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LEDER: TOTALSTYRKEKONCEPTET ER GODKENDT
Arbejdsudkastet til det danske Totalstyrkekoncept er godkendt. Det betyder, at den overordnede ramme for implementeringen af den
fremtidige anvendelse af Reservestyrken er på
plads. Nu kan underarbejdsgrupperne for alvor
komme i gang med at udarbejde de konkrete
implementeringstiltag, vi længe har ventet
på. Forsvarets ledelse har øje på processen og
skubber på.

ET ARRANGERET ÆGTESKAB
Den officielle melding er, at Forsvaret vil Reserven. Der er dog mange tilfælde, hvor man stadig
kan komme i tvivl om, hvor oprigtigt budskabet
reelt er ment. Groft sagt er Totalstyrkekonceptet et arrangeret fornuftsægteskab udsprunget
af politisk pres og begrænsede ressourcer.
Reservestyrken er stedbarnet, som får lov til
at lege med, men som man helst ikke vil bruge
penge på (uddannelse, træning, udvikling,
hensigtsmæssige administrative procedurer
mv.), hvis man kunne blive fri. At implementeringen af Totalstyrkekonceptet mange steder
sker mere af nød end af lyst; det er det på tide
at komme udover.

HVAD MED DEN PRIMÆRE ARBEJDSGIVER?

HPRD ER NOGET, VI GIVER TIL HINANDEN

Hvis Forsvaret mener, at man vil Reserven, er det
nødvendigt at forstå og acceptere den grundlæggende præmis, at Reserven har en anden primær
arbejdsgiver …. vi er fastansatte et andet sted. Det
betyder, at forhold som varsel og forpligtelse ikke
kun kan tjene Forsvarets behov. Hvis den fremtidige anvendelse af Reserven skal virke i praksis, må
Forsvaret tage Reservens dobbelte ansættelsesforhold seriøst. Forpligtelser og krav må gå begge
veje. Det skal give gensidig mening. Ellers er der
ingen Reserve. Reserven skal have noget at leve af
ved siden af at stå til rådighed for Forsvaret. Det er
jo netop fidusen.

At tage vare på Reservens interesser kræver en
fælles indsats. I den sammenhæng koordinerer
og synkroniserer HPRD indsatsen fra dedikerede
reservister til gavn for Reserven. Sagen er, at
HPRD er en forening drevet at et beskedent sekretariat og derudover frivillige ressourcer. Det er
sammenligneligt med Informations Operationer.
Vi har ikke egentlige egne operative kapaciteter,
men vi fungerer som Force Multiplier, når det
handler om at varte Reservens interesser. For
at få Totalstyrkekonceptet og den fremtidige
anvendelse af Reserven til også at give mening
for Reserven, må vi hjælpe hinanden.

UDNYT RESSOURCERNE – BRUG RESERVEN

God sommer.

Det er op til værn, myndigheder og styrelser at identificere, hvor det i deres opgaveløsning er det mest
hensigtsmæssige at inddrage Reserven. Der, hvor
det at anvende Reserven er både den bedste og
billigste løsning. Det er her, HPRD kommer på banen.
Vi kæmper for, at Reserven ikke samtidigt bliver
spist af med en billig omgang. For det, at Reserven i
visse tilfælde er billigst, betyder ikke, at den enkelte
reservist ikke skal have det, han/hun er værd.

INFORMATION
HOVEDORGANISATIONEN FOR PERSONEL AF RESERVEN I DANMARK
Protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
SEKRETARIAT
Hovedorganisationen for Personel
af Reserven i Danmark
Rigensgade 9
1316 Købehavn K
Tlf. 3314 1601 – Fax 3314 3667
hprd@hprd.dk
www.hprd.dk
Sekretariatet har åbent dagligt
mandag til fredag
fra kl. 09.00 til 14.00.
SEKRETARIATSCHEF
Peter Henrik Lynard
e-mail phl@hprd.dk
FORSIDEFOTO
To timers sejlads med politikutteren.
Læs artiklen på side 8
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PÅ VEJ MOD FORSVAR
Af premierløjtnant af reserven Jeanette Serritzlev

HR-DELSTRATEGI 9: Forsvarets Reservestyrke er det ny – og endelige
– navn for det, der fremover vil være samlebetegnelsen for personel af
reserven og Hjemmeværnets frivillige.
TOTALSTYRKEKONCEPTET
Der har været en del forskellige begreber i spil,
men nu er det besluttet, at den samlede betegnelse for personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige bliver Forsvarets reservestyrke – eller slet og ret reservestyrken.
Reservestyrken indgår som en del af totalstyrken, der omfatter alt personel; det være sig
både militær- og civilansatte.
Totalstyrkekonceptet, der er inspireret af erfaringer fra blandt andet Storbritannien og USA,
kan illustreres således:

Forsvaret

FORSVARETS
TOTALSTYRKE

OPERATIVT
BEHOV

Militære

FASTANSAT
PERSONEL
Civile

Hjemmeværnet

PERSONELKAPACITET

RESERVESTYRKEN

Militære kompetencer
M

PERSONEL AF
RESERVEN

Civile kompetencer

HJEMMEVÆRNETS
FRIVILLIGE

Operationer
• NATOPS
• INTOPS
• Samtænkte
stabiliseringsindsatser
• Arktis
• Cyber

Beredskab
Afløsning
Støtte

Det civile
samfund
CIVILE
LEVERANDØRER

ANVENDELSE AF RESERVESTYRKEN

Enhed med fastansatte

Formålet er at opnå en højere grad af fleksibilitet i forhold til Forsvarets konkrete opgaver;
blandt andet ved en øget anvendelse af de
ressourcer, som er i reservestyrken.

Enhed med enkeltpersoner
fra Reservestyrken integreret
Enhed med enkeltpersoner
fra Reservestyrken som supplement

Enhed med underenheder
bemandet med personel af reserven

: Fastansatte

: Personel af reserven
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Som led i implementeringsarbejdet med DS9
har myndighederne meldt ind, hvor og hvordan
de ser muligheder for at anvende reservestyrken i fremtiden. Disse input ligger til grund for
denne principskitse, som viser en mere fleksibel tilgang til anvendelsen af de forskellige
personelgrupper, end vi kender det i dag:

Enhed med underenheder fra Hjemmeværnet
i et kommando-/kontrolforhold

: Hjemmeværnets frivillige

FLEKSIBILITET SOM NØGLEORD

Én af mange
kombinationsmuligheder

ETS RESERVESTYRKE
HVAD SIGER
ENTITETSCHEFERNE?
7. april blev der afholdt seminar for alle
entitetschefer om fremtidens anvendelse
af reserven. Det skete på Ryes Kaserne i
Fredericia, hvor ca. 40 chefer fra forskellige
reserveentiteter blev opdateret på
implementeringsarbejdet af Delstrategi 9 og
fik mulighed for at komme med deres input og
erfaringer; både i forhold til den eksisterende og
fremtidige anvendelse af reserven.
Her er nogle af kommentarerne, som fremkom
under dagens workshop:

Skitsen skal ikke ses som en begrænsning, men
som en synliggørelse af de mange muligheder,
som totalstyrkekonceptet medfører. ”Vi leverer
ikke færdige løsninger og strukturer, men skaber grundlaget for, at de forskellige myndigheder kan optimere den samlede anvendelse af
reservestyrken i forhold til enhedens opgaver,”
siger oberstløjtnant Steen Flügge, der er chef
for Implementeringssekretariatet for HR-delstrategi 9.
Han fortæller endvidere, at der bliver etableret en såkaldt strategisk central funktion til
støtte for reservestyrken.
Den centrale funktion er blandt andet
blevet til, som følge af at mange i reserven har
udtrykt, at det er svært at få den fornødne information. Funktionen skal samtidig også være
det naturlige kontaktpunkt for f.eks. tidligere
ansatte i Forsvaret, der kunne have interesse i at komme ind igen, og for arbejdsgivere,
som har medarbejdere med en kontrakt med
Forsvaret.
”Der er ikke tale om en ny hr-funktion for
reservestyrken, men om en støttefunktion, der
skal gøre det lettere for den enkelte reservist,
myndighed og arbejdsgiver at finde vej til den
rette kontakt eller få svar på sit spørgsmål,”
siger Steen Flügge.

HVORNÅR SKER DER NOGET?
I HPRD-kredse hører man indimellem forundring over, at arbejdet med Delstrategi 9 ikke

er nået længere. Men der sker faktisk noget
hele tiden, fortæller oberstløjtnant Steen Flügge. ”Jeg forstår godt, at man udefra kan tænke,
at det da er utroligt, at det ikke går hurtigere,”
siger han. ”Men det er et stort arbejde med
mange afhængigheder, forskellige og til tider
modsatrettede interesser og mange involverede. I implementeringsorganisationen alene med
alle underarbejdsgrupper er vi mere end 100
personer.”
Han lægger heller ikke skjul på, at der er
områder med særlige udfordringer: Det gælder
f.eks. arbejdet med justering af ansættelsesforhold og uddannelser.
Oberstløjtnanten fortæller også, at implementeringsorganisationen flere gange er
blevet mødt med et ønske om mere information.
Derfor bliver der nu efter sommeren lanceret
en hjemmeside for reservestyrken på forsvaret.
dk. ”Vi oplever selv, at vi kommunikerer hele
tiden, men hvis ikke det når ud til brugerne, er
det selvfølgelig noget, som vi skal forholde os
til,” siger han.
Implementeringen af HR-delstrategi 9 skal
være tilendebragt inden udgangen af 2017.

Hvad kan og skal reserven?
”Reserven virker bedst, når personellet
har faste funktioner og et fast
tilknytningsforhold til enheden.”
”Reserven skal supplere, vikariere og støtte
faste enheder.”
”Reserven skal indtænkes i opgaveløsningen
fra starten – og ikke blot som ’nødløsning’.”
”Der er for så vidt ingen begrænsning, men
Forsvaret skal definere sit behov.”

Træning i funktionen
”Der skal være behov mulighed for jævnlig
træning i funktionen.”
”Der skal være et tilstrækkeligt antal
rådighedsdage.”

Praktiske forhold
”Accept fra erhvervslivet er vigtig.”
”Vi skal styrke rekrutteringen.”
”Det skal være nemt! Mindst mulig
administration.”
”Der er brug for mere fleksible
meriteringsmuligheder.”
”Tjenesten skal være gensidigt forpligtende:
Der er behov for tidligere varsler i
forbindelse med opgaver og aftaler om
indkommandering.”

Uddannelses-, udviklings- og
udnævnelsesmuligheder
”Det er en udfordring, at man har nedlagt
reserveofficersuddannelsen. Linjeofficerer,
der forlader Forsvaret, gør det jo af en årsag
og er ikke nødvendigvis særligt motiverede
for at overgå til reserven.”
”Udnævnelse skal genoptages!”
”Husk, at reserven både er officerer og
befalingsmænd.”

LÆS MERE
I apriludgaven af Forsvarsavisen kan du
læse mere om implementeringsarbejdet og
totalstyrkekonceptet. Du finder forsvarsavisen online
på forsvaret.dk.

”Alle taler om civile kompetencer; men for
nogen er interessen ikke at arbejde med
civile kompetencer, men med det militære
håndværk.”
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TAKTISK SKYDNING
MED PISTOL
Af kaptajn af reserven Jens Christian Callesen

HPRD Midtjyske Kreds har besluttet at løfte fokus på vores feltsport, herunder at supplere de
klassike feltsportsdiscipliner med mere praktisk
orienteret uddannelse.
Vi besluttede at begynde med skydning, hvor vi
gerne ville give vores skytter en bedre forståelse af
hvorledes en pistol er tænkt anvendt i en taktisk situation. Meget få af os har skudt handlebaner med
pistol, og heldigvis har endnu færre været udsat for,
at skulle bruge den i en skarp situation. Ambitionen
var at give vore skytter grundprincipperne i taktisk
anvendelse af pistolen, og opgaven med at planlægge dagen blev givet til Leder Feltsport.
Leder Feltsport, Steffen Poulsen, kvitterede
med strakts at kontakte landets førende kapacitet
inden for taktisk skydning; Christian Thomsen.
Christian har en fortid som mangeårig skydeinstruktør hos Jægerkorpset, og driver i dag bl.a.
firmaet CT Tactics, der udbyder højt kvalificeret
skydeinstruktion til alverdens special ops. teams.
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HPRD viste sig velvillig til at støtte arrangementet økonomisk, og således kunne vi udsende
invitationer til arrangementet, der blev afhold på
FSN Karup den 23. april med fuldt tegnet tilmelding på 20 og med 2 der var forhindret på dagen.
Som i al god planlægning er vejret en af de
styrende forudsætninger, og Steffen valgte
klogt at lægge skydningen i et 5 timers vindue
med sol, ind i mellem hagl- og snebygerne, der
ellers dominerede dagen.
Skydningerne og undervisningen levede fuldt
op til de høje forventninger vi alle mødte op med.
Christian Thomsen er en formidabel formidler
af sin viden og evner, og han formåede på de 4
timer han havde til rådighed at omdanne et hold
klassisk uddannede pistolskytter, der normalt
står på 25m og har den gamle udgave af SIKKAV
mejslet ind i rygraden, til nogle mere dynamisk
tænkende skytter. Vi fik lært ny skyde/klar stilling, fik genindlært korrekt fatning på våbnet, fik

øvet sigte/aftræk og vigtigst af alt – fik set det
hele virke i praksis. Vi gik ind på afstanden 8 –
10m, og kunne her øve skud og opfølgende skud
på tid. Efter en række øvelser, der fik flyttet alle
skytter kunne vi slutte af med finalen.
Finalen bestod i det, der i IPSC Skyttekredse
kendes som ”El Presidente”, af skydning på
tid mod 4 mål med 2 skud i hvert mål. Christian
Thomsen skulle som instruktør lige sætte benchmark, så han gennemførte på 2,4 sek med alle
skud i A-Zonen. Det var naturligvis ikke så let
for første skytte, at komme efter den præstation,
men mange af vore skytter klarede sig flot.
Det blev en dag, der opfyldte formålet. Der
var en klar ændring af skytternes fortrolighed
med pistolen, og en erkendelse af hvad der skal
til for at opnå træf, når man skal skyde på tid.
Alle gik derfra med et smil på læben, og vi glæder os til at kunne invitere til det næste HPRD/
RIR feltsportarrangment i Midtjyske Kreds.

måske
HAR DU DET DER SKAL TIL
VI SøgER LIgE nU ASpIRAnTER TIL

specialst yrkerne

Jægersoldat
Frømand
sirius patrulJeFører
se mere på
Forsvaret.dk/specialstyrker

MED BLÅ BLINK OG PIBEKRAVE

Af Sektionschef af reserven Peter Fristrup

Peter Albek Noer er sognepræst i Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup på Mors. Det har han
været i 20 år nu. Selvom han lige er fyldt 50, er
han en moderne præst, og er da også facebook-ven med mange fra menigheden. De har i
flere år kunnet se hans profilbillede, hvor hans
flotte beredskabsuniform røber hans alter ego.
Han har nemlig i mere end 30 år været officer
af reserven ved Beredskabsstyrelsen. Da han
for en måned siden trumfede profilbilledet med
et cover-billede, hvor han står i præstekjole
foran et udrykningskøretøj fra Beredskabsstyrelsen og med Frøslev kirke i baggrunden,
kunne RESERVEN ikke dy sig for at kontakte
ham.
Vi har derfor spurgt Peter, hvorfor han
valgte at blive beredskabsofficer af reserven.
Han svarede:
”Jeg fik tilbudt uddannelsen i de dejlige
rammer på Bernstorff Slot, mens jeg var værnepligtig i 1985-87, samt tilbudt rådighedskontrakt i Hillerød straks efter værnepligten. Jeg
takkede ja til kontrakten af 3 grunde:
1. Jeg ville gerne fortsat have kontakt til
Civilforsvaret/ Beredskabsstyrelsen.
2. Det var en indtægtsmulighed i de følgende år, hvor jeg skulle studere.
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3. Det gav mulighed for uddannelse, samt
undervisnings- og ledelseserfaring.
Status de følgende 8-10 år blev gennemsnitlig 6 ugers IKD pr. år, som sommerferieafløser for de faste befalingsmænd, og til planlægning af øvelser, øvelsesdommer, samt en række
kurser, bl.a. 2 stk. 3 ugers kurser som hhv. ABC
officer og indsatsleder. ”

RESERVEN: Hvorfor valgte du så atomberedskabet?
” Jeg fik noget indkommandering i tilknytning
til atomberedskabet og blev efterhånden overflyttet til Nukleart Beredskab i Birkerød, hvor
jeg som Mat-Fys student og udpræget logiker
nyder at nørde med atomfysikken. ”

RESERVEN: Hvad har atomberedskabet så
givet dig?
” Jeg er glad for at undervise, og i 2013 fik jeg
muligheden for at tage 2 uger i Grønland for
at undervise politiet i atomberedskabet i 4 af
de 10 største byer: Sisimiut/Holsteinsborg,
Qaqortoq/Julianehåb, Narsaq ved foden af
det interessante uranholdige Kvanefjeld og
Nanortalik. I politistyrken indgår også danske
politibetjente. De gør typisk to års tjeneste i

Grønland, så efter 2 år er der igen behov for, at
en nuklear specialist tager turen ud i bygden
og uddanner den nye betjent på stedet. Det er
heldigvis en opgave, der for den overvejende
del er landet på reservens bord.
Jeg indgår desuden som uddannet målespecialist (NFIT: Nuclear Field Investigation
Team) i den lille flok beredskabsofficerer, som
kan udsendes til internationale indsatser, når
Danmark fra nytår indgår i det internationale
RANET (Response and Assistance Network)
beredskab under IAEA (International Atomic
Energy Agency).”

RESERVEN: Er der ikke en latent konflikt
mellem pibekraven og det blå blink?
”Jeg synes faktisk, at synergien er blevet større med årene. I mit civile job som sognepræst er
jeg blevet en af 42 præster som varetager Folkekirkens Katastrofeberedskab, der er udviklet
efter Scandinavian Star ulykken i 1990. Vi er
6-10 præster i hver af Danmarks 5 regioner,
der har det som en lille delopgave, hvor vi
indgår som en del af Samfundets Beredskab.
Opgaven er bl.a. at være samtalepartner og
stille ritualer til rådighed for de ramte og deres
pårørende i akutte situationer.

Den gamle kirke i Julianehåb

Julieanehåb. 7 kække kursister

Og netop fordi, jeg har en baggrund som
sognepræst og er vant til at have samtaler i svære situationer, er jeg også blevet
tilknyttet Beredskabscenter Nordjylland i
Thisted. Efter uddannelse på Beredskabsstyrelsens Højskole i Snekkersten indgår
jeg i Beredskabscentrets kollegastøtteteam,
der tager samtaler med centrets værnepligtige og ansatte, samt debriefing mm. efter
særligt belastende indsatser. Desuden har
jeg undervisningsforløb i psykisk førstehjælp
med de værnepligtige.
Kollegastøtteuddannelsen svarer til grunduddannelsen som psykotraumatolog efter
RITS-metoden, hvor RITS står for Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress. Jeg
forventer i 2017 er færdigøre denne psykotraumatologiske uddannelse, der foregår i Norge,
og svarer til en Master. Det er en uddannelse,
som giver gode redskaber til at hjælpe ramte
til at genfinde en god hverdagsrytme efter
traumatiske hændelser. Så også her styrkes
samvirket mellem civilerhvervet og opgaven
som officer af reserven.
Og omvendt, så har min baggrund som
officer af reserven helt klart også præget mit
virke som præst.

Jeg har det fint med som præst altid at være
i beredskab. Det er på flere planer mere en
livsform end et job. Desuden har jeg medtaget
en problemløsende, innovativ og organiserende tilgang i virket som præst. Jeg har lyst
til udfordringer og gøre en positiv forskel. Jeg
er bl.a. i Stiftsrådet og flere stiftsudvalg, samt
tovholder i såvel visionsgruppe som tænketank,
tillidsrepræsentant i provstiet og personalechef
i pastoratet, primusmotor i fælles eventgudstjenester og arrangerer studierejser på stiftsplan. I meget af dette kommer stabsarbejde
og krisestabskurser fra Beredskabsstyrelsen
selvfølgelig også til gavn.”

RESERVEN: Nu er du jo godt nok i en
branche, hvor hovedparten af lønnen
først indkasseres i himlen, men hvad
er der egentlig, der har fået dig til at
hænge ved, her mere end 30 år efter du
første gang var i uniform?
”Jeg var glad for at tjene pengene, da jeg var
studerende, men nu er lønnen selvsagt ikke så
vigtig længere. Det er vel mere blevet en inspirerende hobby med indtægt, hvor jeg nyder
fællesskabet og udfordringerne og tager det
hele som oplevelse.

Lad mig blot nævne én specifik oplevelse
med dobbelt relation til civilerhvervet. Da
jeg underviste i atomberedskabet i 4 byer i
Grønland, var jeg en søndag i Julianehåb/
Qaqortoq. Her blev jeg bedt om at holde
gudstjeneste på dansk i den smukke gamle
trækirke, som stadig bruges lejlighedsvis,
selvom man byggede en ny stor moderne
kirke i 1973. Den gamle kirke emmer af historie: Jonathan Motzfeldt, Grønlands store
landspolitiker, var præst ved kirken i årene
op til 1973.
Og på væggen hænger redningskransen
fra M/S Hans Hedtoft, motorskibet, der også
kaldes Grønlands Titanic. Med 95 ombordværende sejlede skibet 29. jan. 1959 ud fra
Julianehåb på sin jomfrurejse, hvor det påsejlede et isbjerg og sank på tragisk vis uden
overlevende. Det eneste der blev fundet var
redningskransen, som 9 måneder senere drev
i land på Island.
Her havde der også været en stor opgave for Folkekirkens Katastrofeberedskab,”
afslutter sektionsleder af reserven Peter Albek
Noer inden han igen kaster sig over bunken af
kirkelige opgaver.
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CIOMR

MID WINTER MEETING (MWM),
BRUXELLES 2016
Af reservelæge-1 af reserven Christopher Clemmesen

En retsmediciner, en kirurg
og to anæstesilæger….
Det lyder umiddelbart som starten på en dårlig
vittighed, men denne gang var det blot den
danske delegation til årets CIOMR Mid Winter
meeting (MWM) i Bruxelles. Delegationen bestod
af STLG-2-R Peter J.T. Knudsen, den nationale
VP RLG-1-R Christopher Clemmesen, RLG-1-R
Anders Peter Skovsen (nyvalgt repræsentant til
CIOMR) og RLG-2-R Kasper Winther.
MWM startede med en ”Meet and greet”
pre-workshop hvor temaet var PREHOSPITAL
EMERGENCY CARE. Denne var velbesøgt med
22 deltagere.
En fast del af programmet er 2. dagens
”Scientific Session”. Årets tema var ”The role of
the reserve in the future of military medicine and
Military and Civil integration”. I år har der været så
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mange indsendte abstracts, at det ikke var muligt at lade alle præsentere deres indlæg. Det blev
i alt til 12 indlæg. Danmark var stærk repræsenteret med hele 2 foredrag og en poster. STLG-2-R
Peter J. T. Knudsen bidrog med ”Civilian-military
cooperation in forensic odontology in Southern
Denmark”. Her fik man et indblik i samarbejde
imellem det danske forsvar og tandlæger af
reserven i uddannelsen af retsodontologer. Det
andet danske bidrag var “LUCAS 2 in Danish
search and rescue helicopters” af RLG-2-R Kasper
Winther. Kasper præsenterede sin videnskabelige
undersøgelse af anvendelsen af LUCAS 2 i Forsvarets redningshelikopter, Eskadrille 722. LUCAS
2 er et brystkompressionssystem som kan udføre
automatisk hjertemassage i forbindelse med
hjertestop. Begge foredrag var af høj videnskabelig kvalitet, hvilket også blev positivt bemærket af

de andre nationer.
Alle abstracts
fra ”Scientific
Session” kan ses på CIOMR´S hjemmeside,
http://ciomr.org/
I forbindelse med MWM deltog den faste
danske militære repræsentant til NATO og EU,
generalløjtnant Per Pugholm Olsen i møder med
den danske CIOR og CIOMR delegation. Vi fik en
rundvisning i NATO Hovedkvarteret og en fornem
briefing om NATO og det danske bidrag i NATO.
Resten af MWM gik med møder i de forskellige komiteer. En del af arbejdet bestod i at
planlægge Scientific Session og 3C konkurrencen til denne sommers kongres i Madrid. Den
spanske delegation præsenterede rammerne for
kongressen og man fik et godt indtryk af deres
planlægning. Vi ser frem til sommerkongressen.

MODERNE KRIGSFØRELSE
- FREMTIDENS KAMPPLADS
Af kaptajn af reserven Henrik Pagh Kold

HPRD inviterer til Sikkerhedspolitisk Seminar. Årets seminar retter fokus mod moderne krigsførelse og fremtidens kampplads, herunder
eksempler på hvordan vi allerede i dag ‘lever i fremtiden’. Igen i år garanterer vi en stærk række af indlæg fra eksperter, meningsdannere og
beslutningstagere.
Det bliver to dages intenst seminar med høj faglig relevans for alle ansatte i Forsvaret, som også giver deltagerne mulighed for at mødes og
erfaringsudveksle med kollegaer fra andre dele af Forsvaret.
Vi håber derfor på, at reserveentiteter og enheder vil prioritere ressourcer til deltagelse på seminaret, således at vi igen i år får en bred
repræsentation af både reserve- og fast personel.

TILMELDING
Årets seminar finder sted den 30. september kl. 09.30 til 1. oktober kl. 15.00 på
Vordingborg Kaserne og tilmelding er mulig via www.hprd.dk fra den 1. juni eller
ved at skrive en mail direkte til projektansvarlig, major-R Tomas B. Legarth
malecastre@gmail.com med følgende oplysninger: Navn, Grad, MA-nummer, Enhed
og E-mailadresse. Tilmeldingsfristen er 16. september, men da pladserne gives væk
efter først-til-mølle princippet, anbefales det at man tilmelder sig snarest.

BEMÆRK!
For at kunne deltage i seminaret skal man have
indkommanderingsdage med fra sin egen enhed. Yderligere
spørgsmål kan rettes til projektansvarlig, major-R Tomas B.
Legarth via malecastre@gmail.com

Af overkonstabel-1 af reserven-R John Finmann

XIII INTERNATIONAL MILITARY CONTEST
– “Patrol Polska 2016” - For Defence Secretary Cup
International skydekonkurrence for KS/SG gruppen i juni måned
Så invitere HPRD igen til en spændende skydekonkurrence i Polen,
24. til 26. juni nord for Poznan. HPRD har besøgt vores polske værter siden 2006 og polakkerne disker altid op med nogle spændende
skydninger og konkurrencen er vel besøgt af andre NATO-lande.
Vi skal bl.a. skyde med P-83 gun, Glauberyt submachine gun,
Beryl rifle og som noget nyt skal vi på en Field trip (survival).

HPRD betaler alle omkostninger, det eneste du skal er, at skaffe
3 indkommanderingsdage hos din enhed og tilmelde dig på hprd@
hprd.dk – seneste tilmelding er den 12. juni.
Vil du høre nærmere om dine muligheder for at komme med på
en spændende og udfordrende tur med HPRD, så kontakt undertegnede john.finmann@gmail.com
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YOUNG RESERVE OFFICERS
SEMINAR 2. TIL 5. MARTS 2016
Af premierløjtnant af reserven Morten Kruse
Dette års deltagelse i Young Reserve Officers Seminar (YROS) bød endnu en gang på
værdifulde erfaringer, holdningsudvekslinger,
kulturforskelle og ikke mindst hårdt arbejde.
Det hele løb af staben d. 2. til 5. marts i Prag og
den danske delegation bestod af:
· Martin Henriksen (PL-R, HW KAR)
· Sigurd Christiansen (PL-R, ATW AAL)
· Frederik Andersen (LT-R, TRSJ)
· Michael Larsen (LT-R, 2. BDE)
Ligeledes var Morten Kruse (PL-R, 2. BDE)
repræsenteret som medlem af CIOR YRO Komiteen og dermed medansvarlig i hele planlægningen af selve forløbet.
Seminaret har ligesom Workshoppen, der
bliver afholdt til sommer, i samarbejde med det
amerikanske militærs TRADOC Culture Center
(TCC) gennemgået en udvikling de seneste
år. TCC’s specialist, Kate Smith, formåede at
sammensætte et forløb med et solidt teoretisk
fundament, efterfulgt af nuanceret praktisk tørtræning, hvilket resulterende i en eksponentiel
læringskurve gennem det ellers korte forløb.
Ni lande deltog i seminaret, hvor Estland og
Ukraine fortjener at blive nævnt. Deres bidrag
til diskussionerne og det generelle verdensbillede gjorde seminaret ekstra værdifuldt ift. de
udfordringer vi står over for i dag.
Seminarets indhold omfattede kryds-kulturel
kommunikation, forhandlingsstrategi og konflikthåndtering. Vi har samlet nogle af hovedemnerne, så vi kan dele ud af den viden, vi har taget
med hjem, samt motiverer andre reservister til at
deltage i disse unikke seminar og workshops.

DET FAGLIGE INDHOLD
Hovedpunktet i krydskulturel kommunikation
er at finde et fælles standpunkt, eftersom både
sprogkundskaber og kultur er markant forskellig. Seminaret foregik på engelsk, hvor det blev
understreget at i krydskulturel kommunikation skal søges at afpasse niveauet til laveste
fællesnævner. En lektie, der havde sit udspring
i en videnskabelig artikel (Febbraro, McKee, &
Riedel, 2008), blev uddelt cirka en uge før selve
seminartet med henblik på at forberede deltagerne. Artiklen præsenterede hovedsageligt tre
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YOUNG RESERVE OFFICERS WORKSHOP
29. JULI TIL 6. AUGUST 2016
Har ovenstående fanget din interesse og
har du lyst til at tage udfordringen op?
Vil du blive klogere på internationale
problemstillinger samt blive tildelt
værktøjer til at arbejde med dem? Så
skal du deltage i Young Reserve Officers
Workshop, der i år bliver afholdt den 29.
juli til 6. august i Madrid.
For at kunne deltage skal du
opfylde følgende krav:

· Medlem af HPRD.
· Rådighedskontrakt med Forsvaret.
· Grad af SL, LT, PL eller KN.
·	Din enhed er villig til at
indkommandere dig til aktiviteten.
HPRD betaler kursusgebyr,
rejseudgifter og time-dagpenge,
så udgifterne til egen enhed er
udelukkende indkommanderingen.

hovedområder i ledelse af multinationale militære
operationer og interkulturelle faktorer, med fokus
på den humanistiske og kulturelle dimension. Først
blev individuelle ledelseskarakterer (træk, opførsel
og andre egenskaber) gennemgået, dernæst
kulturelle ledelses implikationer og barrierer i multinationalt samarbejde og til sidst hvordan ledelse
og kommandostruktur kan bruges i en tværkulturel, multinational militær sammenhæng.
Det næste, der blev taget hul på var kulturel
analyse gennem analyseformen Values-Beliefs-Behaviour-Norms, forkortet VBBN. VBBN
dækker groft sagt over de fire elementer, der udgør en given kultur. Konceptet er at man gennem
en fragmentering af det der observeres er i stand
til at forstå den bagved liggende kultur ved at
koble dem op på den kulturelle forforståelse. Man
søger herigennem at koble den viden man har om
en given kultur, det være sig eksempelvis religion
og opførsel, for herfra at forstå hvilke værdier og
normer kulturen rummer. Netop vigtigheden af at
forstå de fire facetter som VBBN udgør, er særligt
vigtigt for at kunne opretholde krydskulturelkommunikation. Hvad der anses som normativt god
skik i den danske kultur kan anses som nedværdigende i andre kulturer.

Har du tiden, opfylder du kravene
og ønsker du at deltage, så skriv en
motiveret ansøgning til PL-R Martin
L. Henriksen på martin@pentagonelectric.dk. De udvalgte deltagere vil få
direkte besked. Deadline er den 10. juni.
Skulle der være spørgsmål eller
interesse for uddybelse, så er man
velkommen til at skrive til selvsamme
mail.

Dette kom til udtryk i de afsluttende
øvelser hvor vi i et opstillet senarie skulle
gennemføre en trepartsforhandling. Den ene
parts kulturelle ståsted virkede umildbart
absurd, eftersom man kun kunne forhandle
med dem, hvis man var villig til at give en
særlig hyldest til deres diktator. Dette viste
sig at være determineret af deres religion,
da de så deres diktator som deres religiøse
overhoved.
Tredje del af seminarets indgående undervisning var i forhandlingsstrategi. Der blev undervist i den amerikanske tilgang til forhandling, hvor vi blev introduceret til BATNA, som
står for Best Alternative to a Negotiated Agreement, og ZOPA, der står for Zone of Possible
Agreement og andre koncepter. BATNA er hvad
man selv (og modstanderen) har af muligheder,
hvis forhandlingerne falder sammen. Yderligere
viden om BATNA se http://www.negotiations.
com/articles/best-alternative/. ZOPA dækker
de kriterier vi stiller op inden forhandlingen, fra
”Bottom Line” og det idealle resultat. Man skal
i forhandlingssituationer være sine muligheder
bevidst for at opnå det bedst mulige resultat
for en selv.

NYT FRA CIOR
Af major af reserven og dansk vicepræsident CIOR, Allan Sørensen

fra dansk side deltaget i arbejdet om udviklingen af dette dokument. Arbejdsgruppen består
af Holland, England, Belgien og Danmark.
Det blev besluttet, at udarbejde et mere
præcist beslutningsforslag på baggrund af det
fremlagte dokument, som herefter sættes til
afstemning på sommerkongressen i Madrid.
Dokumentet er i princippet godkendt,
desuagtet enkelte indsigelser. Dokumentet er
ikke et beslutningsdokument, men indeholder
alene en analyse af mulige løsningsforslag/
justeringer af organisationen. Herefter er det
op til Council at beslutte, når de konkrete
ændringsforslag foreligger.

SEMINAR-KOMITEEN:
SOMMERKONGRESSEN – MADRID –
SPANIEN 2. TIL 6. AUGUST 2016
Som annonceret tidligere afholdes dette års
kongres i MADRID i perioden 2. – 6. August
2016.
Ønsker man at deltage i dette års kongres
eller nogle af de tilstødende arrangementer,
skal man rette henvendelse til HPRD
(allan@advokathb.dk). Husk at afklare
indkommanderingen ved egen enhed.

CIMIC SEMINAR:
Årets seminar gennemføres på ingeniørkasernen i Madrid. Det gennemføres på samme
måde som de tidligere seminarer. Første del
er orientering / foredrag og sidste del er en
mindre øvelse.
Tid / Sted: 30. juli til 2. august kl. 1200
/ Militær ING akademi, Madrid (Academia De
Ingenieros De Ejercito)
Den spanske komite har lagt alle oplysninger frem på hjemmesiden: http://www.cior.es
Her kan man finde relevante oplysninger om
kongressen og de relevante arrangementer.

vicepræsident Arnost Libezny (OF-4)
Planen er endvidere, at Polen overtager
efter Tjekkiet (2018-2020). Det tyske forbund
har oplyst, at man arbejder på at overtage
præsidentskabet fra 2020.

Komiteen har fået deres egen webpage:
https://ciorseminar.wordpress.com.
Det kommende seminar er ikke fastlagt,
men komiteen regner med at det bliver et
tema omkring det amerikanske-, russiske- og
europæiske forhold.

STRATEGY CIOR 3.0

KONTAKT PERSONERNE I CIOR:

Oplæg til ændring af CIOR organisation og
struktur blev udleveret på mødet i Bruxelles.
Arbejdsdokumentet bærer titlen Strategy
CIOR 3.0 ”We know, we care”.
Baggrunden for arbejdsgruppen er, at udvikle organisationen og fremtidssikre organisationen i den skiftende verdenssituation. Vi har

VICEPRESIDENT COUNCIL: MJ-R Allan Sørensen
CIMIC: KN-R Preben Hebsgaard
MILCOM: PL-R Steen Vittrup (Steen Vittrup
overtager fra MJ-R Kim Åge Nielsen Birkerød,
som er blevet udnævnt til sekretær i MILCOM
komiteen).
YROW: PL-R Morten Kruse.

DET KOMMENDE PRÆSIDENTSKAB:
Den tjekkiske forening overtager ved sommerkongressen præsidentskabet efter det
bulgarske præsidentskab. Hvem der bliver
kommende præsident for CIOR vides pt. ikke,
men formegentlig bliver det den tjekkiske
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DANMARKS VETERANER
SER DAGENS LYS
Af Per Amnitzbøl Rasmussen
Veteranorganisationen De Blå Baretter bliver
til Danmarks Veteraner. Et enigt repræsentantskab besluttede i weekenden den 9. og 10.
april, at ændre navnet til Danmarks Veteraner,
for at bringe foreningens navn mere i samklang
med tiden.
Danmarks eneste Veteranorganisation
”Danmarks Veteraner”, er på en gang både
en interesseorganisation for alle veteraner,
hvad enten de har været udsendt som soldat,
politifolk, beredskabsfolk eller sundhedsfaglig
personel, og en traditionel soldaterforening.
Som landsdækkende forening, med over
3.100 medlemmer fordelt på 19 lokalforeninger,
er de repræsenteret i hele landet. Danmarks
Veteraner er tilsluttet World Veterans Federa-

14 RESERVEN/2/2016

tion, the Board of Nordic Blue Baret og driver
Veteranstøtten, der støtter sårbare veteraner
i hele landet. På den måde virker Danmarks
Veteraner internationalt, nationalt og helt ud i
lokal-samfundene.
I forbindelse med navneskiftet udtaler
landsformand Niels Hartvig Andersen: ”Helt
op til 1995 var hovedparten af vores soldater
udsendt i fredsbevarende missioner, men efter
den tid, har både politifolk, beredskabsfolk
og sundhedsfagligt personel være udsendt
sammen med vores soldater og i missioner med
flere forskellige mandater, bl.a. under NATO,
EU, OSCE, FN eller som bilaterale missioner. Her tænker jeg særligt på Balkan, Irak,
Afghanistan og flere steder i Afrika. Derfor har

vi valgt at navneskifte til Danmarks Veteraner,
der kan favne og inkluderer dem alle, derved
står vi stærkere i vores virke for veteranerne,
uanset arten.”
Samtidigt har Kammeratstøtteordningen skiftet navn til Veteranstøtten, hvilket
er meget mere i samklang med tiden og den
veteranpolitik, som landet har vedtaget.
Veteranorganisationen vil fortsætte sit
virke til gavn for veteranerne, hvor alle forhåbentlig vil kunne føle sig velkommen fremover.
Yderligere oplysninger ved landsformand,
oberst Niels Hartvig Andersen, tlf. 61 31 10 98
eller på mail: formand@blaabaretter.dk.

UDNÆVNELSER
Udnævnelse til premierløjtnant af
reserven pr. 1. april 2016
Løjtnant-R Michael Carbuhn Larsen
Løjtnant-R Morten Steen Kruse

Udnævnelse til kaptajn af
reserven pr. 1. februar 2016
Premierløjtnant-R Henriette J. Topp Engelsted Jonassen

Udnævnelse til major af
reserven pr. 29. januar 2016
Kaptajn-R Jacob Aagaard Poulsen

Udnævnelse til major af
reserven pr. 1. februar 2016
Kaptajn-R Jesper Stahl Hein
Kaptajn-R Claus Elbæk

Udnævnelse til major af
reserven pr. 1. april 2016
Kaptajn-R Flemming Glud Hansen

Udnævnelse til major af
reserven pr. 15. april 2016
Kaptajn-R Manne Kjell Suadicani

Udnævnelse til oberstløjtnant af
reserven pr. 12. februar 2016
Major-R K.V. Frederik Ahlefeldt-Laurvig
Major-R Lars Reuther
Major-R Lars Carl Gruby

Udnævnelse til oberstløjtnant af
reserven pr. 1. marts 2016
Major-R Annemette Hommel

Foreningen ønsker stort til lykke.

Kongelig hoﬂeverendør

Danske og udenlandske

Ordensbaand
Miniatureordner
medaljer
sløjfer . rosetter
Dronning Olgas Vej 9 . 2000 Frederiksberg
Tel. & fax: 33 12 82 53
e-mail: mwm@mwmorch.dk
www.ordensbaand.dk

Foto: Leif Ernst

HPRD FØDSELSDAG ONSDAG DEN 27. APRIL
2016 – OG TILDELING AF RESERVEOFFICERSFORENINGEN I DANMARKS HÆDERSTEGN
Onsdag den 27. april fejrede foreningen sin 96 års fødselsdag. Dagen begyndte med kranselægning ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats. En god tradition, og hvor
både Hæderstegnsmodtagere og gæster deltager.
Derefter Gudstjeneste i Kastelskirken, efterfulgt af overrækkelse af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn (ROHT) med deltagelse af foreningens Protektor Hans
Kongelige Højhed Prins Joachim. Fødselsdagen blev afsluttet med en let frokost for Hæderstegnsmodtagere og øvrige gæster.
På billedet ses dette års Hædertegnsmodtagere, Fra venstre er det oberst Birger Mejlholm,
tidligere formand oberstløjtnant-R Jan Hjortshøj, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim,
major-R Anders Jørgen Fin Poulsen, premierløjtnant-R Niels Peter Knudsen og foreningens
præsident, kaptajnløjtnant-R Maria Vang Knudsen.
Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at
have opnået Hans Majestæt Kong Frederik den IX’s approbation den 22. februar 1950.
Reserveofficersforeningen i Danmark (ROID) er i dag et binavn til Hovedorganisationen for Personel af Reserven i
Danmark – eller HPRD. Binavnet korresponderer således med hæderstegnets benævnelse.
Hæderstegnet kan af foreningen, efter enstemmig vedtagelse i bestyrelsen, tildeles personer, såvel aktive militære
som afskediget, og i ganske særlige tilfælde civile, som bestyrelsen finder i særlig grad bør hædres for deres indsats
for reserveofficerskorpset som helhed og for foreningen i særdeleshed.

NORDISK MESTERSKAB – NU I 2017
Af kaptajnløjtnant af reserven Maria Vang Knudsen
Trods store anstrengelser og en dedikeret indsats fra en lang række personer var vi
desværre ikke i stand at gennemføre det planlagte Nordiske Mesterskab i feltsport i
år som planlagt. Det er brandærgerligt. Det gode er, at vi nu står med særdeles gennemarbejdede planer og budget for et ganske pragtfuldt militært idrætsstævne. Vi
arbejder nu intensivt på at gennemføre Nordisk Mesterskab i 2017, som en del af et
større aktivitet for reservister i Norden.
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Formand:
Oberstløjtnant-R Peder Jon Andersen
Gartnerhaven 8
2800 Kongens Lyngby
Tlf.: 4585 7733/4074 5334 (M)
peajay@pc.dk

Københavnskredsen
ER DU PÅ KREDSENS E-MAIL-LISTE?
Flere end 700 af kredsens medlemmer er i dag
på kredsens e-mail-liste og modtager ”Nyt fra
Københavnskredsen”.
Har vi ikke din e-mail-adresse, så send den
til Peder Jon Andersen, Københavnskredsens
bestyrelse - peajay@pc.dk

BESØG I EJBYBUNKEREN
ONSDAG 8. JUNI 2016 KL. 19:00
HPRD Københavnskredsen har fået mulighed
for at aflægge et særbesøg i Ejbybunkeren i
Rødovre for at se, hvorledes Københavns luftforsvar blev ledet i 1955 – 1971 fra dette anlæg.
I forbindelse med besøget vil kredsen meget
gerne i kontakt med personer, der har gjort
tjeneste i bunkeren i en periode fra åbningen
og frem til lukningen i 2005, således at vi kan
få fortalt om alle de interessante ting der er
foregået. Har du dette, da kontakt MJ-R Anders Poulsen på avpoulsen@mail.dk
Se mere om Ejbybunkeren
http://vestvolden.dk/ejbybunkeren/
Tid:		Onsdag den 8. juni 2016
kl. 19:00-21:00
Sted:	Jyllingevej 303, 2610 Rødovre
- tilkørsel og parkering se
http://vestvolden.dk/ejbybunkeren/
Entre:	Entré 40 kr. betales af den enkelte deltager

Tilmelding:	Senest søndag den 5. juni til Lars
Bondo Svane på lbs@topkapning.dk

BESØG HOS BEREDSKABSSTYRELSEN HEDEHUSENE ONSDAG DEN 31. AUGUST 2016
Beredskabsstyrelsen Hedehusene er Beredskabsstyrelsens frivilligcenter, der huser Den Frivillige
Indsatsstyrke Øst (DFI Øst). Beredskabscenteret
opretholder et udrykningsberedskab bestående af
frivillige fra indsatsstyrken, der kan assistere Beredskabsstyrelsen i forbindelse med assistancer til
redningsberedskabet, politiet og andre myndigheder i tilfælde af brand, rednings- og miljøopgaver.
Der er 300 statslige frivillige tilknyttet Beredskabsstyrelsen Hedehusene, som uddannes i
Redning, Redningshunde, Katastrofemedicin,
Brand & Miljø, Logistik, Kommunikation & CBRN
samt Indkvartering og Forplejning.
Københavnskredsen har fået lov at komme
på besøg en af de aftener, hvor de frivillige
fra CBRN, Katastrofemedicin og USAR (Urban
Search & Rescue) mødes.
Vi får en demonstration af deres grej inden vi
går indendørs og hører om Beredskabsstyrelsens opgaver i det moderne Danmark, og
måske især, hvordan man driver en enhed med
så mange aktive frivillige.

Vores sommerstævne er fastlagt til den 14 juni.
Til dette stævne vil det glæde os at se så mange
repræsentanter som muligt fra vores nabokredse
samt hvem der ellers måtte have tid og lyst.
Vi dyster på forskellige discipliner der i år vil

Storstrømskredsen
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FELTSPORTSKURSUS
Se også www.feltsport.dk
Orienteringsløb
Sæsonen er nu godt i gang og der er løb hver
tirsdag.
Skydning
Der skydes i tidsrummet fra 17:00-19:00 med
sidste fremmøde kl. 18:15.
Der skydes følgende dage den 19. og 26. maj, 2,
9 og 16. juni, 18 og 25. august samt 1, 8, 15, 22
og 29. september.
Pistol og ammunition er til rådighed på skydebanen.
Nærmere oplysninger hos retningsleder PL-R
Erik Bruun Lorentzen, telefon 4086 5575 /
3251 5575.
Fysisk Træning
Hver mandag kl. 16.00-17.00 i Gymnastiksalen
Bygning 34, Svanemøllens Kaserne, Ryvangs
Allé 1, København Ø.
Gymnastik, atletik og volleyball.
Erhvervelse af Idrætsmærket.
Formand:
Major-R Hans Henrik Algreen-Ussing
Tirsbækvej 133
7120 Vejle Ø
Tlf.: 7581 5105 (P) / 2033 1260
hhau@tirsbaekgods.dk

Lillebæltskredsen
Lillebæltskredsen gennemfører vores planlagte
skydninger i sommeren på vores bane i grusgraven.

Tid:	Onsdag den 31. august 2016 kl.
19:00-21:00
Sted:	Hedelykken 10, 2640 Hedehusene
Tilmelding:	Senest fredag den 26. august til Lars
Bondo Svane på lbs@topkapning.dk

strække sig fra vandpassage via Death Slide til
skydning af forskellig art.

Men som det er nævnt andet sted i bladet, måtte
stævnet af økonomiske årsager aflyses.

Kontakt enten Henning Bossen (h.bossen@
stofanet.dk) eller Jesper Ladefoged (ladefoged@
jubii.dk) eller formanden for yderligere info.

Mange af kredsens medlemmer og ditto fra
andre nabokredse har lagt et solidt arbejde i
forberedelserne, og kredsen finder naturligvis
en aflysning rigtig ærgerlig.

Lillebælt var tidligere på året spændt helt op til
konkurrencer, idet Nordisk Mesterskab i Feltsport skulle afholdes i kredsens rum.

Men Lillebælt er igen klar hvis det måtte komme.

Formand:
Major-R Tomas Bo Legarth
Bækkeskov Stræde 5, Engelstrup
4733 Tappernøje
Tlf. 55 56 44 50
malecastre@gmail.com

Formand
Oberstløjtnant-R Lars H. Knudsen
Morelvej 19
9000 Aalborg
tlf.: 2010 3090
larshknudsen@hotmail.com

Nordjyske Kreds
2UDENDØRS SKYDNING

”KAUKASISK HORN”

O-LØB

er genoptaget på Lindholm Høje alle tirsdage fra
kl. 17.00-19.00.

Specialskydningen om vandrepokalen finder i år
sted 7. juni kl. 17.00 efterfulgt af præmieoverrækkelse og spisning (laks og rejer).

fortsætter som anført på http://www.feltsport.dk/
nordjyske/. Næste løb i kredsens konkurrence Vester
Aslund plantage 25. maj. Tilmelding via sms 60507243

Tilmelding til nlsptr@stofanet.dk senest 5. juni.
Egenbetaling 50 kr.

Send os en mail til aasted@stofanet.dk for at
blive holdt ajour.

Tilmelding ikke nødvendig. Pistol kan lånes
på banen. Sidste skydning 27. september
2016.

Formand:
Kaptajn-R Jens Christian Callesen
Sølvstenvej 21
8450 Hammel
Tlf.: 8696 0296
E-mail: jenschristiancallesen@gmail.com

Midtjyske Kreds
Kredsen har gennemført kredsgeneralforsamling den 9. februar. Formanden, OL-R
Lars Reuther, havde i god tid meddelt, at han
ikke længere så sig i stand til at varetage
opgaven som formand, grundet sin meget
høje rejseaktivitet i sit civile job. Kredsen
skylder Lars en stor tak for indsatsen. KN-R
Jens Christian Callesen valgte at stille op
som formand, så kredsen kunne fortsætte
det gode arbejde.
Bestyrelsen i HPRD Midjyske Kreds er således:
KN-R Jens Christian Callesen (JCC) – formand
PL-R Mikkel Schack Søndergaard (MSS) –
næstformand
KN-R Lars Husted (LH) - Sekretær
KN-R Peter V. Forsberg (PF) – bestyrelsesmedlem
OKS-1-R John Finmann (JF) – kasserer
PL-R Steffen Lindholt Poulsen (SP) - feltsportsleder
LT-R Marck Præstegaard (MP) – suppleant
KN-R Per Lange (PL) – suppleant
OL-R Henrik D. Madsen – revisor
Den nye bestyrelse har valgt at fokusere
årets arbejde på flg. felter:
Feltsport
At støtte Leder Feltsport med de ressourcer
bestyrelsen råder over, så vi kan få gennemført
arrangementer i det antal og den kvalitet vore
medlemmer forventer. Fokus i første omgang:
Skydning, herefter O-Løb og Fysisk Træning.
Vi vil facilitere erhvervelsen af det årlige ”Q”
i fysisk tilstandsprøve.
E-mail kontakt
At få sikret kontakt til alle medlemmer i kredsen. Der mangler forsat e-mail til en del med-

lemmer, og vi har besluttet at tage personlig
kontakt for at sikre disse. Ved samme lejlighed
tilbydes HPRDs nyhedsmail.
Kommunikation
Vi ønsker at højne kommunikationen til
medlemmerne om kommende arrangementer,
muligheder for uddannelse og muligheder
for tjeneste. Vi vil anvende de kilder vi har,
herunder eget netværk, for at formidle dette.
Vi vil udsende nyhedsmails med mellemrum.
Medlemsundersøgelse
Kredsen har gennemført en medlemsundersøgelse i 2015, hvor vi udsendte et ”Survey-Monkey” link. Vi fik gode forslag til aktiviteter
kredsen kunne tage op, og svar på hvorfor
mange ikke brugte de tilbud kredsen havde
i 2015. Vi vil følge op på denne undersøgelse
med en ny i løbet af 2016, hvor vi vil anvende
den nyetablerede mailliste for at sikre fuld
dækning. Resultaterne af undersøgelserne vil
blive udsendt i nyhedsmail til medlemmerne.

Som noget nyt har vi indført en ”månedens
skydning”. Det er en let forstærket skydning,
der finder sted sidste tirsdag i hver måned, og
indeholder en afsluttende konkurrence. Konkurrencen varierer, og er helt underlagt dagens skydeleders lune. Resultaterne opsamles så vi kan
udnævne årets skytte i HPRD Midtjyske kreds.
Nuværende stilling er: 1 plads: Steffen Poulsen,
delt 2. plads: J. C. Callesen og Marck Præstegård.
Vi har netop gennemført taktisk skydeuddannelse
på pistol – herom artikel i nærværende blad – og vi
planlægger at arrangere skydning med det ny LMG
til september. Herudover planlægges en taktisk
skydeuddannelse på karabin (bl.a. F/X) til oktober.

FELTSPORT I 2016
O-Løb
Kredsen afholder månedlige O-løb, ofte i
samarbejde med civile O-løbsklubber. Løbene
er udlagt med baner i flere sværhedsgrader, og
her er noget for alle. Planlagte O-Løb kan ses i
AKOS herunder.

AKOS 2016
O-Løb, lørdag den 7. maj
Familieskydning på Vestereng tirsdag den 10 maj
O-Løb, lørdag den 9. juni
O-Løb, lørdag den 7. juli
O-Løb, lørdag den 4. august
O-Løb, lørdag den 27.-28. august, Husby Klitplantage
O-Løb, lørdag den 10. september
O-Løb, lørdag den 8. oktober
Sidste skydning, tirsdag den 25. oktober, Vestereng.
O-Løb, lørdag den 12. november
O-Løb, lørdag den 3. december
Den aktuelle AKOS er tilgængelig på
www.feltsport.dk/midtjyske

Skydning
Vi skyder med 9 mm Neuhausen på Vestereng
Skydebaner i Århus, Vesterengvej 26, 8200
AARHUS N adgang fra Bodøvej – man kan
køre hele vejen op til klubhuset. Skydningerne
foregår fra kl 17.00.

Tilmelding
Ønsker du at blive tilmeldt feltsport, gå da
venligst ind på www.feltsport.dk, vælg ”Tilmelding”, og indtast dine oplysninger. Herefter vil du
modtage feltsports mailingliste, med information
om kommende arrangementer.
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Formand:
Major-R Thorbjørn von Alm Philippsen
H.P. Hansensvej 8
6400 Sønderborg
Tlf.: 3026 3603 (M)
tp@advokatcentret.dk

Sønderjyske Kreds
HUSK AT
sende din e-mailadresse til formanden tp@advokatcentret.dk – det giver kredsen mulighed
for hurtigt at orientere kredsens medlemmer
om aktiviteter med f.eks. skydning og virksomhedsbesøg.
Sønderjyske Kreds har deltaget i aktiviteter i
forbindelse med højtideligholdelse af betydende datoer i Sønderjylland.

9. APRIL
Således deltog medlemmer af kredsen i march
gennem Haderslev og kranselægning ved mindesmærket ved Hertug Hans Kirke. Ligeledes
deltog to veteraner fra den 9. april 1940.

SLAGET VED KOLDING
I forbindelse med markering af Slaget ved
Kolding den 23 april 1849, deltog ligeledes repræsentanter fra kredsen. Dels i højtideligholdelsen i korsalen i Søstrehuset, samt marchen
til fællesgraven på Gudsageren ved Brødremenigheden i Christiansfeld.
Ved den efterfølgende sammenkomst i Søstrehusets multisal, blev der holdt taler af repræsentanter fra Kolding Kommune og Haderslev Garnison.
Her er et uddrag af den tale Garnisons kommandant og stabschef Oberst Peer Sander Rouff holdt.

# Forsvarsvilje, frihed og historie fylder meget i
alles bevidsthed her i Sønderjylland. Det gør den,
fordi mange af begivenhederne her i Sønderjylland
har været blodige, og fordi udfaldet af slagene har
haft væsentlig betydning for nationen Danmark.
Der er vel tre forhold, jeg bør fremhæve:
·	Når vi hører eller læser om danske soldater
under tre årskrigen, ved Dybbøl i 1864, under
1. verdenskrig, under angrebet på Danmark,
under nutidens udsendelser i internationale
operationer i Irak og Afghanistan, noterer
jeg med ydmyghed en pligtopfyldenhed, en
vindermentalitet og en sejhed hos soldaterne,
hos jeres og vore sønner og nu også døtre, vi
kan være stolte af hos vores soldater.
·	Christiansfelds borgeres indsats for at pleje
sårede soldater skal også fremhæves, fordi
de påtog et ansvar overfor soldaterne uanset
soldaternes nationalitet.

gement var at flest mulige skulle få lejlighed til
deltage. Festlighederne indledtes med en march
med et stort kommando gennem byen med
Slesvigske Fodregiments musikkorps i spidsen.
Denne fane har haft til huse på Sergentskolen,
indtil denne lukkede. Derefter har den været
opbevaret hos et af kredsens tro medlemmer.
Efter given foranledning vil denne fane nu blive
standsmæssigt opbevaret hos kredsens formand.
Overgivelsen til kredsens formand blev til under noget mindre festlige forhold, men alligevel
standsmæssigt.

·	Støtten til soldaterne og opbakning til Forsvaret her i Sønderjylland virker helt unik.
Det kan jeg sige efter meget kort tid som
Garnisonskommandant.#

VOR FANE
Sønderjyske Kreds modtog sin Fane den 7. september 1985 ved et åbent hus arrangement på
Sønderborg Kaserne. Formålet med dette arranFormand:
Kaptajn-R Ole Overgaard Olsen
Bøgens Kvarter 99, Gullestrup
7400 Herning
Tlf. 97 21 13 86
o.olsen@vip.cybercity.dk

Nordvestjyske Kreds
SKYDNING

BESØG VED HEC

MAILADRESSER

Husk skydeaktiviteterne på pistolbanen ved JDR.

Kredsen arbejder på at kunne deltage i et besøg
ved HEC i Varde, arrangeret af Sydvestjyske
Kreds.

For at kunne servicere bedst og hurtigst muligt
i forbindelse med mulige arrangementer er det
praktisk, hvis vi har medlemmernes mailadresser (i øjeblikket kun ca. halvdelen).
Derfor: Send en mail til kredsens sekretær,
MJ-R Søren Bak på sbak@webspeed.dk, så vi
kan få dig med på listen.

De resterende skydeaftener i foråret er:
23. maj – 6. og 20.juni.
Alle dage klokken 19.00.

Sydvestjyske Kreds
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Når arrangementet er på plads, vil vi annoncere
samt skrive ud til de medlemmer, der har afleveret en opdateret mailadresse til kredsen.

Formand:
Major-R Carl Christian Høy
Brokærvej 6
6771 Gredstedbro
Tlf.: 7643 1042 (P) / 6083 2278 (M)
cchoey@mail.dk

Formand:
Major-R Martin Dam Magnussen
Gulløkken 20
5471 Søndersø.
Tlf.: 2555 9170 (M)
martin.dam.magnussen@gmail.com

Fynskredsen
AKOS 2016
HPRD – Fyn
https://www.hprd.dk/kredse/kreds-fyn/aktiviteter/
Aktivitet

Dato

Tid

Sted

Bemærkninger

Ansvarlig

Pistolskydning (P)
udendørs
Geværskydning (G)
udendørs

Hver onsdag fra 1. april
til medio oktober
(1. gang 6. april)

P 17-19

Skallebølle Skyttecenter

Pistolskydning med M49. Pistol kan lånes på banen.
Geværskydning med biathlon gevær 6. april, 8. juni og
31. august. Skydning med 7,62 mm gevær 4. maj og 3.
august

Gert Schultz

O-løb

Tirsdag den 31. maj

1730-1845

Elmelund
Mødested: Elmelundsvej 117,
5200 Odense V

O-løb af forskellig sværhedsgrad. Medlemmer af Odense
Orienteringsklub (OO) tilmelder sig selv.

Per Søgaard.
Tilmelding (ikke-OO
medlemmer) nødvendig
senest 4 dage før

O-løb

Torsdag den 2. juni

1730-1845

Højstrup
Mødested: Vibelundvej 70, 5200
Odense V

O-løb af forskellig sværhedsgrad. Medlemmer af Odense
Orienteringsklub (OO) tilmelder sig selv.

Per Søgaard.
Tilmelding (ikke-OO
medlemmer) nødvendig
senest 4 dage før

O-løb

Tirsdag den 7. juni

1730-1845

Dalumgård
Skt. Klemens Vej 73,
5260 Odense S

O-løb af forskellig sværhedsgrad. Medlemmer af Odense
Orienteringsklub (OO) tilmelder sig selv.

Per Søgaard.
Tilmelding (ikke-OO
medlemmer) nødvendig
senest 4 dage før

O-løb

Torsdag den 9. juni

1730-1845

Odense Havn
Polenkaj 2,
5000 Odense C
Sprint: reduceret længde

O-løb af forskellig sværhedsgrad. Medlemmer af Odense
Orienteringsklub (OO) tilmelder sig selv.

Per Søgaard.
Tilmelding (ikke-OO
medlemmer) nødvendig
senest 4 dage før

O-løb

Tirsdag den 14. juni

1730-1845

Åløkkeskoven
Mødested: Jægerhuset,
Gammelsø, 5000 Odense C
ved Odense Havn,

O-løb af forskellig sværhedsgrad. Medlemmer af Odense
Orienteringsklub (OO) tilmelder sig selv.

Per Søgaard.
Tilmelding (ikke-OO
medlemmer) nødvendig
senest 4 dage før

Midsommer-stævne

Onsdag den 15. juni

1700

Skallebølle Skyttecenter

Præmieskydning efterfulgt af grill-mad. Ægtefæller/
kærester yderst velkomne. Pris 130 kr. per person

Martin Dam Magnussen
eller Gert Schultz
Tilmelding senest
onsdag den 8. juni

Formand
Martin Dam Magnussen
martin.dam.magnussen@gmail.com
tlf. 2555 9170

G 16-17 se
Bem.

Næstformand/Leder Terrænsport
Per Søgaard
per.sogaard@dadlnet.dk
tlf. 2177 9334 / 6615 0207

Feltsportskursusleder
Martin Kaasgaard
martin@fam-kaasgaard.dk
tlf. 6612 6215 / 223 17940

Leder Skydning
Gert Schultz
elgert@schultz.mail.dk
tlf. 4042 4479

HPRD
Præsident:
Kaptajnløjtnant-R Maria Vang
Knudsen
Tlf.: 4071 0932 (M)
mvk@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem:
Premierløjtnant-R Oscar Cosman
Brøndum
Tlf.: 3122 8802 (M)
ocb@hprd.dk

Vicepræsident:
Major-R Kim Pedersen
Tlf.: 2345 0064 (M)
kp@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem:
Sektionschef-R Peter Fristrup
Tlf.: 3154 3641 (M)
pf@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem:
Premierløjtnant-R Peter Kaare
Thomsen
Tlf.: 5190 9007 (M)
pkt@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem:
Major-R Klaus Munch Kjøller
Tlf.: 3964 9394 (P)
kmk@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem:
Seniorsergent-R Bjarne Askholm
Tlf.: 7258 2854 (M)
ba@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem:
Overkonstabel-1-R John Finmann
Tlf.: 2094 4944 (M)
jf@hprd.dk

Bestyrelsesmedlem:
Major-R Allan Sørensen
Tlf.: 2128 8960 (M)
as@hprd.dk
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GODE GRUNDE
TIL AT VÆLGE GF

GF er ejet af kunderne og skal ikke tjene penge til aktionærer. Det betyder,
at vi kan give dig forsikring for alle pengene.
Du får overskuddet tilbage*, uanset hvilken forsikring du har. Princippet er:
Jo færre skader, jo større overskud. Du får også del i overskuddet, selvom
du har haft en skade i årets løb.
GF har nogle af Danmarks mest tilfredse kunder. Uafhængige undersøgelser
bekræfter, at GF’s kundetilfredshed er helt i top.

Bliv forsikret sammen med dine fagfæller og kolleger i en forsikringsklub,
hvor vi sammen deler overskuddet.

GF er tæt på dig
Hos GF lægger vi vægt på vores kendskab til kunderne og sætter
den personlige kontakt højt. Derfor bliver du automatisk tilknyttet
en forsikringsklub, hvor vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål.
GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet
Valdemarshaab 1, 1. tv. · 4600 Køge · Tlf. 49 17 01 94 · www.gf-officerer.dk

Overskuddet bliver trukket fra i prisen for det kommende års forsikring.

Individuelle løsninger til dit forsikringsbehov. Vi rådgiver dig, så du får de
rigtige forsikringer til den rigtige pris.

