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INTERFORCE

SYNSPUNKT

Udsendte flådeenheder 
skal kunne skifte 
mellem operationer
En flådestyrke under 
dansk kommando var klar, 
da Folketinget i december 
besluttede, at Danmark 
skulle sende et maritimt 
bidrag til Operation REC-
SYR. Operationen, der 
skal transportere kemiske 
stoffer fra Syrien.

I løbet af to uger var der samlet en komman-
dostab, og besætningen på støtteskibet Es-
bern Snare havde omstillet sig selv og skibet 
til operationen. Samtidig var det civile RO-
RO-skib Ark Futura blevet chartret.

Esbern Snare havde siden midten af okto-
ber deltaget i NATO’s operation mod pirateri i 
Det Indiske Ocean. Nu blev skibet trukket ud 
af operationen med ordre om at sejle mod 
Middelhavet. Det betød, at besætningen hur-
tigt skulle forberede sig til en helt anden og 
relativt ukendt operation. 

Besætningen brugte blandt andet forlæg-
ningen mod Middelhavet til øvelser og til 
at klargøre skibets beredskab til at modstå 
udslip af kemiske stoffer. Som supplement 
kom der støtte fra værnsfælles specialister, 
Beredskabsstyrelsen og det finske forsvar. De 
er alle eksperter i at håndtere kemiske stoffer. 
Desuden bidrager Flyvevåbnet med en heli-
kopter, en hundefører og en hund. Og Skat 
bidrager med en scanner, der kan vise, hvad 
der er i en container, uden at den skal åbnes. I 
flådestyrken indgår endvidere en engelsk fre-
gat, en norsk fregat og et norsk RO-RO-skib. 
Flådestyrken arbejder tæt sammen med en 
russisk-kinesisk flådestyrke.

Det hurtige skift fra operationen i Det 
Indiske Ocean til operationen i det østlige 
Middelhav er et eksempel på den omstil-
lingsparathed og fleksibilitet, som søværnets 
enheder skal have. 

For at det skal lykkes, skal skibene og be-
sætningerne være trænet i at operere i hele 
spektret af operationer, fra antipirateri til 
skarpe operationer. Enhederne skal hurtigt 

Chefen for Søværnets Operative Kommando, 
Frank Trojahn. Foto: SOK.
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InterForce
– er et samarbejde mellem forsvaret og civile 
private samt offentlige virksomheder omkring 
forsvarets brug af det frivillige personel. Inter-
Forces formål er at forbedre forholdene for de 
medarbejdere, der har både en militær og en  
civil forpligtelse.

InterForce blev etableret i 1999 og har en 
komité bredt sammensat af topchefer fra en 
række private og offentlige virksomheder.

Til hver udgave indbyder redaktionen en gæst til at bidrage med et ‘Synspunkt’ om et tema, som ligger skribenten på sinde.
Skribentens holdninger deles ikke nødvendigvis af hverken forsvarets eller InterForces ledelse.

kunne indsættes i en operation med ét fokus, 
og – hvis situationen ændrer sig – trækkes ud 
og indsættes et helt andet sted i en helt an-
den opgave. 

Derfor er operativ klargøring af søvær-
nets nye store skibe et vigtigt fokusområde 
i de kommende år. Gennem uddannelse og 
træning skal besætningerne kunne bruge de 
avancerede systemer, som skibene er udsty-
ret med. Det vil give enhederne den fleksibili-
tet, der er nødvendig for, at søværnet i endnu 
højere grad end i dag vil kunne bidrage til at 
skabe fred og sikkerhed i verden.  

Kontreadmiral Frank Trojahn
Chef for Søværnets Operative Kommando

InterForce medlemsmagasin no. 1 20142



International anerkendelse 
af dansk indsats i Syrien

INTERNATIONAL ANERKENDELSE

I starten af februar blev 
endnu en last kemiske 
stoffer hentet ud fra 
Syrien mens støtteskibet 
Esbern Snare sørgede  
for sikkerheden. 

  AF MORTEN FREDSLUND

Få dage efter, at den tredje last af kemiske 
stoffer var hentet ud af Syrien, som led i Ope-
ration RECSYR besøgte forsvarschef Peter Bar-
tram støtteskibet Esbern Snare. 

»Det her er en højprofil-opgave. Det er en 
opgave, som man taler om vidt og bredt. Jeg 
var i NATO’s Militærkomité for kort tid siden, 
med alle NATO’s forsvarschefer, og senere på 
dagen kom også den russiske forsvarschef 
til. Alle taler om denne operation, og 
Danmark får meget ros for at have 

taget lead på opgaven. Det er en ros, som jeg 
gerne vil give videre til jer – for det er jo jer, der 
løser opgaven,« sagde forsvarschefen blandt 
andet i sin tale til besætningen.

Fra én operation til en anden 
Operation RECSYR bygger på en resolution 
vedtaget i FN’s Sikkerhedsråd. Og da Folke-
tinget den 19. december 2013 traf endelige 
beslutning om dansk deltagelse, blev Esbern 
Snare efter et kort ophold på Cypern indsat 
i operationen som kommandoskib. Forinden 
havde Esbern Snare - siden september - væ-
ret beskæftiget med at jagte pirater ved Afri-
kas Horn som en del NATO’s operation Ocean 
Shield.

»Jeg ved, at I kom fra en helt anden opera-
tion, og kom her op, da det blev aktuelt, og 

bare er gået på og har løst opgaven. Som for-
svarschef er jeg utrolig stolt over at have en 
kapacitet, der stort set uden varsel kan rykke 
fra en opgave, ændre sig og så gå i gang med 
anden opgave,« sagde Peter Bartram til be-
sætningen. 

1.000 tons kemiske stoffer
Danmark står i spidsen for det dansk-norsk-
britiske bidrag og samarbejder med en 
russisk-kinesisk flådestyrke om løsningen af 
opgaven. 

Danmarks maritime bidrag består af et flek-
sibelt støtteskib, op til to transportskibe, en 
maritim føringsstab og maritime specialstyr-
ker. Desuden deltager flyvevåbenet med en 
helikopter samt hundefører og hund, SKAT, 
Beredskabsstyrelsen samt soldater fra hæren 
med ekspertkendskab til kemiske våben. 

De mere end 1.000 tons kemiske stoffer skal 
være ude af Syrien og destrueret inden mid-
ten af 2014.  

Kilde: sok.dk og Forsvarskanalen.tv

DANMARKS MARITIME 
BIDRAG BESTÅR AF ET 
FLEKSIBELT STØTTESKIB, 
OP TIL TO TRANSPORTSKIBE, 
EN MARITIM FØRINGSSTAB OG 
MARITIME SPECIALSTYRKER.

Foto: Karsten Stubkjær Sakariassen, ESSN
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KOMPETENCEKORTLÆGNING

Der bliver større fokus  
på soldatens civile  
uddannelse og kompe-
tencer, når man fremover 
udsender reserve- og 
hjemmeværnssoldater 
til internationale brænd-
punkter. 2.000 frivillige er 
allerede skrevet ind i et 
kompetenceregister.

  AF MORTEN FREDSLUND

Når Hjemmeværnets Kapacitetsopbygnings-
center i løbet af 2014 bliver oprettet som en 
selvstændig myndighed, sættes der for alvor 
turbo på arbejdet med at kortlægge de civile 
kompetencer hos Hjemmeværnets frivillige. 

Målet er at få et ajourført register med et 
stort antal frivillige fra Hjemmeværnet og på 
sigt forsvarets reserve. Det skal man kunne 
trække på, når Hjemmeværnet bliver bedt om 

Ny myndighed skal have overblik 
over rådighedspersonellets 
kompetencer

at sende soldater ud som led i civil kapacitets-
opbygning i et konfliktramt område, hvor der er 
brug for særlige kompetencer hos personellet.  

»Eksempelvis har vi i perioden september 
2013 til februar i år haft tre frivillige hjemme-
værnssoldater med særlig viden inden for 
landbrug udsendt for at støtte opbygningen 
af landsbrugssektoren i Helmand-provinsen,« 
siger oberstløjtnant Jan Hansen, der er funge-
rende chef for Hjemmeværnets Kapacitetsop-
bygningscenter.

»Men det kan lige så vel være hjemmeværns-
soldater, der i det civile eksempelvis fungerer 
som lærer, ingeniør, tømrer eller jurist, som der 
kan blive brug for næste gang, Hjemmeværnet 
bliver bedt om at yde militær støtte til civil gen-
opbygning et sted i verden. Det unikke er, at de 
personer, der har ladet sig registrere med deres 
civile kompetencer, tillige har en militær ud-
dannelse, så de kan klare sig og forsvare sig selv 
i et konfliktområde,” tilføjer Jan Hansen.

Skærpede krav når man udsendes
Hjemmeværnets Kapacitetsopbygningscenter 
blev etableret som et pilotprojekt i 2011. Siden 

da har godt 2.000 af Hjemmeværnets frivillige 
meldt sig til kompetenceregistreret, som alle, 
der i dag ønsker at blive meldt ind i Hjemme-
værnet, får mulighed for at tilmelde sig. 

»Generelt stilles der større krav til soldater, 
der skal udsendes, og det gælder også kravene 
til de hjemmeværnssoldater, vi udsender. Det 
handler eksempelvis om krav til soldatens fysik, 
kulturforståelse og engelskkundskaber. Og det 
bliver en af  udfordringerne at vedligeholde et 
konstant højt niveau hos de mange frivillige i 
kompetenceregisteret,« siger Jan Hansen.

Han peger også på, at det kan blive ud-
fordring at holde registeret ajour i forhold til 
soldatens faglige kompetencer og parathed 
til at blive udsendt, da soldatens livssituation 
naturligvis ændrer sig år efter år. Eksempelvis 
vil en bygningskonstruktørs faglige spidskom-
petencer skifte karakter, hvis han i en årrække 
har bestridt en administrativ stilling i den civile 
virksomhed, hvor han er ansat.    

Oplagt samarbejde med InterForce
»De, der bliver udsendt med baggrund i de-
res kompetencer, får derfor tilbudt en række 
kurser møntet på de konkrete opgaver i mis-
sionen. Det kan for eksempel være kurser på 
landbrugsskoler, tekniske skoler, på Hjemme-
værnsskolen eller på Forsvarsakademiet. Men 
det bliver uden tvivl en udfordring, at holde 
registeret ajour, så vi til enhver tid får udsendt 
det personel, der har de bedste kompetencer 

Jan Hansen er frem til 1. april chef for Hjemmeværnets 
Kapacitetsopbygningscenter.  Foto: HOK

Hjemmeværnets hold i Lashkar Gah, hvor tre frivillige 
var udsendt på baggrund af deres særlige kompetencer 
indenfor landbrug. Foto: HJV
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KOMPETENCEKORTLÆGNING

Efter to udsendelser som vagt med Hjemmeværnet 
til Afghanistan håber Pouline Grosbøl, at hendes 
uddannelse som dyrlæge kommer i spil under 
næste udsendelse. 

Pouline har sat sine 
kompetencer i spil

  AF MORTEN FREDSLUND

Da Pouline Grosbøl fik et brev med op-
fordring til at tilmelde sig Hjemmevær-
nets nye kompetenceregister, tøvede 
hun ikke længe med at svare tilbage. Nu 
har hun været tilmeldt Hjemmeværnets 
kompetenceregister i halvandet år, men 

Jeg forstod det godt, men var på den an-
den side også rigtig ærgerlig,« siger Pou-
line og tilføjer:

»Faktisk overvejede jeg at sige min stil-
ling op for at komme af sted. Men da jeg 
er rigtig glad for mit arbejde, skrinlagde 
jeg den plan igen.«

Kompetencer tur-retur
Pouline Grosbøl mener, at det er helt op-
lagt, at Hjemmeværnet registrerer med-
lemmernes kompetencer fra deres civile 
uddannelser og arbejdsliv. 

»Ved at kombinere vores civile uddan-
nelse og den militære uddannelse fra 
Hjemmeværnet kan vi løse opgaver, som 
forsvarets øvrige soldater ikke kan, da de jo 
oftest kun har en militær uddannelse. Des-
uden kan vi også rykke ind, hvor NGO’erne 
(nødhjælpsarbejdere, red.) ikke kommer 
på grund af manglende sikkerhed, da vi 
har vores militære færdigheder,« siger 
Pouline Grosbøl, som ikke lægger skul på, 
at hun brænder for at blive udsendt igen. 

»Afghanistan er et fantastisk land. Og 
når man er udsendt kommer man steder, 
og i kontakt med lokalbefolkningen på en 
måde, som ikke er muligt, hvis man rejser 
ud som turist. Så jeg vil forfærdelig gerne 
af sted igen. Om det bliver på baggrund af 
min uddannelse som dyrlæge eller for at 
løse en ren militær opgave, er for så vidt 
underordnet. Men hvis jeg udsendes som 
dyrlæge, vil jeg skulle arbejde med husdyr 
i stedet for kæledyr og under helt andre 
forhold og vilkår end herhjemme. Og det 
kunne være rigtig spændende samtidig 
med, at det helt sikkert vil give mig nogle 
nye kompetencer at skrive på cv’et,« siger 
den 35-årige dyrlæge og hjemmeværns-
soldat.  

med i rygsækken – såvel fagligt, menneske-
ligt som soldatermæssigt,« siger Jan Hansen 
og tilføjer:

»Også i forhold til hjemmeværnsoldatens 
arbejdsgiver er der udfordringer. Derfor ser jeg 
et stærkt og tæt samarbejde mellem InterForce 

og kapacitetsopbygningscentret. I min optik er 
det åbenlyst, at arbejdsgivere, der giver deres 
ansatte mulighed for at bruge deres faglige 
kompetencer i en international mission, ja de 
får også en medarbejder tilbage, der er væsent-
lig styrket – såvel fagligt som menneskeligt.«

Den 1. april udpeges en ny chef for Hjem-
meværnets Kapacitetsopbygningscenter, der 
oprettes som en ny selvstændig myndighed i 
løbet af dette år. Samtidig øges bemandingen 
fra de nuværende syv til 25-30 civile og militære 
ansatte.  

har stadig en dyrlægefagligt betonet udsen-
delse til gode.

»En udsendelse hvor jeg både skal bruge 
mine militære færdigheder fra Hjemmevær-
net og mine civile kompetencer som dyrlæge 
vil både give mig udfordringer og udvikle mig 
såvel fagligt som personligt. Så det står højt på 
ønskelisten,« siger Pouline Grosbøl. 

Hun har i en årrække været delingsfører i 
Hjemmeværnet og var udsendt til Afghanistan 
med Hjemmeværnets vagthold i henholdsvis 
2008 og 2011. Dengang brugte hun kun nød-
tørftigt sine dyrlægekompetencer få gange, 
da der opstod et behov hos ISAF-soldaternes 
bombehunde. Derimod var det Poulines mili-
tære baggrund fra Hjemmeværnet og kend-
skab til bevogtning, der var det primære under 
begge udsendelser.  

Tæt på at sige op
Da Hjemmeværnet sendte et hold hjemme-
værnsoldater med særligt kendskab til land-
brug til Helmand sidste efterår, var Pouline 
tæt på at komme på holdet. 

»Desværre kunne det af praktiske årsager ikke 
lade sig gøre at få fri fra mit job på dyreklinikken, 
hvor vi er to dyrlæger. Det var ikke manglende 
vilje fra min arbejdsgiver, som havde givet mig 
frihed under min anden udsendelse, men det 
kunne bare ikke lade sig gøre på det tidspunkt. 

Dyrlæge og hjemmeværnsoldat Pouline Grosbøl 
i Afghanistan. Her med den engelske 
bombehund Casper. Foto: Privat
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MARINEHJEMMEVÆRNSFOLK UNDERVISER I RWANDA

Havnefogeden fra Dragør
underviser afrikanske 
flådeofficerer i Rwanda
To af Marinehjemme- 
værnets mest garvede  
instruktører i søredning 
har været i Rwanda for  
at undervise en gruppe 
flådeofficerer i eftersøg-
ning og redning til søs.

 
   AF NINNA FALCK   

OG MORTEN FREDSLUND

Hvert år mister flere tusinde mennesker li-
vet i det Indiske Ocean eller i de store søer i 
Centralafrika, fordi kendskabet til Search and 
Rescue-operationer, SAR, i de fleste afrikanske 
lande kan ligge på et meget lille sted. 

Derfor giver det også god mening, at 
Hjemmeværnet i december sidste år sendte 
to af de mest erfarne officerer i SAR-discipli-
nen til i Rwanda for at undervise afrikanske 
flådeofficerer. 

»Det var anden gang, vi var i Afrika og un-
dervise efter NATO har prioriteret, at landene 
i Eastern Africa Standby Forces, EASF, får op-
bygget en kystvagt og et SAR-beredskab. En 
fin opgave, da det alt andet lige er bedre, at 
østafrikanerne bruger kræfter på at redde folk 

på vandet i stedet for at angribe skibe i rollen 
som sørøvere,« siger John Strøbæk.

Han er til daglig havnefoged i Dragør Havn 
og har været medlem af Marinehjemmevær-
net i mere end 40 år. Han er fartøjschef og 
operationsofficer og er desuden faglig an-
svarlig for, at en stor del Marinehjemmevær-
nets cirka 100 fartøjschefer bliver uddannet i 
SAR-disciplinen.

En pædagogisk udfordring
På kurset i Rwanda deltog 23 østafrikanske 
flådeofficerer, der primært skulle lære at be-
regne søgemønstre og at begå sig i rollen 
som ’on scene coordinator’ ved eftersøgnin-
ger og redningsaktioner til søs. 

Kursisterne kom alle fra medlemslande i 
Eastern Africa Standby Forces og undervis-
ningen foregik i regi af det nordiske samar-
bejde om koordination af kapacitetsopbyg-
ning i Østafrika.

»Det er jo ganske anderledes forhold, der 
gør sig gældende dernede. På den vejrmæs-
sige front er der Monsunen og de stærke 
oceanstrømme at tage højde for. Og både 
kulturelt og pædagogisk er det også en stor 
udfordring, da kursisternes forhåndskend-
skab til SAR er meget forskelligt,« forklarer 
John Strøbæk, som også kan fortælle om me-
get forskellige SAR-beredskaber:

»Nationer som Somalia, Kenya og Djibouti 
har kyststrækninger ud til Det Indiske Ocean, 
hvor man kan tale om at håndtere, hvad vi for-
står som regulære SAR-aktioner. Omvendt har 
lande som Burundi og Rwanda store søer. Her 
er principperne nok de samme, men organi-
seringen af de nationale redningscentraler er 
vidt forskellige, og det er deres materiel også,« 
fortæller John Strøbæk, der sammen med 
hjemmeværnskollegaen Bjarne Toft Madsen 
og de øvrige instruktører i det nordiske team 
brugte meget tid på at tilpasse undervisnin-
gen, så alle fik mest muligt ud af det.

Kulturbestemte behov
Undervisningen foregik på engelsk, og John 
Strøbæk og Bjarne Toft Madsen havde forbe-
redt præsentationer og opgaver hjemmefra, 
men der skulle være plads til mange juste-
ringer. Nogle kursister talte mere fransk end 
engelsk, og de måtte samarbejde med kolle-
gaer, som kunne støtte dem. På den kulturelle 
side skulle der også reserveres tid i skemaet 
til, at kursisterne kunne bede. Det hele skulle 
balancere, og den opgave var de to instruktø-
rer meget bevidste om.

»Det er fagligt meget udfordrende at un-
dervise dernede, og så giver det en unik 
mulighed for at lære andre kulturer at kende. 
Vi har virkelig fået netværk og kontakt til en 

Bjarne Toft (tv.) og John Strøbæk var Hjemmværnets udsendte instruktører på 

SAR-kurset. Premierløjtnant Rodney Zarine fra Seychellerne var en af kursisterne. 

Foto: Morten Moriani

De 23 østafrikanske flådeofficerer kom fra Rwanda, Djibouti, Somalia, 

Burundi, Uganda, Comorerne, Kenya og Seychellerne.  Foto: Morten Moriani
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MARINEHJEMMEVÆRNSFOLK UNDERVISER I RWANDA

masse spændende mennesker,« fortæller 
John Strøbæk.

Han underviser også i SAR som civilperson, 
og har blandt andet lige været faglig SAR-
rådgiver for DONG, der skal have et bered-
skab, når de opstiller vindmøller på havet.

»Jeg læner mig altid op ad min baggrunds-
viden fra Hjemmeværnet og en række kurser 
i ind- og udland samt egen erfaring fra adskil-
lige SAR-operationer som fartøjschef i Mari-
nehjemmeværnet,« siger John Strøbæk, der 
også har været SAR-instruktør i Serbien og på 
Færøerne.

Ros fra kommunaldirektøren
Som fartøjschef på marinehjemmeværnsfar-
tøjet BOPA er John Strøbæk på havet mindst 
en gang om ugen. Sammen med de mange 
timer, som han bruger som SAR-instruktør og 
andre aktiviteter i Hjemmeværnet, kræver det 
selvsagt stor fleksibilitet fra såvel arbejdsgiver 
som hjemmefronten.

»Da vi fejrede sølvbryllup for en del år si-
den, sagde min kone, at det nu nok kun var 
et kobberbryllup, med de mange timer, jeg 
er væk hjemmefra,« griner John Strøbæk, der 
skønner, at han årligt bruger mellem 1500 og 
2000 timer på Hjemmeværnet.

Dragør Kommune er blandt InterForces 
støttevirksomheder, men som havnefoged 
er John Strøbæk mere eller mindre sin egen 
chef.

»Jeg bruger ferie og afspadsering på det 
frivillige arbejde, men Dragørs kommunaldi-
rektør har da ladet en bemærkning falde om, 
at kommunen er vældig glad for, at man har 
en ansat, der bruger tid og kræfter på at rejse 
ud og bruger sine kompetencer til at hjælpe 
andre til at blive bedre til at løse SAR-opga-
ver,« siger John Strøbæk.  

Danish
Air Show
2014
‘Til lands- til vands – i luften’
Flyvestation Karup 
søndag den 22. juni 2014

Udover det traditionelle Air Show viser Politiet, Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og 
Hjemmeværnet - som noget helt nyt - udstyr og materiel og demonstrerer deres 
arbejde for Danmarks sikkerhed i verdens brændpunkter. 

Der vil vanen tro blive arrangeret fællestransport til og fra Danish Air Show for 
InterForce-repræsentanter, eget VIP-område på flyvestationen og VIP-frokost med 
videre. Forsvarschefen vil gæste arrangementet. 

Arrangementet er for repræsentanter fra InterForce-støttevirksomheder med på-
rørende. Invitationer med nærmere detaljer vil blive udsendt i april/maj. Sæt allerede 
kryds i kalenderen nu, da der vil være begrænsninger på antal InterForce-deltagere. 

Følg med på http://danishairshow.dk

Sæt alleredenu krydsi kalenderen

Det er anden gang John Strøbæk er i Afrika 

for at undervise i SAR. Foto: Morten Moriani

InterForce medlemsmagasin no. 1 2014 7



RESERVEOFFICER I SPIDSEN FOR DBU

Claus Bretton-Meyer har 
de seneste 18 år været 
administrerende direktør i 
internationale koncerner. 
Undervejs har han taget 
alle de fineste handels- 
og lederuddannelser med 
sindrige trebogstavs-for-
kortelser, der kan købes 
for penge. Den ledelse, 
han bruger i praksis, lærte 
han dog som sergent på 
Sjælsmark Kaserne.

   AF KIM VIBE MICHELSEN / 
FORSVARETS HOVEDREDAKTION

Claus Bretton-Meyer har været topleder, siden 
han var 29 år, senest administrerende direktør 
i EuroAds Group A/S, en international koncern 
der laver marketing på internettet. Og han har 
fundamentet på plads. HH og HD og Master 
of Business Administration. Når Claus leder i 
det daglige er det dog mere erfaringerne og 
teorien fra forsvaret end fra de tykke bøger på 
de fine uddannelsesinstitutioner, han bruger. 

»Ledelse lærer man ikke ordentligt på Han-
delshøjskolen. Jeg lærte det som sergent og 
senere løjtnant, og jeg bruger de samme 

Reserveofficer i spidsen
for DBU

principper i det civile i dag. Forsvaret har givet 
mig en struktureret tilgang til opgaveløsning 
og lært mig at anvende sund fornuft i mine 
overvejelser,« siger Claus Bretton-Meyer.

Det var dog mere langt hår, sejlersko, lyse-
røde Lacoste T-shirts og surfing end Forsvaret 
og time managere, der stod på programmet 
for Claus, da han voksede trygt op i kerne-
familiens skød i det solbeskinnede Hellerup 
nord for København. 

Claus gik på Ingrid Jespersens Gymnasium, 
og alle vennerne surfede, så det gjorde Claus 
også. Foranlediget af sin mor var han dog 
også aktiv spejder og havde her stiftet be-
kendtskab med det halvmilitære hierarki og 
lidt ‘hands on’-ledelse som patruljefører. 

Så da gymnasietiden lakkede mod enden, 
og det med værnepligt var lidt oppe i tiden, 
valgte Claus at aftjene frivilligt ved det davæ-
rende Kongens Artilleriregiment på Sjæls-
mark Kaserne i Hørsholm.  Og det var en op-
levelse, der i første omgang gav ham noget 
af et kulturchok. 

»Jeg ankom til min første dag som værne-
pligtig i min Citroen 2CV med et surfboard 
stikkende ud af tagåbningen, og det blev 
hurtigt tydeligt for mig, at det måske ikke var 
helt almindeligt. Jeg var omgivet af jævnald-
rende fra hele landet og alle sociale lag, og 
jeg skilte mig klart ud som en studentikos 
type fra Nordsjælland. Vi blev dog lynhurtigt 
smeltet sammen til en enhed og gode kam-
merater,« husker Claus.

Løjtnant ved et tilfælde
Claus blev hurtigt glad for at gå til soldat 
og lod sig frivilligt tage til sergent. Han røg 
på Artilleriets Sergentskole i Varde, som han 
gennemførte, men ikke uden komplikationer. 
Dengang var forhindringsbaneløb på tid en 
fast del af programmet, og Claus overtræ-
nede, smadrede det ene knæ og var tæt på 
at ryge ud. 

Det gjorde han dog ikke, men da det sene-
re blev muligt for ham at søge løjtnantsskole, 
var lægen noget skeptisk, fornemmede Claus. 
Og da han så uden et ord bare fik en konvolut 
i hånden med resultatet af helbredsundersø-
gelsen og en besked om at aflevere den til 
sine overordnede, anede Claus uråd. 

På vej over på kommandokontoret åbne-
de han konvolutten, og ordene ”Ikke Egnet” 
sprang ham i øjnene. Claus gik derefter reso-
lut tilbage til lægen og fik ham til at ændre 
bedømmelsen. 

»Hvis jeg ikke havde åbnet den konvolut 
ved en pludselig indskydelse dengang, så 
aner jeg ikke, hvilken vej mit liv havde taget. 
Det var fuldstændigt tilfældigt,« siger Claus 
Bretton-Meyer, der siden har haft en lang re-
serveofficerskarriere med mindst en måneds 
årlig tjeneste.

Står i flammer
Forløbet siger noget om Claus. For Claus er 
ikke en karriereplanlægger. Han er blevet 
headhuntet til alle sine topjobs, og da han var 

Reserveofficer Claus Bretton-Meyer tiltrådte 1. marts som administrerende direktør for Dansk Boldspil-Union, 
DBU og afløser her generalsekretær Jim Stjerne Hansen. Claus Bretton-Meyer kommer fra en stilling som CEO 
for EuroAds Group A/S, som han fortsætter sin tilknytning til gennem en plads i virksomhedens bestyrelse. For-
svarets personaleavis, Forsvarsavisen, bragte i august sidste år hosstående interview, hvor Claus Bretton-Meyer 
fortæller om sin baggrund som aktiv reserveofficer. Vi bringer her interviewet i sin fulde længde. 

Forsvaret
lærte mig ledelse
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RESERVEOFFICER I SPIDSEN FOR DBU

færdig med Forsvaret, var det også lidt tilfældigt, at han overhovedet 
tog en handelsuddannelse.

Men udover at være flittig og mere end middelmådigt begavet som 
så mange andre, så har Claus en egenskab, de færreste har. Han kan 
brænde for ting. Ikke bare på den der, jeg kan godt lide mit arbejde-
agtige måde, men derimod med en overvældende begejstrende entu-
siasme, der blæser omgivelserne omkuld. Claus brænder ikke. Han står 
simpelthen i lys lue, når han først går i gang. Og hvis han ikke er tændt, 
så gider han slet ikke at røre ved det. 

»Mit motto er Semper Ardens, altid brændende, og hvis jeg ikke 
føler, at jeg kan brænde for et job, så siger jeg nej tak,« siger Claus 
Bretton-Meyer.

Træd et skridt tilbage
Claus er også aktiv i InterForce og har hjulpet flere militære kolleger 
over i en civil karriere. Men selv om Forsvaret har mange kvaliteter, der 
kan bruges i det private erhvervsliv, mener han ikke, at skiftet er helt let. 

»Man kan ikke bare meritoverføre, så konstabler og sergenter skal 
sørge for at bruge deres opsparede ret til civil uddannelse fornuftigt, 
og officerer, der gerne vil ud, skal nok forvente at træde et skridt tilbage 
og tage jobs på lavere ledelsesniveau for at få noget erfaring og om-
skoling til erhvervslivet,« siger Claus. 

»Og græsset er ikke nødvendigvis grønnere. Som leder bliver man 
målt på økonomisk output langt mere end i Forsvaret. Man skal være 
på budget hver eneste dag, men den lederuddannelse og HR-ressour-
ce man kommer med fra Forsvaret, kan de ikke konkurrere med i det 
civile.« 

Som tidligere omtalt i InterForce 
News har racerkøreren Mikkel Mac 
sat Den Gule Sløjfe på sin  
Maserati og køredragt i sympati 
med de danske soldaters indsats. 
Nu har køreren sikret sig verdens-
mesterskabet i to klasser.

  AF MORTEN FREDSLUND

Allerede da Mikkel Mac i foråret skrev en et-årig kontrakt med 
Maserati og Formula i Allerød valgte han at sætte Den Gule 
Sløjfe på sin Maserati under de seks tv-transmitterede racerløb 
rundt om i verden.  

Den Gule Sløjfe, der viser, at man bakker op om de danske 
soldater, blev også syet på Mikkel Macs kørerdragt side om 
side med Maseratis kendte trefork-logo og mærker fra andre 
sponsorer, der støtter det 20-årige talent. 

To titler i hus
Under den sidste løbsafdeling i Abu Dhabi kort før jul sikrede 
den danske racerkører sig VM-titlen for kørere under 30 år 
samt VM-trofæet for kørere uden eget team. 

Det samlede mesterskab gik til belgiske Renaud Kuppens, 
mens Mikkel Mac blev nummer to.

Maserati Trofeo World Series er en løbsserie med cirka 50 
kørere i specialudgaver af Maserati Gran Turismo MC Stradale 
- biler der i standardudgaven har 460 hk og når 303 km/t på 
toppen. De første 0-100 km/t nås på 4,5 sekunder. Prisen for en 
gadeversion herhjemme starter ved 3,3 mio. kr. 

Ud over Abu Dhabi bragte Maserati Trofeo World Series Mik-
kel Mac og Den Gule sløjfe til løbsafdelinger på Paul Ricard-
banen nær Marseille, Silverstone, Nurburgring, Sonoma i Cali-
fornien og banen i Shanghai.

Den Gule Sløjfe 
på sejrspodiet

48 år
Senest adm. dir. i 
EuroAds Group A/S
Tidl. Adm. dir. TV 2 SPORT A/S, 
Observer Northern Europe A/S, 
Azlan Scandinavia A/S

Artiklen har tidligere været bragt i Forsvars-avisens artikelserie 
‘Med andre øjne’, hvor topchefer ytrer sig om militære kompetencer.

Fakta

Claus
Bretton-
Meyer
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Foto: Mads Lauritzen
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ERHVERVSLEDERE PÅ JAGT

23 erhvervsledere fra 
Interforce-virksomhederne 
deltog i den første Inter-
Force-riffeljagt i et driv-
vådt Borris Skydeterræn. 
En fantastisk oplevelse og 
en anderledes måde at 
dyrke netværket på, lød 
det fra flere af deltagerne. 

  AF MORTEN FREDSLUND

»Der må skydes én stor, stærk hjort, der er kro-
nebærende i begge sider. Når man har ned-
lagt den store hjort, markerer man med lange 

kraftige fløjt i den udleverede trillefløjte.  Der 
må herefter ikke længere skydes til stor hjort.«

Beskeden var ikke til at tage fejl af, da den 
ansvarlige for forsvarets jagtarealer, oberst-
løjtnant Niels O. Fabricius gav dessinerne for 
morgenens riffeljagt i Borris den 5. januar. Og 
selv om det både var mørkt, koldt og vådt 
foran det lille vagtskur i Borrislejren, sitrede 
stemningen af forventning hos de fremmød-
te jægere og erhvervsledere. De fleste var 
mødt dagen før til jagtmiddag og samvær i 
skydelejrens hyggelige lokaler, og nu vente-
de et par timers jagt i det dyngvåde skydeter-
ræn, hvor der anslået opholder sig cirka 350 
stykker kronvildt og 500 styk råvildt.

Mens en iskold regn bidrog til at gøre Bor-
ris-terrænets pytter endnu større blev de 23 
jægere placeret i stiger eller tårne i det 700 
hektar store jagtterræn. Hvem der fik hvilke 
stader var fundet via lodtrækning, og nu 
gjaldt det så blot om at have tålmodighed og 
vente på, at Den Store Hjort skulle stikke sit 
gevir frem i morgengryet, som heldigvis også 
bragte tørvejr med sig..

Med hjorteblod i panden 
Jagten var en såkaldt bevægelsesjagt, hvor 
vildtet blev trykket frem af et hold drivere 
med hunde, mens jægerne sad stationært og 
tyst i de tildelte tårne eller stiger. 

Ifølge almanakken stod solen op kl. 08.57 
og blot et lille kvarters tid senere lød de første 
fire skud. Flere fulgte med lange mellemrum 

indtil jagten blev afblæst kl. 11.30, hvor jæge-
re, der havde nedlagt et bytte, gik i gang med 
at brække dyret i terrænet. Hvis der var behov 
kunne jægerne få kyndig vejledning fra de 
hjælpere, forsvaret havde stillet til rådighed. 

For tre jægeres vedkommende var det før-
ste gang de nedlagde en kronhjort, og som 
traditionen foreskriver, blev det markeret 
med, at der blev smurt blod i panden på de 
heldige.

En af dem var adm. direktør i det odense-
anske konsulentfirma FBH Aps., Flemming 
Bonavent Hansen. 

»Jeg har deltaget i jagt på Højstrup-terræ-
net i Odense, men det her er noget helt andet. 
Det var en fantastisk oplevelse, og da jeg har 
lovet min hustru at komme hjem med ho-
vedretten til hendes fødselsdag, er det jo helt 
perfekt. Det  er mit første store bytte, så det 
er rigtig fint, at jeg kan få lidt vejledning til at 

På jagt efter
Den Store Hjort

Jagt på forsvarets arealer blev i 2012 udliciteret til private. Det er dog besluttet, 
at forsvaret som led i sin udadrettede virksomhed fortsat gennemfører en række 
jagter i InterForce-regi. Blandt andet indbyder InterForce til jagter med haglgevær 
på fem af forsvarets arealer i Nørre Uttrup, Tirstrup, Højstrup, Jægerspris og Raghammer 
på Bornholm. 

Ud over hagljagterne indbyder Forsvarschefen på særlig invitation repræsentanter 
fra InterForce og forsvarets øvelse ledelse til en eller to årlige riffeljagter på kronvildt.

Fakta

InterForces første riffeljagt blev afsluttet med vildtparade 
i Borrislejren. Foto: Morten Fredslund

Adm. direktør i Grontmij A/S, Søren Larsen 
knæler ved ved sin første nedlagte hjort. 
Foto: Morten Fredslund
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ERHVERVSLEDERE PÅ JAGT

brække dyret,« siger Flemming Bonavent Hansen, der også er oberstløjt-
nant af Reserven.  

Den Store Hjort undslap
En anden, der også fik ram på sit førte stykke kronvildt, var Søren Lar-
sen, adm. direktør i det rådgivende ingeniørfirma Grontmij A/S.

»Jeg har skudt hind og kalv før, men ikke nogen hjort, så det var en 
fantastisk oplevelse i et supersmukt terræn,« siger Søren Larsen, der var 
med til et InterForce-arrangement for første gang.

Som hovedparten af jagtens deltagere kom han også dagen før og 
deltog i jagtmiddagen.

»Nu var det jagten der trak denne gang, men hvis der er andre Inter-
Force-arrangementer, hvor jeg kan bidrage med noget, så vil jeg be-
stemt gerne deltage. Det er en god måde at træffe andre erhvervsfolk, 
som man ikke møder på andre måder,« siger Søren Larsen.

Under den afsluttende vildtparade i Borrislejren talte det samlede 
udbytte en stanghjort, en hind, to kalve, to bukke og en ræv. Et fint 
udbytte, selv om ingen havde held til at nedlægge Den Store Hjort i 
denne omgang. 

Adm. direktør i FBH Aps., Flemming Bonavent Hansen, i midten, får as-
sistance til at brække hans første nedlagte hjort. Foto: Morten Fredslund

Søværnets nybestilte inspektionsskib bliver i store træk magen til Knud Ras-
mussen og Ejnar Mikkelsen, der her ses i farvandet ved Grønland. Foto: SOK. 

Karstensens Skibsværft A/S i 
Skagen skal bygge nyt skib til 
operationer i Nordatlanten. 

  AF MORTEN FREDSLUND

Med kontrakten har værtfet sikret sig en ordre på 355 mio. kro-
ner og 200 lokale arbejdspladser i et år.  

Søværnet får til gengæld et moderne inspektionsfartøj i 
klasse med Knud Rasmussen og Ejnar Mikkelsen, blot med for-
bedringer og flere anvendelsesmuligheder.

Når skibet står færdigt i 2017 vil det have moduler med 
bomme og kraner, som kan monteres efter behov, når der skal 
ydes støtte til forskningsprojekter i Arktis. 

Inspektionsfartøjet bliver ca. 72 meter langt, 14,6 meter 
bredt og får en dybgang på ca. fem meter. Skibets besætning 
bliver på 18-20 mand.

Den samlede pris på det nye skib kommer over de 500 mio. 
kr.oner. Kilde: SOK

Nyt skib
til Arktis
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KÆMPE MILITÆRØVELSE I OKSBØL

  AF MORTEN FREDSLUND

Hver en krog af de det kæmpestore øvelses-
terræn i Oksbøl var taget i brug, da soldater 
fra tre af hærens enheder med de korteste 
beredskabsvarsler øvede sammen. 

Øvelsen varede ni dage og bredte sig ud 
over Oksbøl-terrænet på den jyske vestkyst 
fra Nymindegab i nord til Varde i syd. Af de 
1.840 soldater var de 580 kampdommere, 
momenter, rollespillere, øvelsesledelse og an-
det støttepersonel.

Omdrejningspunktet var et af de sidste 
hold til Afghanistan. ISAF Hold 17 skulle fin-
pudse holdets færdigheder og have det sid-

ste blå stempel, inden turen gik til Helmand. 
Afghanistan-holdet tæller 202 soldater. 

230 soldater fra 2. Lette Opklaringseskadron 
fra Bornholm deltog også i den ni dage lange 
øvelse. Den bornholmske enhed har siden nytår 
været det danske bidrag til NATO Response For-
ce, NRF 2014. Enheden kan udsendes med et 
ultrakort varsel, og eskadronens evne til at flytte 
sig i højt tempo blev trænet i flere omgange. 
Blandt andet via indsættelse fra helikoptere. 

Kan indsættes overalt på kloden
Den sidste enhed i øvelsen var med sine godt 
800 soldater også den største. De mange 
soldater var den nye Reaktionskampgruppe 

2014-1, RKG, fra Jydske Dragonregiment. 
Kampgruppen er en beredskabsenhed, der 
med 30 dages varsel kan gøres klar til indsæt-
telse i konfliktområder overalt på kloden. 

De tre enheder opererede indledningsvis 
på egen hånd, men endte op med at løse op-
gaverne i et tæt samarbejde. 

Der blev dog ikke lagt skjul på, at ISAF Hold 
17 havde prioritet. I modsætning til NRF 2014 
og RKG 2014-1 var ISAF 17 den eneste enhed, 
der aktuelt stod foran en udsendelse. Holdet 
blev udsendt til Afghanistan i starten af febru-
ar, mens NRF og RKG er på henholdsvis syv 
og 30 dages beredskab til potentielle, endnu 
ukendte missioner. 

Tre spydspidser samlet 
på øvelse i Oksbøl

IKKE FÆRRE END 1.840 
SOLDATER – EN FJERDEDEL 
AF HÆRENS KAMPSOLDATER 
– VAR MED DA DEN STØRSTE 
DANSKE MILITÆRØVELSE 
I MANDS MINDE LØB AF 
STABELEN I JANUAR. 

Fotos: Heri H. Niclasen
og Morten Fredslund
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SET & SKET

I februar besøgte InterForce Region Hovedstadens sekretariatsleder, reserveofficer Frederik Øster-
by, på privat initiativ, Somalias krigshærgede hovedstad, Mogadishu.

I Somalia har en multinational styrke på 22.000 soldater fra en række afrikanske nationer under 
AMISOM (African Union Mission Somalia) taget kampen op mod den Al-Qaeda-tilknyttede ter-
rororganisation Al-Shabaab.

Sammen med en journalist-kammerat fik Frederik Østerby et førstehåndsindblik i en højspændt 
hverdag i “verdens farligste by”, hvor der nok er spæde tegn på optimisme, men samtidig en frygt 
for kollaps.

Du kan læse Frederik Østerbys personlige rejsebrev fra Mogadishu på www.interforce.dk
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Øvelsesterrænet  
omkring Aalborg  
Kaserner dannede i  
november de perfekte 
rammer om den første 
InterForce-jagt afholdt  
i Nordjylland.

  AF PALLE STRANDGAARD

Garnisonskommandant og Militær Koordina-
tor for Interforce Region Nordjylland, oberst 
Christian Mollerup Schmidt, bød velkommen 
og orienterede kort om Trænregimentet og 
øvelsesterrænet, hvor der var planlagt driv-
jagt i seks såter (drivjagt er, når jægerne står 
på post ved enden af en såt, mens driverne 
med hunde starter i den anden ende af såten, 
og driver vildtet op imod jægerne, red.)
Efter de tre første såter, var der dækket op 
til frokost i Messen på Nørre Uttrup Kaserne. 
Humøret var højt, da der allerede var ”leve-
ret” mange stykker vildt. Snakken gik lystigt 
blandt jægerne, der var meget begejstrede 
for arrangementet. Efter frokosten forsatte 
jagten på det 260 ha store øvelsesterræn. 
Trods årstiden blev jagten afviklet i et rigtig 
godt vejr, der var optimalt for såvel jægerne 

Begejstrede
jagtdeltagere

Dansk Hercules-
fly og soldater
til Mali

som hundene, der fik temmelig meget vildt 
”lettet”. Det sås også tydeligt ved den afslut-
tende vildtparade, hvor der lå ikke færre end 
fire flotte rådyr, fem harer, fem fasaner og en 
sneppe.

  AF MORTEN FREDSLUND

Siden den 1. februar har godt 50 dan-
ske soldater været udsendt til ”The 
United Nations Multidimensional In-
tegrated Stabilization Mission in Mali”, 
MINUSMA. 

Missionen er en fredsbevarende FN-
mission, som FN’s sikkerhedsråd ved-
tog den 25. april 2013. Danmark del-
tager med et stabsofficersbidrag samt 
et C-130J-transportfly med mandskab.

Flybidraget, der med besætning 
og støttepersonel består af 39 perso-
ner, skal flyve for MINUSMA internt i 
Mali samt til destinationer i regionen. 
Stabsbidraget forventes i første om-
gang at være på ca. 10 personer med 
mulighed for senere forøgelse til op til 
cirka 15 personer.

Det danske bidrag til missionen 
blev enstemmigt vedtaget af Folke-
tinget og er planlagt til at skulle løbe 
frem til den 1. juli i år.

Set
 Sket

&

Et bytte brækkes i øvelsesterrænet. 

Rejsebrev fra Mogadishu
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NYT FRA REGIONERNE

Gardehusarregimentets 
400 års jubilæum fejres 
med en række arrange-
menter frem mod selve 
jubilæumsdatoen den  
17. november 2014.

  AF TOMMY M. PAULSEN

Gardehusarregimentets samlede historie fø-
res tilbage til Christian IV’s oprettelse af en 
national milits 17. november 1614 på cirka 
4.000 fodfolk.

På Sjælland blev der udskrevet et kom-
pagni på 200 ”knægte” – samlet under navnet 
Sjællandske Kompagni af Skånske Regiment. 
Igennem de følgende århundreder er regi-
menter blevet oprettet, nedlagt og sammen-
lagt. Den seneste sammenlægning fandt sted 
den 1. januar 2001, da Gardehusarregimentet 
blev lagt sammen med Danske Livregiment 
og Sjællandske Livregiment på det der blev 
til Gardehusarkasernen i Slagelse.

Gardehusarregimentet kan således fejre 
400 året for sin oprettelse den 17. november 
2014. Der udgives en bog om regimentets 
historie ‘Et regiment i krig gennem 400 år’. 
Bogen tager udgangspunkt i regimentets fa-
nebånd, hvoraf de sidste er fra krigen 1864. 
Derefter beskrives regimentets indsats under 
2. Verdenskrig, den Kolde Krig og regimen-
tets indsættelser i internationale operationer 

på Balkan, i Irak og Afghanistan. Regimentets 
opgaver for Kongehuset samt regimentet i 
dag vil også blive beskrevet. Et stort antal bil-
leder vil dokumentere historien om det æld-
ste danske regiment.

Aktiviteter i jubilæumsåret
Jubilæet markeres med en række aktiviteter 
i løbet af året.

  Regimentets fanebånd vil blive fejret på 
stedet på dagen. De to første fanebånd er 
allerede markeret, nemlig slaget ved San-
kelmark den 6. februar og slaget ved Kjø-
benhavn 11. februar. 
  Tøjhusmuseet vil lave en særudstilling med 
Gardehusarregimentet. 
  Indvielse med rideopvisning på Christians-
borg Ridebane den 16. april.
  Gardehusarregimentets 400 års jubilæ-
umsløb, arrangeres i samarbejde med 
Slagelse by. Mulighed for at løbe maraton, 
halvmaraton og 10 km. Løbet finder sted 
lørdag den 26. april med start og mål på 
Gardehusarkasernen i Slagelse.
  Danske Gardehusarforeninger holder re-
præsentantskabsmøde og gudstjeneste 
og efterfølgende gallafest den 24. maj på 
Gardehusarkasernen. Medlemmer af Kon-
gefamilien inviteres.
  Pansertræf i øvelsesterrænet med danske 
og udenlandske panserkøretøjer. Udstil-
ling og opvisning med moderne og histo-
risk panser den 23. august. Medlemmer af 
Kongefamilien inviteres.

  Horseshow med deltagelse af udenland-
ske enheder og udvalgte danske ryttere på 
Gardehusarkasernen den 13. september i 
forbindelse med regimentets Åbent Hus. 
Medlemmer af Kongefamilien inviteres.
  400 års parade, reception samt gudstjene-
ste på jubilæumsdagen den 17. november. 
Hendes Majestæt Dronningen og Prinsge-
malen inviteres.
  Gallafest med kongelig deltagelse den 22. 
november.

Til jubilæet vil der blive fremstillet en 400 års 
erindringsmedalje. Der vil endvidere blive la-
vet mange jubilæumseffekter, som vil kunne 
købes ved de mange forskellige arrangemen-
ter. Jubilæumseffekterne kan ses og bestilles 
på www.husarshop.dk.

400 år med 
Gardehusarregimentet

I anledning af Gardehusarregimentets 
400 års jubilæum gennemføres føl-
gende program i København 15. og 16. 
april.

Onsdag 15. april kl. 14.30 til 16.30: 
Hesteskadronen rider byridt gennem 
Københavns gader fra Christiansborg 
slot og til Kastellet og tilbage til Christi-
ansborg Slot.

Torsdag 16. april kl. 10.00 til 16.00: 
Gardehusarregimentets særudstilling 
på Tøjhusmuseet åbner.

Kl. 20.00 til 22.00: Rideopvisning på 
ridebanen ved Christiansborg Slot med 
deltagelse af Gardehusarregimentets 
Hesteskadron, Politihestens Venner, 
Dressuropvisning v. Karsten ”Sommer-
sted” Hansen og Den Kongelige Stald-
etat. Desuden medvirker Søværnets 
Tamburkorps og Den Kongelige Livgar-
des Tamburkorps.

i samarbejde med Business Slagelse og Team Hechmann Sport.

Start: Gardehusarkasernen, Charlottedals Alle 4, Slagelse.
Distancer: 2 km (børneløb) samt kvart-, halv- og helmaraton.
Se rutebeskrivelser, starttider, priser mv. på: www.ghr400.dk/Jubilæumsløb 
eller på Facebook: ghr400 løbet
Onlinetilmelding via: www.events4u.dk eller www.ghr400.dk
Overskuddet går til løbeprojekt for sårede veteraner - www.teamveteran.dk

Opvisning
i København

Gardehusarregimentets
400 års jubilæumsløb lørdag d. 26. april

NYT
fraregionerne
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KALENDER

Kalender

Sæt alleredenu krydsi kalenderen

Arrangementer gældende for alle regioner
Søndag 22. juni: Danish Airshow i Karup.

Fredag 5. september: Flagdags-arrangementer landet over.

Onsdag 24. september: Hærens 400 års jubilæum.
 Koncert i Operahuset i København.

Region
Hovedstaden:

Fredag 2. maj
Militær
Udfordringsdag
Tag dine kollegaer under armen 
og se hvem der har mest soldat 
i sig! 

Torsdag 15. maj
Skydebanedag
Prøv forsvarets våben på skyde-
banen. Der vil være mulighed for 
både at prøve vores gevær og 
pistol. Datoen for et tilsvarende 
arrangement i september er 
endnu ikke fastlagt.

Onsdag 27. august
IF Temadag
Slå et slag for vores veteraner. IF 
Hovedstaden inviterer for første 
gang til ”Temadag”. Kom og hør 
oplæg fra blandt andet tidligere 
udsendte, og hør om fordelene 
og ulemperne som hjemvendt 
soldat. 

August
Totalforsvarets dag
InterForce vil være til stede når 
Totalforsvaret åbner dørene på 
Nordre Toldbod.  Dagen bliver 
begivenhedsrig og spækket med 
oplevelser til folk i alle aldre.

Mandag 8. september
Koncert på Rosenborg
Besøg Rosenborg Slot og oplev 
Livgardens Musikkorps udfolde 
sig i de historiske omgivelser. 
I forbindelse med koncerten 
vil der være en rundvisning på 
Livgardens Kaserne.

Lørdag 18. oktober
Militær Familiedag
Succesen fra 2013 gentages. I 
efterårsferien afholdes aktiviteter 
både for børn og voksne.
 
Jagter, julekoncert 
og yderligere 
arrangementer
Region hovedstaden og Region 
Sjælland vil i løbet af året afholde 
jagter på forsvarets arealer. Nær-
mere info følger.
I december følger også en 
koncert med Hjemmeværnets 
Musikkorps ligesom yderligere 
arrangementer er på tegnebræd-
tet. Arrangementslisten opdateres 
løbende på interforce.dk/region/
hovedstaden/aktiviteter

Region
Syddanmark:

Torsdag 10. april
Sejltur med Mari-
nehjemmeværnet, 
Fredericia

Søndag 29. juni
Åben Hede, Oksbøl

Fredag 4. juli
Sønderjysk Tattoo, 
Aabenraa

Søndag 24. august
Herregårdskoncert,  
Søgårdlejren, 
Aabenraa

Fredag 10. oktober
Jagt på Højstrup 
Øvelsesplads, 
Odense
 
Fredag 7. november
Jagt på Højstrup  
Øvelsesplads, 
Odense

Region
Bornholm:

Lørdag 10. maj
Skydning på 
Raghammer 
Skydeterræn
Der skydes med gevær, 
let maskingevær og 
pistol. Konkurrencemo-
ment er indlagt.
Inkl. let frokost.

Torsdag 19. juni
Besøg ved Stevns 
Fortet og Gardehusar-
regimentet
Afgang fra Bornholm om 
morgenen kl. 06.30 med 
bus og færge. Morgen-
mad på færgen.
Guidet besøg på Stevns 
Fortet. Frokost.
Guidet besøg hos 
Gardehusarregimentet i 
Slagelse.
Middag på færgen på 
hjemturen fra Ystad. 
Ankomst til Rønne kl. 
20.00.

Lørdag 23. august
Skydning på 
Raghammer 
Skydeterræn eller 
Åker skydebane
Sted fremgår af indby-
delsen. Der skydes med 
gevær, let maskingevær 
og pistol. Konkurrence-
moment er indlagt.
Inkl. let frokost.

Lørdag 18. oktober 
Jagtarrangement
Særskilt invitation følger

Lørdag 15. november 
Jagtarrangement
Særskilt invitation følger

Torsdag 11. december
Garnisonsjuleguds-
tjeneste i Sct. Nicolai 
Kirke i Rønne
med efterfølgende gløgg 
og æbleskiver i officers-
messen på Almegårds 
Kaserne.

Region
Nordjylland:

Fredag 9. maj
Årsdagsparade ved 
Trænregimentet
med parade og reception.

2. kvartal
Skydekonkurrence 
Endelig dato endnu ikke 
fastlagt

Fredag 5. september
National Flagdag i 
Aalborg.

Lørdag 6. september
Åbent Hus på Aalborg 
Kaserner
Det forventes at der bliver 
opstillet telt specielt for 
besøgende fra firmaer 
som er InterForce støt-
temedlemmer.

4. kvartal
Glatførekursus 
på Køreteknisk Anlæg 
i Nørresundby. Endelig 
dato endnu ikke fastlagt. 

4. kvartal
Jagter
Der gennemføres 1-2 
InterForce jagter. Endelig 
dato endnu ikke fastlagt. 

Fredag 12. december
Trænregimentets 
Julegudstjeneste 
i Nørre Uttrup Kirke.

Region
Sjælland: 

April: 
Forårskoncert med 
Hjemmeværnets  
Musikkorps

Lørdag 26. april
Jubilæumsløb 
(10, 21 og 42 km)

Lørdag 23. august
Åbent hus på 
Flådestation Korsør

Lørdag 23. august 
Pansertræf på  
Gardehusarkasernen

Lørdag 13. september
Galla Horse show og 
Åbent Hus arrange-
ment ved GHR

Torsdag 2. oktober
Koncert med Den 
Kongelige Livgardes 
Musikkorps med 
gæstesolist

Medio november
Koncert med  
Slesvigske Musik-
korps i Vordingborg

Desuden arbejdes der 
på et jagtarrangement 
(hagl) i Jægerspris.
Dato vil blive meddelt så 
snart planlægningen er 
på plads.

Region
Midtjylland:

Tirsdag 25. marts
Evt. besøg ved 
Jægerkorpset

April
Evt. bunkerbesøg 
(REGAN VEST) 

Lørdag 3. maj
Åbent hus ved Jydske 
Dragonregiment, 
Holstebro

Torsdag 8. maj
Skydning på Randers 
skydebane

Onsdag 14. maj 
Skydning på Skive 
skydebane

Efteråret
Evt. tur til Multinatio-
nal Corps Northeast, 
Szczecin, Polen

Lørdag 13. september 
Åbent Hus – Ingeniør-
regimentet, Skive

Oktober og november
Jagt
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Det ligner en kæmpe  
centrifuge med vinduer. 
Men det er en væltesimula-
tor, som Hærens Kampskole 
har anskaffet for at træne 
soldater i at undgå skader, 
hvis deres vogn vælter.

  AF MORTEN FREDSLUND

»Så er det tid til Spiderman. Jeg kører jer 180 
grader rundt og lader jer hænge i selerne 
med hovedet nedad.«

Oversergenten griber det lille joystick og 
straks sætter den enorme centrifuge sig lang-
somt i bevægelse. Først til den ene side, så til 
den anden, og så hele vejen rundt. Inde fra 
det sandfarvede monstrum lyder der grin og 
småsnakken, som fra en polterabend i Tivolis 
spøgelsestog. 

Men selv om det måske kildrer i maven, er 
tanken med rulleturen af mere alvorlig ka-
rakter. Og da den afsluttende øvelse for det 
kommende hold soldater til Afghanistan stod 
på i Oksbøl, fik alle holdets 200 soldater en tur 
som Spiderman i væltetræneren.

»Idéen med at træne procedurer i en væl-
tetræner kommer fra USA. Da man var indsat 
i Irak så man, at rigtig mange amerikanske 
soldater kom alvorligt til skade, hvis de sad 
bag i en af de store MRAP’s når vognen kørte 
på en vejsidebombe eller væltede af andre 
årsager,« siger oversergent Rasmus Jensen fra 
Hærens Kampskole.

Bløde ammunitionskasser
Mens vognens tykke panser og specielle op-
bygning beskyttede soldaterne optimalt, var 
det ofte alt det udstyr, som lå og flød i vog-
nen, der gjorde skade på soldaten, når det 

blev slynget rundt ved træfningen eller hvis 
vognen væltede af andre årsager. 

»Amerikanerne fik rigtig mange skader på 
den konto. Man indførte derfor obligatoriske 
sikkerhedsbriefinger for soldaterne, der skal 
sidde bagi vognen, og der  blev bygget 300 
væltesimulatorer som denne. Vi har købt to af 
dem, og de kan i princippet simulere kabinen 
på et hvilket som helst pansret køretøj,« siger 
oversergenten, inden han kører vognen op i 
en 90 graders hældning. 

Ved pultens monitor kan han via fire vi-
deokameraer følge soldaternes reaktion og 
handlemønstre inde i simulatoren, hvis indre 
er en tro kopi af de MRAP Cougar 6x6, som 
danskerne bruger til persontransport i Hel-
mand-provinsen.

»Vi har puttet nogle vandflasker og gen-
stande af skumgummi, der skal simulere am-
munitionskasser, ind i vognen. Det er typisk 
de ting, man glemmer at spænde fast, og 
soldaten får på den måde tydeligt demon-
streret, hvordan materiellet kastes rundt i ka-
binen,« forklarer Rasmus Jensen. 

Soldaterne får en times undervisning ved 
væltetræneren, og skal både igennem en 
del teori, procedurer ved ind- og udstigning 
samt adskillige rulninger i ”centrifugen”.

Siden amerikanerne begyndte at uddanne 
personellet i væltetræneren er antallet af føl-
geskader dykket med 80 procent.

Spidermen i væltepeter

Fotos: Morten Fredslund


