraskelse, designet til at pres-

se os fysisk og psykisk. Øvelsen ville være 

inspireret af øvelser fra opklaringstrop-

perne, Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Selvtillidsprøve nr. ét.

Onsdag morgen mødte 30 velpåklædte 

uvidende menige med pakkede rygsæk-

ke, geværer og basis på cindersbanen klar 

til at løbe Cooper’s test som forventet. 

Det blev gjort i to hold, for samtidig skulle 

oppakningen grundigt gennemsøges for 

medbragte ekstragenstande som mad, 

kort eller lignende, der kunne give for-

dele under øvelsen. 

Efter Cooper’s-testen i det morgensnu-

skede vejr, sadlede alle op på køretøjer-

ne og forlod kasernen. Første stop gik til 

Flyvestation Aalborg, hvor seniorsergent 

Christian Ring fra Jægerkorpset tog imod 

os. Inden kl. frokosttid havde alle 30 me-

nige gennemført selvtillidsprøve nr. ét, 

som var udspring fra faldskærmstårnet 

som træning og symbol på et udspring fra 

fly; altså en taktisk indsættelse.

Selvmordsbomber og vrede fjender

Derefter blev vi dumpet af på en vej i Tra-

num øvelsesterræn, hvor vi nu var tak-

tisk indsat. De næste mange timer bød 

på en kombination af uddannelse, opga-

ver og march i fjendtligt terræn, hvor vi 

menige på skift skulle agere som grup-

pefører, selv finde vej og løse opgaverne 

i patruljer af ti. 

Blandt onsdagens opgave var opsæt-

ning af bivuakker, fælder og indhentning 

af information til et angrebet køretøj. 

Der er vist ingen menige fra turen, der 

Fotografer: Premierløjtnant Troels Ølholm. Gruppebilledet: Sergent Rasmus Overgaard Danielsen.

Det hårdeste 
en menig 
kan opleve
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nogensinde kommer til at se sergent Di-

etz og Boelsmand i samme lys efter deres 

overbevisende skuespil som henholdsvis 

selvmordsbomber og den vrede fjende, 

der kunne lugte patruljerne i terrænet. 

Den første dag sluttede af med natpa-

trulje, hvorefter patruljen fik lov at dele 

en enkelt feltration. Derefter kunne man 

lige nå at få to-tre timers søvn, før fjen-

den fandt patruljerne og angreb med ar-

tilleri og håndgranater – og så var det el-

lers bare fat i grejerne og ud af vagten. 

Derved sluttede den første dag; en ti-

endedel af en feltration at spise og to-

tre timers søvn, alt efter hvor dygtige pa-

truljens spejdere havde været.

Ud af sengen fra tre meters højde

Efter en march til opsamlingspunktet blev 

patruljen kørt til Skansebadet, hvor de 

næste par timer stod på øvelser i van-

det. Her blev vi sergentaspiranter også 

udsat for selvtillidsprøve nr. to, kaldet 

”død mur” administreret af premierløjt-

nant Sønderby. 

For nogle var det en god start på mor-

genen og en behagelig måde at ramme 

vandet på. For andre medførte det svære 

smerter, og kan kun sammenlignes med at 

falde ud af sin seng fra tre meters højde. 

Herefter fortsatte øvelserne bl.a. i det 

iskolde ”Svends Kar” og med opgaver, 

der involverede banesvømning og dyk. 

Alt sammen fordi vandet har en måde 

at udligne nogle af de forskelle, sergent-

aspiranterne har rent fysisk.

Herefter fortsatte den taktiske indsæt-

telse med en march tilbage til vores eget 

øvelsesterræn, hvor patruljeopgaverne 

startede igen. Denne gang med enkelt-

mands reaktionsbaner, en militær træn-

bane og instruktion i benyttelse af den 

klassiske forhindringsbane på kasernen. 

En kanyle med saltvand

Det blev også endnu engang tid til at 

overskride egne grænser, da aspirant-

holdet under selvtillidsprøve nr. tre blev 

pålagt at stikke en kanyle med saltvand 

i låret på sig selv. Kanylen indeholdt ca. 

fem ml., som skulle sprøjtes ind. 

Stadig uden søvn og mad blev der kæm-

pet til det sidste, og da klokken nåede 

18.00, og vi sadlede op, var der et spin-

kelt håb om øvelsens afslutning. Håbet 

vidste sig at være endnu en mental test, 

da lastbilerne holdt ind i køretøjsgården. 

Her blev vanddunke fyldt, og vi blev kørt 

til Tranum strand, hvor opgaven lød på 

en march i sandet, mens mørket faldt på. 

Ingen vidste, hvor langt og hvor læn-

ge, og det mentale pres blev ikke mindre 

af manglen på søvn, mad og premierløjt-

nant Pearsons konstante tilstedeværelse 

med de andre sergenter, der lovede vand, 

mad og varme bag i lastbilen til alle, der 

sprang fra. Efter lidt mere end fem km. 

lød ordren ”aflad gevær” endelig, og mo-

det skød til tops. 

Da vi kom tilbage til kasernen, gennem-

førte vi vedligeholdelse, og kunne med 

døde øjne endelig ane enden på øvel-

sen. Så da vi, en halv time inden øvelsens 

tidsplan sluttede, blev bedt om at hente 

svømmetøj, faldt modet noget. Det viste 

sig, at det var et sidste mentalt skub, in-

den sergenterne stod klar med sodavand 

og grillmad. En af de hårdeste prøvelser 

var uden tvivl at lytte til premierløjtnant 

Pearsons afsluttende ord, inden vi ka-

stede os over de forskellige slags kød, 

hvor sergent Boelsmand stod og vend-

te bag grillen. 

Applaus til premierløjtnant Pearson og 

alle sergenterne for at have designet en 

øvelse, der uden tvivl har skubbet og stuk-

ket til alle os glade sergentaspiranter, der 

kigger tilbage på øvelsen med latter og 

højt humør over de ting, vi sammen gen-

nemgik. 
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De logistiske hjul kører på døgndrift 

ved det 1. Nationale Støtteelement 

(NSE) under øvelse Night Hawk. Efter 

de første udfordringer ved øvelsens 

start brokker man sig nu kun over stø-

jen fra generatorerne. 

Indkvarteringsplan, kontraktforhandling, 

ro og orden, helpdesk, adgangskontrol, 

50.000 flasker vand, stole og borde, IT 

stik, forlængerledninger, VVS ting og gul-

ve er kun et lille udpluk af de opgaver, 

der lander på chefen for det nationale 

støtteelements skrivebord. Opgaver, der 

alle sammen fordrer store krav til den lille 

enheds evner til at være serviceminded.

- Det har været en super god øvelse 

for os. Folkene lærer værdien af at være 

serviceminded og lærer at få tingene løst 

hurtigt, fortæller kaptajn Rasmus Birch, 

som er chef for NSE’et og fortsætter…

- De nøgleord vi arbejder efter er flek-

sibilitet, serviceminded og omstillingspa-

rat, og det får vi øvet under Night Hawk, 

hvor der er en del real life support. På 

den måde er folkene kommet hurtigt ind 

i det rigtige mindset, understreger kap-

tajn Rasmus Birch.

Under en rundvisning i SOF City bliver det 

tydeligt, hvor mange ting, der skal til, for 

at drive så stor en lejr. Lejren huser rundt 

regnet 800 soldater. De bor dels i telte, 

de selv har medbragt og dels i de cirka 

100 beboelsesvogne, som de deltagende 

nationer har mulighed for at leje. 

Med så mange mennesker er der også 

taget højde for den personlige hygiejne. 

Midt i lejren er der opsat baderum med 

brus og håndvask og ikke langt derfra 

står der vaskevogne med vaskemaskiner 

og tørretumblere leveret af Godik, kendt 

af mange fra diverse festivaler. De sidste 

beboelsesvogne kom direkte fra Skander-

borg Festivalen. 

Allerede under midten af øvelsen er kap-

tajn Rasmus Birchs mindset rettet mod re-

deployeringen. En øvelse der kræver lo-

gistisk forudseenhed både af ham og de 

deltagende nationer, og her oplever Ras-

mus Birch stor imødekommenhed fra de 

deltagende nationer. 

- De forskellige nationer kommer hur-

tigt med deres planer og ønsker, som vi 

plotter ind i et oversigtsark for at holde 

styr på det hele. Det er en komplet liste 

over den support der skal ydes, det der 

skal afleveres hvorhenne og hvor. Lige nu 

har vi 50 løbenumre, men jeg forventer, 

at der komme over 100, når vi nærmer os 

torsdag, fortæller kaptajn Rasmus Birch.

Til at begynde med var der travlt i det Na-

tionale Støtte Element, men nu er tingene 

ved at falde til ro og alt fungerer.

- Faktisk ved man, at hvis folk begyn-

der at brokke sig over støjen fra genera-

torerne, så er problemerne minimale. Men 

selv det løser vi også med glæde, og folk 

har fået udleveret hørepropper, afslutter 

kaptajn Rasmus Birch, inden han fortsæt-

ter arbejde med redeployeringsplanen.

Den logistiske evighedsmaskine

Tekst og fotos: Kaptajn Niels Brandt, HOK

Kaptajn Rasmus Birch ved 
siden af det nye kvarter-
mærke for 1. Nationale 
Støtte Element med mot-
toet Peerpetuum Mobile, 
som betyder evighedsma-
skine. Et passende valg-
sprog for et NSE.

Inden i vaskecontainerne står 
otte vaskemaskiner og otte 
tørretumblere side om side. 
De bliver brugt flittigt af be-
boerne i SOF City.
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Trænregimentet har afviklet regi-

mentsmesterskaberne i orienterings-

løb, der blev afviklet i det smukke ter-

ræn omkring Søværnets Sergentskole 

i Frederikshavn.

Deltagerne fik virkelig noget for pengene 

med hensyn til bakker, da alle baner gik 

ned omkring Bangsbo Å og helt op forbi 

Bangsbo Fort – hvor der er en højdefor-

skel på op imod 80 meter!

Der var næsten statsgaranti for at se 

de ellers sjældne krondyr, da starten gik 

direkte ind i en dyrehave. Siden kom del-

tagerne forbi den smukke Bangsbo Å samt 

forbi egnsmuseet og den lokale botani-

ske forenings arealer og endelig forløb 

flere baner op på det nu berømte Bangs-

bo Fort.

Vejrguderne var igen i år med os, og 

først da postindsamlerne, efter stævnet, 

begav sig af sted, kom den varslede regn.

Chefen for Trænregimentet, oberst 

Christian M. Schmidt – der fior øvrigt selv 

deltog – roste ved præmieoverrækkelsen 

stævneleder, seniorsergent Jes Mose Jen-

sen, banelægger sergent Johan A. Mac 

Lassen (3 VEDLBTN) samt de otte hjælpe-

re fra SANKMP og ST/TRR for det velgen-

nemførte regimentsmesterskab.

Obersten fortalte blandt andet, at det 

at kunne finde vej er essentielt for en-

hver soldat, uanset hvilket niveau man 

bevæger sig på.

Regimentsmestrene:

Herre A: SG Lennart L. Rebsdorf, 2 LOGBTN

Herre B: PL P. Holst, 2 LOGBTN

Herre C: SG G. Maase, 1 LOGBTN

Herre 35: KN John Mellerup, 2 LOGBTN

Herre 45: SSG Jacob Winther, 1 LOGBTN

Herre 55: SSG John Blach, ST/TRR

Dame A: OKS Malene Gregersen, 

2 LOGBTN

Dame B: OKS C. Ottzen, 2 LOGBTN

Dame 35: OKS-1 Gitte Høeg, ST/TRR

Orienteringsevner 
er essentielt for 
enhver soldat

Vinder af Herre A-klassen: SG Lennart L. Rebsdorf, lykønskes af oberst C.M. Schmidt.

En fatal genvej og man synker i til knæene.

Krondyr var der masser 

af i det smukke terræn.
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Chef for Hærstaben 
besøgte Trænregimentet 
Efter nedlæggelsen af Hærens Opera-

tive Kommando blev Hærstaben op-

rettet den 1. oktober 2014 som en del 

af Værnsfælles Forsvarskommando.

Chefen for Hærstaben generalmajor 

Hans-Christian Mathiesen besøgte som 

led i en række tjenestedsbesøg Trænre-

gimentet på Aalborg Kaserner den 27. ok-

tober 2014.

Chefen for Trænregimentet oberst Chri-

stian Mollerup Schmidt gav, sammen med 

regimentets chefgruppe, generalmajoren 

en briefing om regimentets struktur, ge-

ografi og opgaver, samt en status på re-

gimentets ve og vel.

Derefter fik generalmajoren lejlighed til 

at besøge 1. Logistikbataljon, 2. Logistik-

bataljon, 3. Vedligeholdelsesbataljon og 

Militærpolitiet for at få et indblik i deres 

hverdag og opgaveløsninger.

Efter en let frokost med chefgruppen 

gav generalmajoren en introduktion til sig 

selv og Hæren anno 2014 til regimentets 

ansatte.

Dagen afsluttedes med et dialogmøde 

med regimentets officersgruppe.

Generalmajoren vil senere besøge Træn-

regimentets Nationale Støttebataljon i 

Vordingborg.

I år afvikledes stævnet i Fredericia 

Idrætscenter med Fredericia Garni-

sons Idrætsforening som arrangør. 

Vordingborg Garnison (VGI) stillede 

op i to rækker og var repræsenteret 

med i alt tre hold. 

I SENIOR-rækken havde 4 NSBTN to hold 

med, hvoraf det ene var sat ud fra devi-

sen om, at man satsede på at spille med 

om medaljerne. Den begrundede optimis-

me bundede i, at VGI tidligere har vundet 

SENIOR-turneringen tre gange. Sidste år 

blev man dog slået ud i kvartfinalen af Ski-

ve Garnisons Idrætsforening. Det skulle 

senere vise sig, at man fik revanche for 

det resultat.

Det andet SENIOR-hold bar lidt mere 

præg af det sociale aspekt omend at ind-

stilling og vindermentalitet intet fejlede. 

Det tredje hold stillede op i OLD BOYS 

rækken, hvor VGI havde vundet de sidste 

fem år i træk, så intentionen var at for-

svare mesterskabet.

OLD BOYS

Fire puljekampe, semifinale samt finale. 

VGI gik gennem turneringen med lutter 

sejre. Semifinalen vundet med 6-1 over 

Fredericia Garnisons Idrætsforening og 

i finalen sejrede VGI med 3-1 over Ski-

ve Garnisons Idrætsforening i en udra-

matisk kamp.

4 NSBTN vandt DMI’s 
forbundsmesterskab i 
indendørs fodbold
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Det sjette mesterskab i streg, var i hus!

SENIOR førsteholdet

Fem puljekampe, kvartfinale, semifinale 

samt finale.

Førsteholdet gik gennem turneringen 

med lutter sejre. Kvartfinalen blev vundet 

med 5-0 over Slagelse Garnisons Idræts-

forening. I semifinalen sejrede VGI med 6-3 

over Skive Garnisons Idrætsforenings 3. 

hold. Sidste kamp i stævnet var således 

finalen. Det blev en højdramatisk affæ-

re mod Skive Garnisons Idrætsforenings 

førstehold. Holdene fulgtes ad til stillin-

gen 2-2 og først med fem sekunder igen, 

lykkedes det VGI at hive sejren i hus med 

et velplaceret skud uden for målmandens 

rækkevidde.

Revanche fra sidste år var en realitet 

og det fjerde mesterskab i hus!

SENIOR andenholdet 

Fem puljekampe.

Det såkaldte ”sociale hold” led tre ne-

derlag, spillede en uafgjort samt vandt en 

fortjent sejr så vindermentaliteten kun-

ne stimuleres, på det forbilledligt figh-

tende hold. Sejren var over Hærens Offi-

cersskoles Idrætsforening og blev vundet 

med cifrene 6-3.

Desværre var resultaterne i puljen ikke 

nok til videre avancement i turneringen!

4 NSBTN vandt DMI’s 
forbundsmesterskab i 
indendørs fodbold
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Den amerikanske 
udmærkelse
Trænregimentet var repræsenteret ved 

Expert Field Medical Badge (EFMB) i 

Grafenwöhr, Tyskland med fire sol-

dater fra 2. Sanitetskompagni, hen-

holdsvis SG D. Præstmann, SG D. 

Foget, KS B. Lassen og OKS-1 K. K. 

Eriksen, der har sendt redaktionen 

følgende beretning om deres ople-

velser:

Inden afrejse var vi ikke helt sikre på, hvad 

der var os i vente. Vi satte os for at un-

dersøge EFMB på nettet, for kunne træ-

ne og klargøre bedst muligt. Men da vi 

kun kunne finde lidt emner rundt omkring 

i hovedtræk, måtte vi forsøge at lave en 

lidt bredspektret forberedelse. Forbere-

delserne blev fokuseret på marchtræning, 

orientering, CBRN, signaltjeneste og selv-

følgelig sanitetstjeneste. 

Vores hjem i 22 dage

Ved ankomst til Grafenwöhr blev vi ind-

logeret i nogle store barakker, som skul-

le være vores hjem de næste 22 dage, og 

disse blev inden for få dage fyldt med sol-

dater fra andre nationer som Storbritan-

nien, Frankrig, Slovenien og Makedonien. 

For at kunne deltage på lige fod med 

amerikanerne, skulle alle os internationale 

deltagere igennem den amerikanske træ-

ningstilstandsprøve og et Basic Life Sup-

port kursus i løbet af de første par dage. 

Dette lægger sig tæt op af et dansk hjer-

telungeredningskursus.

Da deltagerne kom med forskellige bag-

grunde inden for fagene, er første del 

af kurset en standardisering af normer 

og procedurer. Der var alt lige fra læger 

og tandlæger, apotekere til combat me-

dics og udenlandske specialstyrker af for-

skellige slags, så det var naturligt, at folk 

tog forskelligt imod indholdet. Vi fik fra 

start besked om, at folk på bar bund hav-

de nemmere ved at tilegne sig materialet 

frem for erfarne behandlere med man-

ge års erfaring og kendskab til alverdens 

”cowboytricks”. Så erfaringerne fra bl.a. 

ISAF skulle pakkes væk for et par uger. 

Da vi kom i gang, begyndte dagene at 

blive lange. Vi gik delingsvis march med 

udrustning og rygsæk ud til de forskelli-

ge opgaver. Den første uge gik vi slavisk 

igennem tre forskellige ”combat testing 

lanes” (CTL), hvor vi fik forevist eksem-

plet på en perfekt løsning. 

Strikse instruktører

Udover CTL var der dag- og natoriente-

ringsmarch. Første træningsdag måtte vi 

ved ankomst til banen erkende, at de var 

meget strikse. En kaptajn råbte instruksen 

for banen som en ægte amerikansk kom-

mentator i så højt tempo, at selv de mest 

garvede måtte kæmpe for at følge med.

Før og efter march blev delingen ”strip-

pet”, kropsvisiteret og fik kigget udrust-

ningen igennem for alle former for papir 

og elektroniske effekter med GPS-mulig-

hed, for at sikre, at ingen kunne snyde 

sig igennem. Hver deltager blev ligeledes 

udstyret med en GPS sender, for at man 

kunne sikre sig, man ikke var tæt nok på 

hinanden til at snakke sammen. 

Dagbanerne var korte på omkring 5 km 

over max 3 timer og voldte ikke de sto-

re kvaler - heller ikke for de knap så ruti-

nerede. Natbanerne var omkring 4 km på 

max 4 timer og til trods for, at man kun-

ne se mange poster i de to dagsmarcher, 

måtte terrænet alligevel vise sig lidt be-

sværligt i mørket. Den strikse tone holdt 

tråd hele vejen igennem, da der ikke måt-

te bruges lys udover stationært lys og di-

rekte på kortet.

Langt fra danske standarder

Hver aften var der ”study hall” omhand-

lende den bane, man lige havde været på, 

hvor vi fik mulighed for at træne de pro-
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Expert Field Medical Badge

cedurer, vi evt. havde haft problemer med 

på banen. Vi fik f.eks. amerikansk CBRN 

dragt og maske udleveret og måtte er-

kende på banen, at de forskellige proce-

durer omkring iklædning og dekontamine-

ring af os selv og makker samt udrustning, 

som skulle foregå meget stringent, lå lidt 

fjernt fra hvad vi havde i baghovedet fra 

danske standarder. Ligeledes var der un-

dervisning i at samle/adskille Baretta M9 

og GV M16. 

Anden uge fortsatte i næsten sam-

me rotation, hvor vi denne gang fik en 

hel gennemgang af hver CTL, som skul-

le gennemføres på testing week, og fik 

så anvisninger efter retteskemaet til at 

træne og få rettet op på de fejl, man måt-

te have lavet på banen. 

Under denne uges træning i nat O-

march måtte en af os i samarbejde med 

en amerikansk helikopter medic hjælpe 

en kvindelig soldat, der var vrikket om i 

svært fremkommeligt terræn, og pådra-

get sig en kraftig forstuvning af anklen. 

De blev tilbudt at få et træningsforsøg 

mere på banen en anden nat, men beg-

ge var rimelig sikre på banen…

Kanon samarbejde

Imellem træningen til banerne måtte vi 

sætte os ind i stoffet til written test, hvil-

ket viste sig lidt problematisk allerede fra 

start. Materialerne i form af fire tykke bø-

ger blev kun stillet til rådighed elektro-

nisk, som de fleste naturligvis havde umu-

ligt ved at komme til. Efter lidt trækken 

frem og tilbage blev der smidt lidt hardco-

py materiale rundt, som viste sig at være 

nogle rimelig ”tunge” bøger. 

Ting som waste management, detainee 

ops omkring rettigheder og dokumenta-

tion til care under fire samt forskellige 

insekter og gnavere. Med andre ord fav-

nede det bredt, men der var et kanon 

samarbejde alle folk imellem om at skabe 

sig et overblik over relevansen af det for-

skellige. Det stod dog klart, at den skrift-

lige prøve kom til at ligge langt fra vores 

normale viden. 

Testing week begyndte for vores vedkom-

mende med written test, som kun en af 

os bestod i første omgang. De er klar 

Expert Field Medical Badge blev grundlagt 

i 1965 som en udmærkelse, amerikanske 

soldater kunne erhverve sig inden for sa-

nitetstjenesten. I de seneste år har koa-

litionspartnere dog også været inviteret 

til at kæmpe med om mærket. EFMB af-

holdes i USA, men da amerikanerne har 

større og mindre baser spredt over hele 

Europa, afholdes det nu også årligt i Gra-

fenwöhr, Tyskland.

over sværhedsgraden af prøven, så der 

er i programmet indlagt en re-test dagen 

før marchen og overrækkelse af mærker. 

Første dansker måtte udgå på CTL 2, 

og modsat written test stopper kurset 

således der. Resten klarede sig igennem 

såvel testing lanes som land navigation, 

men under den skriftlige reeksaminati-

on gik kun OKS-1 K. K. Eriksen igennem. 

En oplevelsesrig tur

Som sidste opgave inden medaljeover-

rækkelsen, skulle gennemføres en 12 mile 

road march (19,3 km) med oppakning på 

tre timer. Hele forestillingen startede kl. 

5 om morgenen, og var et større setup 

med vandposter og selvfølgelig Gatora-

de – det er vel amerikansk. 

Eriksen kom sikkert igennem marchen 

og kunne velfortjent stå til parade og 

modtage Expert Field Medical Badge.

Alt i alt var det en meget oplevelsesrig 

tur til Grafenwöhr med god mulighed for 

at få indblik i amerikanernes måde at ar-

bejde på, samt udveksling af erfaringer 

og samarbejde med de mange lande re-

præsenteret.
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Overkonstabel Mads Lynge og konsta-

bel Morten Nielsen har sendt redak-

tionen nedenstående beretning om 

deres oplevelser under 2. Logistikba-

taljons AMT-tur. (AMT = Alternativ Mi-

litær Træning):

Mandag morgen kl. 07:00 mødte vi ind 

og gjorde klar til afgang. Vi blev delt ind 

med 9-10 mand per hold og placeret på 

busser inden turen gik mod Fyn. Ved an-

komst til Odense var dagens første punkt, 

Monkey Park Odense, hvor vi skulle have 

GPS-undervisning, kendskab og uddannel-

se i klatreudstyr og ”freestyle” klatring 

på forhindringsbaner i 4-16 meters højde.

Efter vi havde kravlet rundt i trækronerne, 

sad vi op i personelcontainere, og herefter 

gik turen mod Middelfart, nærmere 

betegnet Vejlby skov ved nordvest kysten 

på Fyn.

Da vi ankom til ”Gislevs Y Mans Club” 

, var der indkvartering og skydning med 

compoundbue. Efter aftensmaden fik vi et 

foredrag om Bjerg- og Polarekspeditioner, 

afholdt af den tidligere jægersoldat, 

Morten Gundsøe (Schnedtler)og ejer af 

firmaet ”Big Ice”, som var arrangør af 

hele turen.

Cykeltur og lerdueskydning

Tirsdag morgen 07:00 stod vi op til stort 

morgenmads-bord, og kl. 08:00 starte-

de vi dagen ud med GPS O-løb, hvor vi 

pba. gårsdagens teori om korttyper og 

koordinatsystemer, havde 14 poster som 

vi skulle finde, og de var spredt ud over 

marker og skov. 

Efterfølgende skulle vi på en mountain-

biketur, mhp. at lære cyklerne og terræ-

net lidt at kende. Bla.  cyklede vi en tur 

forbi stranden, hvilket var en tur med en 

meget varieret højdeforskel. Klatrevæg-

gen blev også testet, og de fleste kom til 

tops og fik ”båttet i båthornet”, som var 

skruet fast på toppe og her blev gårsda-

gens tørtræning ift. sikring af hinanden 

anvendt, samt ny teori om anvendelse 

af ”rebstige”.

Vi fik også afprøvet skydefærdighederne 

ifm. lerdueskydning. Til sidst kom dagens 

højdepunkt. Vi fik mulighed for at sejle 

en stor gummibåd (RIB) og foretage 

watercasting (taktisk afsidning i vandet 

under fart), samt lege på vandscooter 

(80-95 kmt.) og sejle kajak.

Måltid med kaniner og marsvin

Da vi var færdige med dagens aktivite-

Alternativ 
militær 
træning

14 NYHEDSBREV NR. 4 • 2014 NYHEDSBREV NR. 4 • 2014



15NYHEDSBREV NR. 4 • 2014

ter, skulle vi lave vores egen aftensmad 

som bestod af kanin og marsvin. Hvert 

hold fik to kaniner og/eller et marsvin, 

der skulle slagtes og tilberedes over bål. 

Da kødet var friskt og ny-slagtet var det 

som gummi, men det fandt vej ned i vo-

res sultne maver.

Onsdag startede med forvisning af multi-

fuel ”Trangia” og ”Jetboil”, så vi kunne 

anvende det senere på O-marchen.

Der blev også øvet opsætning af div. telt 

typer, samt anvendelse af gletsjer sko og 

ishakke. Derefter var der undervisning om 

førstehjælp og kanylekrig, hvor vi skulle 

lære at stikke os selv i låret - der var kun 

én der besvimede - og hvordan åbne sår 

skulle syes (bedøvelse og sutur-syning).

Derefter gik O-marchen i gang kl. 13, 

hvor hvert hold blev sendt af sted med 

ti min. mellemrum.

O-marchen bestod af rappelling, 1-rebs 

tovbro, gå en masse kilometer i stærkt 

kuperet terræn, skyde med compoundbue 

og hardball pistol, træklatring på tid, løb 

i gletchersko og løse gåder.

Vi fik nogle indlagte hvil og natten gik 

med opgaver i opstilling af telt på tid, 

lavineteori og træklatring.

Morgenmaden var ”lav selv” og bestod 

af ”Paste Carbonara” og pandekager.

Efter at depoterne var blevet fyldt, var 

vi klar til at blive testet i knob-binding, 

stik selv, ”fast roping”, klatring kun i reb, 

mountainbike ræs og klatring i rebstige.

Hele marchen igennem, skulle alle de 

færdigheder som vi havde lært igennem 

de første dage, stå sin prøve og vores 

evne til at samarbejde kom virkelig til god 

brug, helt frem til O-marchens afslutning 

torsdag kl. 13.

Hele arrangementet blev afsluttet med 

mad fra grill og opgavemarchens vindere 

blev præmieret med Primus udstyr. End-

videre blev den deltager med den bed-

ste ” fighter spirit” (motivering af andre) 

også præmieret. Efterfølgende evaluere-

de vi hele ugen, og så stod resten af da-

gen på hjemrejse til ALBKAS.

En fed tur med lidt malurt

Overordnet var det en god tur. Dog skal 

det siges, at O-marchen ikke var velset, 

idet at det ikke helt virkede som om, at 

der var lagt alt for meget planlægning 

og fantasi i det. Det havde været ønsk-

værdigt, hvis man havde skåret lidt ned 

på de forskellige aktiviteter, og fokuseret 

mere på de enkelte ting, som fx rappelling 

og lerdueskydning. Nogle ting fik vi me-

get teori og baggrundsviden om, og ved 

andre ting manglede teorien (formålet).

Det fede ved Anden Militær Træning 

(AMT) er at få lov til at prøve ting, der kan 

give færdigheder, som du kan anvende 

på din arbejdsplads, og derfor var det 

en skam, at O-marchen mindede om en 

øvelse.

Det vil sige, det at gå en masse kilometer, 

og samtidig blive presset på mad, søvn og 

at finde vej i natten med kompas og kort. 

Det kan vi evt. selv holde lektioner/øvelse 

i ifm. vores hverdag, og derfor ikke bruge 

tiden på det, nu hvor vi har rammerne for 

andre fede aktiviteter og kompetente 

instruktører som sikkert kunne have 

planlagt det anderledes.

15NYHEDSBREV NR. 4 • 2014
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Beredskabsstyrelsen bliver sendt ud 

til brand- miljø- og redningsopgaver 

(BMR), hvor de kan tilkalde hjælp fra 

hjemmeværnet, men også få hjælp fra 

militært. Derfor er det basalt, at alle 

menige lærer disse ting fra bunden. 

Menig Fristrup og menig Mink fra 5 

HBUKMP har sendt redaktionen denne 

beretning om lektionerne i de tre fag.

Brand

I løbet af lektionerne lærte vi at slukke 

brande, og yde førstehjælp til forbrænd-

te patienter. Vi lærte ligeledes om de for-

skellige brandslukkere: Vand, skum, pul-

ver, CO2 og brandtæppet, hvor vi stiftede 

bekendtskab med, hvilke brandslukkere 

der var mest optimale i de enkelte situa-

tionerne. F.eks. ville vand ikke kunne bru-

ges til elektronik, hvor CO2 ville være mest 

effektiv, da vand leder strøm.

Da vi kom ud på BMR-pladsen, fik vi 

fremvist, hvorledes dampe fra benzin kun-

ne sættes ild til. Dernæst hvorledes ben-

zin, diesel og petroleum reagerer på ild 

med hensyn til deres brandpunkter. Ef-

ter dette lavede vi en konkurrence imel-

lem delingens tre grupper, om hvem der 

kunne slukke en brand i hø med benzin, 

og hvem der kunne lægge høet, så det 

var sværest at slukke.

Vi var igennem forskellige handleba-

ner, hvor vi skulle afprøve det, vi havde 

været igennem, med de fire forskellige 

brandslukkere og brandtæpper. Til aller-

sidst fik vi to momenter, hvor enkeltman-

Brand
miljø 
og 
redning

den skulle forevise deres færdigheder in-

denfor brand.

Miljø

Vi startede lektionerne med at få en for-

ståelse for, hvad miljøskader er, og hvad 

det indebærer. Det vil sige kemikalier, gas-

ser, mm. Derefter gennemgik vi handle-

baner, hvor vi skulle udøve førstehjælp 

og standse ulykke med henblik på ikke 

at få miljøskader, f.eks. gylle i et vandløb. 

Den allersidste handlebane vi var på, var 

dog lidt anderledes, da dette var et gas-

udslip. Det vil sige, at vi ikke kunne ud-

øve førstehjælp, men skulle tilkalde hjælp 

fra Beredskabsstyrelsen og afspærre om-

rådet.

Redning

Under ”redning” lærte vi at fastspænde 

en såret person til en båre korrekt, hvor 

vi lavede en tillidsøvelse, for at sikre os 

at personen ikke kunne falde af. Dernæst 

fik vi en konkurrence, hvor vi skulle 

fastspænde en person hurtigt og korrekt 

og løbe igennem en forhindringsbane. 

Til allersidst skulle vi øve os i at ned-

sænke en såret person fra 1.-2. sal, både 

fra en skrå og lige vinkel. Dette kræve-

de utrolig meget samarbejde, teknik og 

at vores knob var bundet korrekt, da det 

ellers var risikabelt for den sårede.

Alt i alt var det nogle interessante dage, 

hvor vi fik en del erfaring, der sagtens kan 

bruges fremover i vores civile liv, hvis vi 

skulle komme ud for sådanne situationer 

– og det kan jo ske for alle.
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Lærke Visby, der har tilbragt en uge 

i erhvervspraktik her ved Trænregi-

mentet, har sendt redaktionen denne 

beretning om hendes praktikophold.

”Jeg var nervøs. Meget nervøs, og 
havde været det lige siden jeg hav-
de sendt min ansøgning om praktik-
plads. Jeg var så nervøs, at jeg næ-
sten havde meldt afbud.” 

Det var mandag morgen. Jeg satte fød-

derne ind i bussen på vej til Viborg, hvor 

jeg derfra skulle tage bussen til Aalborg 

busterminal, og derefter til Aalborg kaser-

ner. Tanken om råbende sergenter havde 

næsten skræmt livet af mig, og jeg blev 

kun mere og mere nervøs, hver gang folk 

spurgte mig, om jeg var klar. En klar mel-

ding kom tilbage til deres spændte ansig-

ter: ”Egentlig ikke”. 

Jo tættere jeg kom på Aalborg kaser-

ner, jo mere vænnede jeg mig til tanken 

om, at hvis bare jeg gjorde hvad de sag-

de, var de sikkert enormt flinke og sjove 

mennesker. Og herre Gud; så var det jo 

kun fem dage, jeg skulle være der!

”Jeg gik rundt i halvanden time og led-
te og ledte, men kunne simpelthen 
ikke finde hovedvagten hvor jeg skul-
le melde min ankomst. Og hver gang 
jeg spurgte en soldat om vej, blev jeg 
bare mere forvirret, for de sagde alle 
sammen noget forskelligt.” 

Da jeg steg på bybussen fra Aalborg bus-

terminal mod Nørresundby, følte jeg mig 

nu endelig helt klar til en uge forhåbent-

lig fyldt med en masse oplevelser. Måske 

var jeg endda så spændt, at jeg helt glem-

te at følge med i, hvor vi kørte henne. 

Efter et godt stykke tid, syntes jeg sta-

dig ikke det lignede noget som helst i nær-

heden af der, hvor jeg skulle være, men 

valgte at stige af alligevel uden at tæn-

ke for meget over det. Jeg gik i omkring 

15 minutter i den retning, der kun skul-

le vare cirka to minutter da der stod på 

kortet, at det kun var 500 meter! men de 

500 meter var da for længst gået. 

Til sidst besluttede jeg mig simpelthen 

for at gå ind til den nærmeste butik og 

spørge om vej. Det var i Kvickly, hvor de 

unge piger fortalte mig en lang og forvir-

rende vej, jeg ikke fattede en meter af, 

men jeg forsøgte! 

Efter jeg havde gået lidt tid, så jeg den 

bus, jeg havde kørt med før, og beslut-

tede mig at løbe hen til den og spørge, 

om den kørte til Gammel Høvej, Aalborg 

Kaserner. Det gjorde den, og buschauf-

føren sagde, at hun gerne ville sige, når 

vi var der. Efter lidt tid fandt jeg endelig 

vej, men så jeg gik da også lige halvan-

den time, bare inde på kasernen, for at 

finde vej til hovedvagten, for der var ikke 

rigtig nogen soldater, der kunne sige mig, 

hvor det var? De sagde alle sammen no-

get forskelligt! 

”Det er vildt at tænke sig, at nogle 
mennesker vil ofre deres eget liv for 
mennesker, de slet ikke har den fjer-
neste ide om, hvem er”. 

 Selvom det tog mig timer at finde vej til 

hovedvagten, var det jo heller ikke lige-

En uge som 
logistiksoldat



18 NYHEDSBREV NR. 4 • 2014 NYHEDSBREV NR. 4 • 2014

frem kedeligt at gå derinde. Det var et 

helt nyt sted for mig. Jeg gik ikke bare 

inde på kasernen. Jeg gik der hvor, alle 

soldaterne holder, til når de ikke er i krig. 

Der hvor alle dem der kæmper for Dan-

mark er. Det er vildt at tænke sig, at nog-

le mennesker vil ofre deres eget liv for 

mennesker, de slet ikke har den fjerne-

ste ide om, hvem er. 

Der var store køretøjer, som man ikke 

ofte får lov at se så tæt på, som jeg gjor-

de. Der var larmende fly hen over hove-

det på mig, som var så langt nede, at jeg 

næsten kunne mærke den susende luft, 

når de fløj forbi. 

”Kæft trit og retning! Ja det er en me-
get velkendt sætning inden for det 
danske forsvar. Måske noget unge 
mennesker burde lære noget af i det 
danske samfund”. 

Da klokken slog 12, blev alle praktikanter-

ne vist hen til kantinen for at spise fro-

kost. De fleste sad bare og spiste uden 

at sige et kvæk. Inklusiv mig selv. Da vi 

alle var færdige, blev vi sendt udenfor i 

en stor rundkreds. Der blev vi budt vel-

kommen af alle sergenterne, som fortal-

te lidt om sig selv og deres udsendelser. 

Jeg var overrasket over, hvor flinke de var.

Jeg havde troet, at de var sure og at 

man ikke måtte sige et eneste ord. Det 

måtte man heller ikke, kun hvis man hav-

de hånden oppe! Jeg havde troet, at der 

skulle være fuldstændig stilhed. Så der 

blev jeg positivt overrasket. 

”Vi lærte at gå march og gå i udgangs-
stilling. Det var noget man gjorde, hvis 
man ikke var kommet til tiden, og hav-
de glemt noget, så var der strække-
re til alle”. 

Det første vi lærte, var hvordan ens fød-

der skulle være for at gå march. Det var 

der mange der havde svært ved, men ikke 

mig. Det gik strålende, syntes jeg selv, 

indtil sergenten spurgte mig, om jeg kun-

ne kende forskel på højre og venstre, og 

så løftede jeg selvfølgelig det forkerte 

ben! Dog efter lidt tid havde vi nu alle 

lært det, og vi gik så i march ned til et 

rum, hvor vi skulle hente alt det tøj, vi 

skulle bruge. 

Det var tungt, meget tungt. Og det var 

specielt tungt, da vi alle skulle gå i én ræk-

ke tilbage, for så at skulle lægge tøjet i 

skabene. Og det skulle ligge ens. Fuld-

stændig ens! 

Da det begyndte at blive aften, og vi 

skulle hen og spise, fik vi at vide, at man 

altid skulle bruge håndsprit inden maden. 

Det var noget, jeg faktisk var lidt overra-

sket over. Ikke fordi det var dårligt eller 

underligt, men mest af alt fordi jeg må-

ske ikke lige havde regnet med at solda-

ter gik så meget op i det. 

Vi sad alle sammen og snakkede på li-

vet løs, mens sergenterne sad ved deres 

eget bord og snakkede sammen. Tænk, at 

vi allerede havde knyttet sådan et bånd. 

Vi snakkede sammen som havde vi kendt 

hinanden i ti år, og det var skønt at føle, 

at alle var velkomne i snakken. 

”Man følte sig aldrig udenfor, og alle 
kunne grine sammen. Det var rart at 
være her, for jeg følte mig helt hjem-
me og havde det næsten, som om 
vi havde kendt hinanden siden vi var 
små. Jeg gik aldrig med makeup, og jeg 
følte ikke et sekund, at folk tænkte 
over det. det var en dejlig følelse, ikke 
at skulle tænke på det hele tiden”. 

Da vi alle var færdige, skulle vi et smut 

hen på soldaterhjemmet. Jeg havde fået 

fortalt af min søster - som selv var i prak-

tik her sidste år - at det var en slags kir-

ke for soldater, hvor de kunne fortælle 

om alt hvad der trykkede dem derhjem-

me. Det var det også, men det var langt 

mere end det. 

Det var et sted, hvor soldater fik lidt fri 

for at være soldater, og bare kunne hyg-

ge sig, som de nu gør som kammerater. 

Der var fjernsyn, billard, filmstue, hygge-

borde, playstation og ikke mindst lagka-

ge-mandag. 

Lagkage-mandag er deres ugentlige 

bingospil, hvor man spiller om lækre lag-

kager. Jeg vandt selvfølgelig en hel lag-

kage, som jeg slet, slet ikke kunne spise. 

Jeg tog et lille stykke, og så fik drengene 

lov til at få det sidste, men de kunne nu 

heller ikke spise op! 

Hele ugen igennem var der rig mulig-

hed for tonsvis af oplevelser, som i den 

grad var mødt af store smil, men også 

en masse sved og tårer fra personer, jeg 

aldrig vil glemme. Personer, der kæmper 

for deres drøm om at blive soldat. Nogen 

var der bare fordi, der ikke var andet. An-

dre var der fordi, de ville noget med det, 

eller havde en masse familiemedlemmer 

i forsvaret. 

På øvelse

Vi havde idræt hver eneste dag. Det kun-

ne være alt fra hockey, til cubatest, og til 

bare at løbe rundt på kasernen. Vi hav-
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de også en dag, som jeg vil huske meget 

længe; nemlig vores øvelse, hvor vi skul-

le overnatte i naturen. Alle levede sig så 

meget ind i det, at det føltes helt virke-

ligt. Man mærkede suset gennem krop-

pen, når der kom angreb, og hjertet der 

pumpede for fulde drøn, når vi skulle gem-

me os i buske, og bevæge og hen mod 

”fjendens” base. 

Der var hyggesnak rundt om bålet om 

aftenen, hvor vi alle sammen fortalte, 

hvorfor vi ville være soldat, eller hvorfor 

vi ikke ville. Vi fik gravet skyttehuler, og 

bivuakker at sove i. Og overraskende nok 

sover man faktisk utroligt godt i sådan-

ne bivuakker. Det har været den bedste 

uge nogensinde, hvor jeg har overtrådt 

hver en grænse, som jeg ikke troede jeg 

havde modet på. 

En uge jeg aldrig vil glemme

Jeg har mødt en masse mennesker, som 

jeg vil huske i meget lang tid fremover, 

og stiftet venskaber, som jeg ikke havde 

troet muligt.

Alt i alt har det været den bedste uge no-

gensinde, og helt bestemt en fantastisk 

oplevelse, jeg aldrig vil glemme. 

Veteran VM i orienteringsløb gennem-

førtes i år i Brasilien.

November måned var valgt af arrangø-

rerne henset til, at det nu er forår i Bra-

silien, og der ville være en temperatur på 

mellem 25 og 30 grader.

Med de lovede temperaturer (og fakti-

ske), valgte AKIF at stille med tre løbere.

I junglen

Nu er det ikke hverdagskost for regimen-

tets orienteringsløbere at løbe i jungle el-

ler ”naturskov”, som brasilianerne kalder 

deres skove.

Men en stor del VAR jungle – fuldstæn-

digt som at gå i Randers Regnskov hvad 

angår varme og fugtighed. 

De vilde dyr var der dog ingen af – vi 

fik i alle tilfælde ikke ”held” til at støde 

på nogle af dem.

Det vildeste var en flok vildheste, som 

drønede forbi.

Der løbes kvalifikationer på alle distan-

cer - sprint og lang.

Dernæst gennemføres finalerne.

Løbere, som ikke kvalificerer sig til A fi-

nalerne, kommer i B, C etc. finaler. Der er 

80 deltagere i hver finale.

Kun deltagere kvalificeret til en A fina-

le kan vinde medalje!

Vores verdensstjerne, Mette Møller Niel-

sen, vandt en meget flot bronzemedalje 

på sprintdistancen i Dame 40 klassen. En 

usædvanlig præstation, når den velorien-

terede kender til de store træningsmæs-

sige udfordringer Mette var udsat for i 

stort set hele 2014. Medaljen er den før-

ste som AKIF vinder ved denne type me-

sterskaber. 

Her kommer nemlig ALLE de ældre gam-

le stjerner fra før murens tid og de fleste 

er nogle hårde nysere at bide skeer med.

På lang var Mette også i A finalen, men 

blev ”kun” nummer otte, da alle kræfter 

nu var brugt op.

Undertegnede kom også i Alle A finalen, 

som var målet, og blev nr. 19 i sprint og 

39 på lang (skadet og måtte jogge/gå hele 

vejen).

Lars Humle blev IKKE nummer sidst 

trods en nylig knæoperation og dermed 

gang stort set hele vejen rundt alle dage.

Der var ca. 160 deltagere med i Herre 

50 klassen, hvor Jes og Lars kæmpede.

Med venlig hilsen og god jul til alle

Jes Mose Jensen

Seniorsergent

TRR sagsbehandler Idræt

VM medalje i Brasilien
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Udnævnelse til kaptajn:

Pr. 20. oktober 2014:

KN Henrik Torp

Udnævnelse til seniorsergent:

Pr. 1. december 2014.

SSG Henrik Hyldgaard Nielsen

SSG Dennis Frostholm Vangsø

SSG Lars Brundtø Syndergaard

Udnævnelse til oversergent:

Pr. 17. november 2014.

OS Lars Olesen

OS Christian Abildgaard Jensen

OS Jon Mikkel Tjelle Nielsen

OS Mads Holt

OS André Johan Titlestad

OS Lars Julius

Pr. 19. november 2014:

OS Asger Brøndum Jørgensen

De nye oversergenter fra venstre: Jon M.T. Nielsen, André J. Titlestad, Christian A. Jen-
sen, Mads Holt, Lars Olesen og Lars Julius.

Pr. 1. december 2014:

OS Nicolaj Kromann Madsen

OS Birgitte Kolster Bech

OS Rasmus Mc Caffrey

Udnævnelse til korporal:

Pr. 1. december 2014:

KP Brian Kunz

KP Steven Knulst

KP Jens-Christian Skoven Antonsen

40 års jubilæum:

Pr. 18. november 2014

SSG Bent Christensen

Anerkendelse for 

tjeneste ved Trænregimentet: 

Pr. 31. oktober 2014:

MJ Jan Førsterling

SSG Kjeld Pedersen

OS Eivind Leo Petersen

Pr. 30. november 2014:

SSG Ingo Andersen

Udnævnt til seniorsergent: Henrik Hyldgaard Nielsen, Dennis Frostholm Vangsø, Lars Brundtø Syndergaard. 
Udnævnt til oversergent: Nicolaj Kromann Madsen, Birgitte Kolster Bech, Rasmus  Mc Caffrey. 
Udnævnt til korporal: Brian Kunz, Steven Knulst, Jens-Christian Skoven Antonsen.
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Oksbølterrænet var skiftet ud med et 

amerikansk øvelsescenter i Tyskland. 

Den nationale brigadeledede uddan-

nelse var skiftet ud med øvelsen Com-

bined Resolve III under ledelse af en 

amerikansk brigade.

I Hohenfels øvelsesterræn i Tyskland 

ligger Joint Military Readiness Center 

(JMRC). Dette er en enhed der udeluk-

kende planlægger og gennemføre øvelser 

samt evaluere enhederne der deltager.  

JMRC er en kæmpe organisation, der f.eks. 

har en bataljon udelukkende med opga-

ve at være momentstyrke. 

De udstyrer enhederne med et simu-

lationssystem (MILES), hvilket er at sam-

menligne med laser duel systemet. Det 

består af en vest med censorer, en laser 

til geværet, en GPS til førerpersonellet 

samt censorer til køretøjer (KØTJ). JMRC 

kan derfor til enhver tid følge personel 

og køretøjer via ”blue force tracking”, for 

både øvelsestager og momentstyrke, og 

derved se hvorledes slaget udvikler sig 

på kamppladsen.

Til enhederne på øvelsen var der til-

knyttet amerikanske kontrollanter, og der 

var således tilknyttet fem til logistikkom-

pagniet (LOGKMP). De havde til opgave at 

kontrollere kompagniledelsen, sanitets-

tjenesten, forsynings- og transporttjene-

sten og reparationstjenesten. 

Simple øvelsesregler

Alle indspil var ”eventdriven”, hvilket be-

tød at der ikke var lavet en drejebog om 

hvornår der skulle indspilles momenter, 

men at indspil kom som konsekvens af 

hvad øvelsestagerne og momenterne 

gjorde. 

Hvis en soldat for eksempel ikke kun-

ne finde ud af at benytte sig af ”de 4 

B’er” og FSDOT, kunne det være han blev 

såret, i så fald var der så lavet et sa-

nitetsmoment, idet soldaten skulle eva-

kueres og behandles osv. Alle ”indspil” 

skulle køres til enden, hvilket betød at 

momentet ikke blev stoppet før solda-

ten var evakueret til felthospital og der 

var anmodet om erstatningsperonel. 

Herefter skulle soldaterne så vente i en-

ten 6 eller 12 timer afhængigt af om de 

var såret eller dræbt; for skadede køre-

tøjer var det 24 timer.

De eneste gange øvelsesledelsen ville 

afvige fra dette var såfremt der var tale 

om en rigtig skade eller hvis enhederne 

manglede vand eller mad - ellers var der 

konsekvens ved alle ”hændelser”.

Pres på logistikken

Øvelsen var en øvelse for den dan-

ske reaktionskampgruppe (RKG 2014-

II), hvilket 2 LOGKMP var en del af.  

Under øvelsen skulle RKG 2014-II agere 

forstærkning til brigaden (BDE) efter den 

havde været i kamp nogle dage. Dette 

medførte at RKG valgte at indsætte LOG-

KMP forud for resten af RKG, idet de kun-

ne ligge sammen med Brigade Support 

Batalion (BSB) og dermed kunne de være 

I sandhed en 
multinational indsættelse

Tekst og foto: PL Kasper Heden Christensen, 2 LOGBTN



klar til at yde logistisk støtte i det øje-

blik resten af RKG blev indsat i området.  

Idet LOGKMP er ved at rykke ind i Com-

bat Service Support Area (CSSA), er der 

totalt kaos omkring dem. Det viser sig 

at BDE chefen samt hans stab er ble-

vet nedkæmpet og fjenden har brudt 

igennem BDE linjer og stod kun 3 km fra 

CSSA. Det væltede ind med nedkæmpe-

de køretøjer og den amerikanske forbin-

deplads var travlt optaget med at be-

handle de mange sårede der kom ind. 

Efter et par dage havde BDE fået styr på 

situationen og genoprettet deres linjer 

igen. De var nu klar til at gå i offensiven.

Sanitetstjenesten

Sanitetstjenesten havde hele øvelsen 

igennem et relativt højt aktivitetsniveau. 

Der var dagligt soldater der kom ind grun-

det sygdom, småskader, dehydrering eller 

sårede, primært grundet artilleri. 

Forbindepladsen havde konstant pa-

tienter indlagt de skulle tage sig af.

Derud over var der selve spidsbelast-

ningsperioderne, hvor RKG var i offensi-

ven. Her kørte ambulancerne kontinuerligt 

mellem forbindepladsen og kamppladsen 

for at kunne håndtere antallet af sårede. 

På forbindepladsen havde man travlt 

med at behandle patienterne og rekvi-

rere evakuation til felthospitalet. 

Forbindepladsen fik ofte hjælp af den 

amerikanske forbindeplads, da antallet af 

sårede i perioder oversteg forbindeplad-

sens kapacitet.

Det var ikke kun fra fronten der kom så-

rede. Under artilleriangreb på CSSA, blev 

både kompagnichefen (KC) og hans næst-

kommanderende (NK) såret, dog adskilt 

i tid. Disse ”indspil” udfordrede KMP le-

delse, idet de ikke normalt træner at KC 

eller NK er væk.

Reparationstjenesten

Reparationstjenesten blev også udfordret 

Danske sanitetssoldater 
behandler en 
amerikansk soldat. 
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under øvelsen. Der var dels de køretøjer 

der reelt var gået i stykker, som selvføl-

gelig skulle repareres, og dels de køretø-

jer der var blevet nedkæmpet. Disse skulle 

selvfølgelig også ”repareres”, hvilket be-

tød at de først skulle bjærges tilbage til 

reparationsdelingen (REPDEL) i CSSA. Her-

efter skulle der allokeres det antal meka-

nikere i den tid, der var nødvendigt for at 

skulle lave denne skade.

For ikke at mekanikerne skulle gå og 

lave ingenting, i den periode hvor den 

fiktive skade skulle repareres, lavede de 

eftersyn, service eller andre fejl køretø-

jerne havde.

Denne belastning, med både reelle og 

indspillede reparationer gjorde, at REP-

DEL, i samarbejde med RKG logistikcelle, 

skulle prioritere hvilke opgaver der skul-

le gennemføres først, idet der i perioder 

ikke var tid til at gennemføre alle opga-

verne på en gang. Dette er noget der 

normalt ikke bliver trænet under øvelser 

i Danmark.

Forsynings- og transporttjenesten

Forsynings- og transporttjenesten blev 

også udfordret, udover hvad vi normalt 

har prøvet.

Fjendens indvirkning på kompagniernes 

kommandostationer gjorde det svært ved 

at komme på netværk og dermed bestille 

de forsyninger vi havde behov for. Depo-

tet måtte derfor ofte pakke forsyninger 

i forhold til hvad de formodede kompag-

nierne havde behov for.

Transporttjenesten fik også nye udfor-

dringer. Kompagnierne var ikke interesse-

rede i at få 5-6 lastvogne helt op til deres 

områder. Kompagniernes forsyningspunkt 

blev derfor skubbet bagud i terrænet og 

var kun oprettet i et kortere tidsrum. 

Denne procedure er vi ikke vant til at 

træne i Danmark, hvilket gjorde at der 

var en del usikkerhed under gennemfø-

relserne, samt det stillede større krav til 

koordineringen forud for.

RKG havde også fået tilgang af nog-

le amerikanske enheder. Disse enheder 

skulle også have brændstof og ammuni-

tion, hvilket de ikke kunne få direkte af 

danskerne, idet de brugte noget ander-

ledes brændstof og ammunition. Så for 

at kunne få forsynet de amerikanske en-

heder, blev LOGKMP nød til at rekvirere 

støtte fra BSB og få tilgang af en ameri-

kansk tankvogn.

 

2 Logistikkompagni oplevede en meget 

givtig øvelse Combined Resolve III for de 

logistiske enheder på øvelsen i Tyskland. 

 

I øvelsen deltog - ud over de amerikanske og 

danske enheder - rumænske, hollandske, 

canadiske, albanske, bulgarske, armenske, 

serbiske, moldoviske og norske enheder. 

 

I sandhed en multinational indsættelse!

 

Forsyningskolonne på vej til 
genforsyning af enhederne.
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Menig Emilie Norman Vad, der er  fra 4 

HBUKMP har sendt redaktionen den-

ne beretning om kompagniets afslut-

tende feltøvelse:

“3. Deling stiller 30 mand samlet for før-

ste gang; klar til øvelse!” 

Sådan lød det onsdag morgen klokken 

tidlig fra Premierløjtnant Gram, om 

kompagniets mindste deling. Vi skulle på 

den afsluttende Feltøvelse III.

54 mand startede den 4. august i delin-

gen. Om ikke andet var det summen af 

os 30›s soldaterfærdigheder, som forhå-

bentligt skulle danne et billede af et suc-

cesfuldt HBU-niveau ved feltøvelsens af-

slutning. 

Som kaptajn Arboe sagde, var det bare 

om at nyde det, for om lidt var det slut. 

Derved var det også med en uvant be-

gejstring, at vi sadlede op på lastbilerne 

den morgen, for at aftjene vores sidste 

feltmoduler i værnepligten - og det skulle 

blive en god tur, en af de bedste. 

Egentlig var rutinen velkendt, men allige-

vel kunne man som menig mærke en mar-

kant forskel, og forbedring. 

Ved ankomst til det noget øde Tranum 

fik vi oprettet vores BSO og gennemfør-

te så handlebaner på gruppeniveau. Der 

var ingen tvivl om, at både kvaliteten og 

intensiteten var højere end på de tidlige-

re feltøvelser. 

Det synes at være hele delingens over-

bevisning, at det forbedrede samarbejde 

kun har forstærket vores evne til i fæl-

lesskab at anvende den læring, vi er ble-

vet givet. 

Der var fra øvelsens begyndelse blevet 

tegnet et taktisk scenarie, hvorfor vi se-

nere på aftenen skulle gå patrulje, med 

henblik på at afsøge området for infan-

terister. 

Da delingsføreren, premierløjtnant 

Gram, gav sin fempunktsbefaling for den-

ne tur, virkede det hele pludseligt mere 

virkeligt og farligt, fordi vi som noget nyt 

kunne risikere at blive jagtet af hunde.

Selvfølgelig ville det kun ske, hvis vi ikke 

anvendte vores discipliner og enkeltkæm-

perfærdigheder godt nok på patruljen.

Og det tør siges, at gruppen ikke ville 

tøve med hverken vandpassage på åben 

mark eller HBU-elefanten i helt urimeligt 

terræn, for at undgå dette. På trods af, 

at latter ikke hører til på en patrulje, var 

den næsten umulig at undlade, da selv 

sergent Jørgensen i fuld galop lod sig fal-

de i en bæk med vand til hoften. Men vig-

tigst af alt kom vi i mål, sammen, uden 

at blive erkendt af hverken infanterister 

eller kæledyr. 

Andres behov foran egnes

En våd soldat er en dårlig soldat, hører 

det sig, så forudsætningerne for 3. De-

lings indsats på torsdagens delingshand-

lebaner tegnede sig altså ikke som de 

bedste. Med det i mente, var det dog på 

sin plads, at vi fik vist vores værd og ud-

førte en hæderlig gennemførsel. 

Når man lå i sin bedste ildstilling og kig-

gede rundt, emmede skoven med tænd-

te soldater, som med røg og granater, fik 

det hele til at blive en sand og adrenalin-

fyldt fornøjelse. Og rosen lod sig da også, 

på tilfredsstillende vis, falde fra de fore-

satte. Hermed var det igen tid til at sadle 

op på lastbilerne, denne gang med kurs 

mod eget øvelsesterræn.  

”Gennem de sidste fire måneder har I lært, 

at sætte andres behov foran jeres egne.” 

Igen kaptajn Arboes ord, som meget 

vel kan overføres til torsdagens indsats 

på øvelsen. Det forlød sig, at vi fik travlt 

ved ankomsten i vores eget øvelsester-

ræn, meget travlt. 

Alle udnyttede tiden i lastbilerne til at 

få kastet masser af paté og peanutbutter 

i ”skærmen”, inden vi var klar til at grave, 

som vi aldrig har gravet før. 

Hvorfor det næsten var behageligt at 

grave og svede, mens solen stod smukt 

over marken, kommer sig nok af, at man 

lærer at sætte pris på naturen, når ens ve 

og vel i felten afhænger så meget af den. 

Og den kortvarige varme skulle da også 

lave en belejlig U-vending få timer senere.

Grønne, stolte og tilfredse

På med grejer og rygsæk og af sted, vel-

vidende at vi satte kurs mod en kold og 

for manges tilfælde grænseoverskriden-

de oplevelse. Mens solens sidste stråler 

En sjælden 
fællesskabsfølelse
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Aalborg Kaserner har afviklet deres 

årlige pensionistdag, hvor kaserner-

nes tidligere ansatte bliver invite-

ret ud til et gensyn med deres gam-

le arbejdsplads.

Pensionisterne mødte talrigt op og blev 

mødt med kaffe og rundstykker, inden de 

skulle samles i auditoriet på Hvorup Ka-

serne for at få en orientering af oberst 

Christian M. Schmidt om Aalborg Kaser-

ner og Trænregimentet. 

Sanitetsmateriel og gule ærter

På græsplænen uden for i tilknytning 

til auditoriet var der i mellemtiden stil-

let materiel og køretøjer op af Sanitets-

kompagniets dygtige personel. Pensio-

nisterne var temmelig imponerede over 

det nye materiel og udtrykte stor beun-

dring for den positive udvikling, der var 

sket på området.

Arrangementet kulminerede i Messen, 

hvor der var disket op med gule ærter og 

pandekager. Under middagen var der en 

munter snakken og diskussion om både 

det ene og det andet.

Pensionisterne, gav alle udtryk for, at de 

havde haft en rigtig god dag, med man-

ge gode indslag og en hyggelig stemning, 

og så frem til mødet næste år.

Gensyn med de 
gamle kolleger

oplyste vores eget velkendte terræn, fik 

vi en hurtig introduktion i proceduren for 

vores næste opgave; vandpassage! 30 mi-

nutter havde vi til at lave den famøse ka-

ramel, trække vores nøgne kroppe i regn-

tøj, samt mentalt at forberede os på at 

skulle passere iskoldt vand. 

Oversergent Kragh var klar i sin gum-

mibåd til at redde os, hvis noget skulle 

gå galt, om ikke andet som en nødven-

dig beroligelse, når den angstprovokeren-

de og våde kulde tog fat. På den anden 

side af kulden ventede en fællesskabsfø-

lelse, som sjældent har føltes stærkere, 

hvor alle hjalp hinanden med at få pakket 

og kommet i tørt tøj. Varmen skulle dog 

hurtigt komme igen, da vi senere på af-

tenen blev angrebet af 1. Deling, som vi 

for alvor fik sat på plads med vores løse 

krudt i heftige ildoverfald. 

En fire timers kold vagt, 300 squats og 

200 armbøjninger senere, var det som 

forudset, næsten overstået. Nedbrydning, 

skydebane og delingsindsættelse på mo-

mentkatastrofe stod fredagen på - hvor-

efter alle delinger mødtes på Englænder-

pladsen. Grønne, stolte og tilfredse. 

Nu var der kun tilbage, at sige tak for 

en god øvelse, på med kedeldragten så 

der kunne vedligeholdes i vildskab, inden 

vi sidst men ikke mindst kunne smække 

en velfortjent burger i skuffen!

 Kl.1800 var et syn for guder, da alle de-

linger løb om kap mod buffeten i kanti-

nen. Dermed ikke sagt, at vi nogensinde 

vil glemme vores kære feltrationer, som 

har givet os varme og energi, når vi mest 

havde brug for det. 

Og nu kunne vi næsten sige, at vi havde 

gennemført vores værnepligt. Klædt på 

til det civile med alle de kompetencer der 

følger med HBU-kompendiet. Tilbage er 

der vist bare at sige, det var det, fire ud-

fordrende og begivenhedsrige måneder, 

som gav os et fællesskab, blod, sved og 

tårer, som ikke ville have været til at fin-

de andre steder end i forsvaret. 
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Lørdag d. 11. oktober markerede Røde 

Kors, 150-året for organisationens 

deltagelse med observatører ved sla-

get i Dybbøl i 1864. Markeringen ske-

te med en større øvelse og første-

hjælpskonkurrence. Sanitetsfolk fra 

2 SANKMP deltog sammen med Røde 

Kors samaritter og opnåede hen-

holdsvis 2. og 11. pladsen.

Konkurrencen foregik ved at samarithol-

dene fra de forskellige regioner kom ud til 

realistiske uheld omkring Sønderborg og 

her blev bedømt på behandlingen. 

Blandt ”uheldene” var bedsteforældrene 

på indkøb med deres barnebarn i 

Sønderborgs shoppingcenter, da bedstefar 

pludselig får hjertestop og bedstemor 

får astmaanfald. På gågaden sker en 

eksplosion, hvor fire teenagere får store 

brandskader og en teenagers øje falder ud 

af øjenhullet kun hængene i nervetrådene. 

Ved Dybbøl Skanser blev udspillet hårde 

kampe med hjælp fra det lokale museum, 

hvor skuespillere iklædt autentiske danske 

1864 uniformer, lå på krigsmarken med 

halvt afrevne lemmer. Samaritterne 

måtte ile til igennem røg og larm, for at 

hente patienterne og bring dem tilbage til 

infirmeriteltet, hvor amputationer skete 

med æter og sav.

2 SANKMP’s behandlere, der i fritiden 

hjælper som samaritter, kunne trække 

på erfaringen fra daglig uddannelse og 

udsendelser. 

Sergent Suhr kunne mærke, hvordan 

erfaringen gav mulighed for at støt-

te de civile samaritter i behandlingen af 

krigstraumer. Ligeledes kunne sergent 

Grønager mærke, hvordan soldaterbag-

grunden gjorde en stor forskel; ”under be-

handlingen af patienterne bliver man ikke 

vildledt af de drastisk udseende brand-

sår, men går videre med undersøgelsen 

og finder de livstruende indre blødninger. 

Mange andre faldt for disse vildlednin-

ger, mens vi holdt fokus på at finde frem 

til de livstruende skader og dette kunne 

vi gøre på baggrund af vores sanitets-

uddannelse”.

2 SANKMP’s to deltagere sluttede med 

deres respektive hold som henholdsvis nr. 

to og nr. 11 i både landsøvelsen for sama-

ritter og den internationale førstehjælps-

konkurrence. Her var deltagere fra både 

Tyskland, Holland og det øvrige Skandina-

vien. ”Det at være sanitetssoldat i sama-

ritterkorpset er en berigende oplevelse, 

da vi får lov til at bidrage med vores sa-

nitetsevner civilt, samtidig med at vi får 

en masse patienterfaring, der kan bruge 

i vores daglige tjeneste som sanitetssol-

dater” sluttede sergent Grønager. 

Sanitetssoldater kæmpede ved Dybbøl
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Trænregimentet har hjemsendt de 

værnepligtige i Aalborg og Vording-

borg.

For fire måneder siden ankom 280 for-

ventningsfulde unge mennesker til Aal-

borg Kaserner, hvor de skulle aftjene de-

res værnepligt/ret ved Trænregimentet. 

Og nu er de så hjemsendt. De fleste af 

dem, altså!

Ud af 280 var de 80 af dem piger. I pe-

rioden blev 48 hjemsendt før tid, her-

af 11 piger. 

Der var en del, der søgte på sergent-

skole og af dem blev udvalgt ni drenge og 

fire piger samt tre drenge, der blev opta-

get på MP-skolen.

Der var desuden ikke mindre end 88, 

der søgte HRU-kontrakt, men desværre 

var der blot plads til 30, hvoraf de fem 

er piger.

Fest og farvel

Det var således 186 feststemte unge men-

nesker, der i torsdags, den 27. november, 

var trukket i festtøjet for, sammen med 

deres officerer og befalingsmænd, at fej-

re at soldatertiden nu var vel overstået. 

Samstemmende var alle enige om, at 

det stort set havde været en pragtfuld tid, 

der havde ”flyttet” dem utrolig meget på 

den relative korte tid. Mange tætte ven-

skaber er knyttet og for mange var det 

utrolig hårdt, da afskedens time indfandt 

sig, dagen efter. Selvom mange var noget 

klatøjede efter aftenens afskedsfest var 

det dog en flok relativ friske unge men-

nesker, der stod klar til at aftræde til civil. 

Og det var med blandede følelser og 

ægte tårer, der blev taget afsked. 

Farvel til Vordingborg

Ved Trænregimentets bataljon i Vording-

borg var der, samme dag, afsked med de 

menige i 4 NSBTN. 

Her var der i sin tid indkaldt 45 værne-

pligtige, hvoraf de otte var piger. Der blev 

hjemsendt tre værnepligtige før tid, seks 

fik kontrakt (heraf én pige) ud af 16 ansø-

gere og én blev optaget på sergentskole. 

Således tog man på dagen afsked med 

35 unge mennesker, der, ligesom dem i 

Aalborg, også fik en masse positive op-

levelser med hjem i rygsækken.

Mega fed tid

Sisse Jørgensen fra 4 HBUKMP er både 

glad og trist over nu at skulle hjemsendes: 

”Jeg syntes det har været en mega fed tid, 

hvor jeg har fået en hel masse nye ven-

ner, og så har jeg også fundet mig en rig-

tig sød kæreste, mens jeg har været her. 

Naturligvis er det træls at skulle sige farvel 

til kammeraterne, og selvom jeg egent-

lig havde en ide om at blive sergent, har 

jeg alligevel valgt igen at blive civil. Jeg 

vil læse videre, men indtil jeg endelig be-

slutter mig for et studie, har jeg fået job 

i Bianco i Kolding, og skal således ud at 

sælge sko. – Hvor er jeg i øvrigt glad for, 

at du kan se, jeg har tabt mig!!”

Og så blev de 
hjemsendt

De sidste stumper afleveres.
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Da AKOS for indeværende år blev præ-

senteret i efteråret 2013, fremgik 

øvelsen NRF NOBLE LEDGER som en 

massiv rød blok der dækkede septem-

ber og det meste af oktober. Spæn-

dingen omhandlende øvelsens indhold 

og omfang blev gemt til det sidste.

En lun morgen i starten af september 

måned kunne soldaterne fra 3.logistik-

kompagni, herunder forsyningsdelingen, 

sætte sig i busserne med kurs mod øvel-

sesområdet RENA ca. 200 km. nord for 

Oslo. Forude ventede den multinationa-

le øvelse Noble Ledger, hvor 7000 solda-

ter fra Holland, Belgien, Tyskland, Norge 

og selvsagt Danmark deltog. 

Det danske bidrag bestod af Reakti-

onskampgruppe 2015-1, der gennemfør-

te øvelsen som erstatning for ALU 3B. 

Øvelsens primære formål var at træne en-

hederne i en multinational ramme under 

hollandsk ledelse til at indgå i beredska-

bet NRF 2015. 

I ugerne op til kl. x den pågældende 

morgen, havde selve deployeringen og 

den afledte administrative byrde fyldt 

meget for kompagniet, og mange svar 

udestod fortsat ved afgang, men der var 

trods alt en hyggelig stemning i de mør-

ke morgentimer. 

Kompagniet tog af sted, velvidende at 

flere nøglepersoner skulle udfylde deres 

funktioner for første gang, og selve ho-

vednerven i forsyningstjenesten, depo-

tet, var ikke med grundet prioritering af 

anden opgave. Dertil kom, at befalingen 

fra den hollandske brigade udestod, så 

det var småt med oplysninger om øvel-

sens reele indhold og omfang. Så det var 

nok med en vis spænding omkring øvel-

sens udfald, at de fleste lod sig transpor-

tere til øvelsespladsen mod nord. 

Øvelsen var inddelt i en deployeringsfa-

se, warm-up fase, øvelsesfase og slutte-

ligt redeployeringsfase. Umiddelbart ef-

ter ankomsten til det hollandsk styrede 

logistiske område (Brigade Support Area), 

begyndte forsyningsopgaverne så småt 

at tikke ind til kompagniet. 

Resten af den danske reaktionskam-

pgruppe stødte til et udpeget BSO i de 

følgende dage, hvorfor der allerede tid-

ligt var et normalt træk på forsyningerne. 

Warm-up fasen var for forsyningsde-

lingen meget at sammenligne med den 

normale tjeneste, bortset fra det mang-

lende taktiske indspil. Dette blev først 

initieret aftenen før øvelsens start den 

19. september. 

Under warm-up fasen fik forsyningsde-

lingen nærmest oplevelsen af en daglig-

dag, der bestod af de daglige leveringer 

til kampgruppens BSO, modtagelse af for-

syninger fra vores logistiske venner ved 

NSE og en hel del træning, hvor soldater-

ne udviste stor kreativitet ved etablerin-

gen af et primitivt træningscenter. For-

holdene var selvsagt udmærkede i det 

hollandske område, og værterne udviste 

stor gæstfrihed i form af udlåning af op-

varmede telte, badefaciliteter & Wifi. 

Efter øvelsens start udskilte logistik-

kompagniet hurtigt et fremskudt områ-

de, hvorfor enheden blev opdelt. Dette 

medførte at øvelsen ændrede karakter 

fra lejrlivet til en mere mobil tilværelse i 

takt med at de danske områder bevæge-

de sig længere mod nord i angrebsaksen. 

Vi fik gode erfaringer med hjem om 

navnlig indsættelsen af den tunge trans-

port i et scenarie, hvor enkeltkøretøjer 

skal fragtes fra angrebsaksen til 3.eche-

lon og tilbage til enhederne mhp. ind-

sættelen. Afstandene i Norge medførte 

at realistiske tider var gældende, og den 

tunge transportgruppe var et kærkom-

ment asset i kampgruppen. Indsættel-

sen at de danske enheder og forsyning 

af disse bar præg af en manglende evne 

til at opretholde sikkert virkende forbin-

Af Premierløjtnant Kenneth Skrædderdal, delingsfører i Forsyningsdelingen. 

En multinational øvelse 
for 3. logistikkompagni 

Hollandsk Chinook fragter vitale køretø-

jer fra reparation til de kæmpende en-

heder. En effektiv og hurtig løsning, der 

også koster dyrt. Hollænderne har gene-

relt et ambitiøst logistisk set-up, og de 

hjalp gerne når vi havde behov.
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delse, hvilket medførte et enormt usik-

kerhedsmoment ved leveringer. Der var 

simpelthen stor tvivl om enhedernes fy-

siske placering, hvilket medførte forsin-

kede leveringer og opklaring på program-

met for transportgrupperne, men det er 

selvsagt krigens vilkår. 

Et andet grundvilkår, som ikke er gæl-

dende i hjemlige omgivelser, er uvisheden 

om terrænet. Tilbagemeldingen fra enhe-

dens soldater var, at det var en rigtig god 

oplevelse at prøve kræfter med nyt ter-

ræn, da det norske terræn er mere barsk 

og konsekvensfyldt end heden i Oksbøl. 

Selve øvelsesperioden var oprindeligt 

på fem døgn, men blev barberet mærk-

bart ned grundet redeployeringens prio-

ritet og tidsplan. 

Det var en mærkbar konsekvens for de 

operative enheder, og en blandet følelse 

i maven var nok indtruffet hos de fleste, 

da der blev kaldt ENDEX. De resterende 

fem dage fra ENDEX til hjemrejsen blev 

brugt i et fredsmæssigt BSO samt ind-

kvartering i RENA lejren, der er en større 

norsk hærlejr, hvor Oksbøllejren i et mo-

derniseret og forstørret version er et me-

get godt sammenligningsgrundlag. 

De sidste fem dage havde ikke de sto-

re overskrifter, og uddannelse var ude-

lukket, da alt materiel var pakket, køretø-

jer nedvasket og klar til afrejse. Dagene 

gik i stedet med træning, socialt samvær, 

AAR og måltider i det meget velassorte-

rede norske cafeteria. 

NOBLE LEDGER gav alt i alt en masse svar, 

og specielt vil jeg notere mig at øvelser 

af denne længde giver en masse svar ift. 

styrker og svagheder internt i enheden, 

hvilket er uvurderligt som delingsfører.

Alt i alt var øvelsen atypisk på mange 

måder, og meget kunne være gjort an-

derledes i faserne, men det er uden tvivl 

motiverende og udfordrende at være del 

af et så stort set-up. 

NSE leverer forsyninger i det hollandske 

BSA. Grundet det manglende depot, må 

dagens forsyninger fra NSE læsses direk-

te på de lette transportgrupper inden de 

kan køre til kunden. Det koster tid, og 

vi kan ikke monitere kundens bestilling.

Som led i Trænregimentets indsats 

mod at nedbringe sygefraværet, blev 

der den 17. november afholdt et fore-

drag omkring stress og chefens hånd-

tering af stress. 

Som indledning til foredraget gennem-

førte Sygemeldingskontorets fastholdel-

sesteam en orientering om, hvad de kan 

hjælpe med i forbindelse med håndtering 

af langtidssygemeldinger.

Stressforedraget var initieret af regi-

mentets trivselsudvalg som konsekvens 

af en oplevelse af et øget antal henven-

delser fra medarbejdere, der har lang-

tidssygemeldt sig med stress.

Det eneste regiment

Trænregimentet er, indtil videre, det ene-

ste regiment med et trivselsudvalg, hvor 

vi har valgt at samle kompetencepersoner 

indenfor det psykiske arbejdsmiljø i en or-

ganisation. Trivselsudvalget er sammen-

sat af personlige rådgivere, som arbej-

der under Forsvarets Personalestyrelse 

og trivselskoordinatorere, som er organi-

seret under arbejdsmiljøorganisationen. 

Som et nyt tiltag, er trivselsudvalget 

blevet et underudvalg til regimentets 

samarbejdsudvalg, og deltager således i 

samarbejdsudvalgsmøderne, hvor syge-

fravær har en fast plads på dagsordenen.

Kompetent foredragsholder

Selve foredraget blev gennemført af Kurt 

Rasmussen, der er leder af fastholdelses-

teamet samt har fungeret som person-

lig rådgiver i mange år, og er en absolut 

kompetence indenfor feltet.

I foredraget kom Kurt bl.a. ind på, at 

stress først bliver farligt, når det står på 

over en længere periode, samt at det ty-

pisk er medarbejdere, som er yderst pligt-

opfyldende, samvittighedsfulde, ærekære 

og stiller store forventninger til sig selv, 

som rammes af stress. Således fik han af-

livet myten om, at det er de ”svage” og 

”dovne” der går ned med stress.

Som opsamling på foredraget blev del-

tagerne inddelt i grupper med en case, 

hvor der var lagt op til en diskussion af, 

hvordan den beskrevne situation kunne 

håndteres og hvilke ressourcepersoner, 

som man med fordel kunne inddrage i 

problemløsningen. Det blev diskuteret liv-

ligt og de fremførte løsninger var gode 

og brugbare. 

Der var forud for foredraget udleve-

ret en folder, udarbejdet af trivselsudval-

get, omhandlende stress herunder hvad 

er det, symptomer, adfærd, årsager samt 

gode råd. Denne dannede grundlaget 

foredraget, og kan findes på TRR hjem-

meside under trivsel på Aalborg Kaserner 

i dokumenter under navnet trivsel på ar-

bejdspladsen. De anvendte PP kan lige-

ledes findes på hjemmesiden. 

Som opfølgning på foredraget, har Triv-

selsudvalget modtaget en budgetramme 

med mulighed for anvendelse af en eks-

tern foredragsholder i 2015. Forslag mod-

tages gerne.

Af KN Else-Marie Trærup, leder af Trivselsudvalget på Aalborg Kaserner.

Trænregimentet sætter 
fokus på trivsel
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Redaktionen ønsker alle en 
rigtig glædelig jul samt et godt 

og lykkebringende 2015


