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Flere øvelser kræver
stor fleksibilitet
hos arbejdsgiverne
I løbet af sommeren trak hæren de sidste
kampsoldater hjem fra Afghanistan og efter i
mange år at have haft fokus på internationale
operationer i vores uddannelse, står vi nu i
en ny situation. Nu skal vi uddanne tre reaktionskampgrupper, som skal være klar til indsættelse overalt på kloden. Fra opgaver i det
kolde nord til missioner i Afrikas jungle. Ingen
ved, hvilken opgave eller mission, der venter.
Derfor har hæren længe været i gang
med at omstrukturere uddannelsesplanen,
så den ruster vores enheder til at kunne løse
et bredere spektrum af opgaver. Vi skal fortsat kunne deltage i oprørsbekæmpelse eller
fredsbevaring, men vi skal også genopfriske
gammelkendte og mere klassiske discipliner
med en potentiel højere kampintensitet.
Derfor er der en række store øvelser på tegnebrættet i ind- og udland. I foråret gennemførte Danske Division øvelse Yellow Knight i
Oksbøl for fem større stabe, i foråret var 900
soldater fra 2. Brigade i Litauen som del af
øvelsen Saber Strike, og lige om lidt skyder vi
øvelse Night Hawk i gang – den største dan-

ske øvelse for specialoperationsstyrker nogensinde. Godt 1.400 soldater deltager. Samtidig sender vi igen 800-900 soldater til Norge
for at deltage i NATO-øvelsen Noble Ledger.
Alle sammen er de lange øvelser på hhv.
10, 11 og 12 dage. Hertil kommer mange
ugers forberedelse. Det betyder mange dages fravær fra familie, venner og en almindelig dagligdag. Det er bestemt en udfordring
for de fastansatte officerer, befalingsmænd
og konstabler i vores enheder, men det bliver
en endnu større udfordring for vores reserveofficerer. De skal både passe et ”almindeligt”
arbejde og ved siden af møde friske og veloplagte på vores øvelser.
Jeg anvender regelmæssigt 60 reserveofficerer til støtte for mine aktiviteter, og tilsvarende er der eksempelvis ca. 160 soldater fra
reserven, som er tilknyttet de to danske brigader. Sidste år havde Danske Division soldater
på rådighedskontrakt indkaldt i godt 1.200
dage. Det svarer til seks-otte fuldtidsstillinger.
Reservepersonellet bidrager betydeligt til divisionens opgaveløsning. De

besidder kompetencer, som vi ellers måtte
være foruden. Jeg er klar over, at mit behov
for reserveofficerer, foruden den enkeltes engagement, også kræver meget fleksible arbejdsgivere. Uden hjælp fra den store gruppe
af reservepersonel, og fleksibilitet fra arbejdsgiverne, ville vi have meget svært ved at løfte
vores opgaveportefølje, som byder på flere og
større øvelser i fremtiden. Så enkelt er det!
Af chefen for Danske Division,
generalmajor Michael A. Lollesgaard

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.
Foto: Morten Fredslund
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Forsvarschefen tiltænker
InterForce en mere aktiv rolle
Forsvarets kommende HR-strategi er på trapperne med et større træk på reservepersonellet og de frivillige i Hjemmeværnet. Det øger behovet for endnu stærkere bånd
mellem forsvaret og det civile erhvervsliv slog forsvarschefen fast under InterForces
årlige komitémøde.
AF MORTEN FREDSLUND

På årets møde i InterForce øverste organ,
InterForce Komitéen, løftede forsvarschefen
lidt af sløret for forsvarets kommende HRstrategi, der endnu ikke er endelig godkendt.
»Hjemmeværnets frivillige og personel af
reserven er en vigtig personelressource for
forsvaret og vil i fremtiden formentlig blive
endnu vigtigere for at kunne løse pålagte
opgaver fleksibelt og effektivt. I Delstrategi 9
– ”Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven”
- lægges der op til en mere effektiv anvendelse, som skal indtænkes i alle forsvarets opgaveløsninger. Og det vil formentlig kræve en
mere integreret og forpligtende tilknytning af
personel af reserven til strukturen,« sagde forsvarschefen, general Peter Bartram.
Han understregede, at den brede støtte fra
samfundet og organisationer som InterForce,
Soldaterlegatet, Mars & Merkur, garnisonsbyer
og pårørende m.fl. har særdeles stor betydning,
og den bliver ikke mindre i fremtiden.
InterForce kan bidrag substantielt
Den kommende HR-strategi vil betyde en
øget brug af civile kompetencer i forsvaret
herunder civil støtte til løsning af forsvarets

opgaver. De militære uddannelser får også
større samspil med de civile uddannelser,
og den mere frie vandring begge veje mellem forsvaret og det civile arbejdsmarked vil
skabe synergi begge steder.
»Derfor er det vigtigt, at forsvaret har en
kobling til og støtte fra det øvrige samfund.
Og med de mere forpligtende ansættelses–
og anvendelsesformer for reservepersonellet er vi nødt til at se på den måde, vi har
organiseret vores samarbejdsstruktur på.
Herunder hvordan vi kan styrke InterForce
som facilitator af det nye forsvar, for at få
den nødvendige støtte fra de civile arbejdsgivere – Employer Support,« sagde forsvarschefen og tilføjede:
»Reservepersonel vil fremover udgøre en
bred vifte af tidligere tjenstgørende i mange
forskellige sammensætninger og med et mix
af militære og civile uddannelser. Vi skal se på
”smertegrænsen”, for hvor forpligtende vi kan
deltidsansætte personel med de ønskede
kompetencer, og InterForce kan bidrage substantielt til den afklaring.«
Under mødedeltagernes efterfølgende
debat, blev deleansættelser mellem forsvaret og en civil myndighed med eksempelvis halv tid hvert sted nævnt som en alternativ mulighed.

Siden komitemødet er rapporten med Delstrategi 9 fremlaqt for kredsen bag forsvarsforliget,
og den forventes godkendt i løbet af efteråret.
Støt stigende medlemstal
Sædvanen tro gav forsvarschefen mødedeltagerne en grundig briefing om forsvarets
nuværende situation, og Peter Bartram orienterede også om de kommende ændringer i
forsvarets ledelse og organisation.
På Interforce Komitéens årsmøde drøfter
man blandt andet status for InterForce, ligesom man gennemgår de forskellige aktiviteter, som afvikles centralt og i regionerne.
I øjeblikket er 1779 virksomheder tilmeldt
InterForce, og medlemstallet er støt stigende.
InterForce-sekretariatet har koblet sig på
CVR-systemet, og det har gjort det nemmere
at føre valid statistik. Helt uproblematisk er
det dog ikke, da visse firmaer er meget tilbageholdende med eksempelvis oplysninger
om antal medarbejdere. Virksomhederne repræsenterer dog cirka 1 mio. arbejdspladser.
Ved mødets afslutning overrakte forsvarschefen formanden for InterForce Region
Hovedstaden, Christian Herskind ”Forsvarets
medalje for særlig fortjenstfuld indsats” som
tak for hans store indsats for forsvaret i talrige
fora gennem mange år.
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Topmøde i Stærekassen
40 topledere fra erhvervslivet og forsvaret
diskuterede ledelse og
beslutninger i en kompleks
verden på InterForce temadag i Stærekassen.
AF MORTEN FREDSLUND

Hvor meget skal man måle og kontrollere
sine medarbejdere? Og hvordan ændrer man
sin organisations fokus fra krig eller turnaround til dygtiggørelse og vækst?
Det var et par af de overordnede spørgsmål, som topledere fra erhvervslivet og forsvaret debatterede på den første af en række
planlagte temadage i InterForce region Hovedstaden.
Stærekassen midt i København dannede
rammen for temadagen, hvor godt 20 prominente erhvervsledere fra en vifte af InterForce
Region Hovedstadens medlemsvirksomheder mødtes med et tilsvarende antal højtrangerende officerer for at diskutere ledelse og
dilemmaer.
Konkret skulle toplederne debattere
“Problemstillinger og dilemmaer i en kompleks verden”, hvor der ikke er langt mellem
succes og fiasko eller ekstrem høj aktivitet
og stilstand.

Adm. direktør i Novo A/S, Eivin
d Kolding var blandt deltagerne i InterForce temadag. Novo
A/S er hovedaktionær i
bl.a. Novo Nordisk og Novozyme
s. Fotos: Morten Fredslund.
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Arrangementet i Stærekassen blev indledt
med to korte oplæg ved hhv. forsvarschef,
general Perter Bartram og Group Senior Vice
President i Vestas, Morten Albæk.
Mens forsvarschefen havde valgt blandt
andet at fokusere på lederens og den militære førers frihed under ansvar, var det nødvendigheden af at kende sig selv og være hudløs
ærlig over for såvel sig selv som sine medarbejdere, som en oplagt Morten Albæk blandt
andet satte fokus på med sin vante skarpe retorik med stænk af humor og nordjysk dialekt.
Dynamisk debat
Deltagerne var placeret ved seks borde, hvor
man efter de to indlæg debatterede konkrete
spørgsmål med ledelsesmæssige dilemmaer
som eksempelvis: ”Hvordan motiverer man
medarbejdere til at følge en ny vision og/eller
strategi?”.
Hver gruppe skulle komme med et eksempel fra hverdagen, der understøttede gruppens pointe, ligesom man skulle finde frem
til, hvad henholdsvis det civile erhvervsliv og militæret kunne
lære af hinanden i forhold
til problemstillingen. Efterfølgende blev gruppernes
konklusion fremlagt i plenum
og debatteret på kryds og tværs. Journalist Magnus Boding fra DR Deadline var
ordstyrer, og han inddrog flittigt markante
holdninger og standpunkter, som nogle af del-

Rød løber og musikanter fra Livga
rden bød de 40 topchefer
velkommen til Temadag i Stærekas
sen.
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tagerene tidligere har ytret sig med offentligt
via pressen, og det gav en debat, der både var
dynamisk, udfordrende og inspirerende.
»Forsvaret og erhvervslivet kan helt sikkert
lære en hel del af hinanden. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at forsvaret generelt er rigtig
gode, når det handler om at fastsætte sig mål
og hensigter og klart få meldt ud om, hvor
det er, man skal hen. Og det er et område,
hvor det private erhvervsliv kan lære noget
af forsvaret. Omvendt viste debatten også,
at forsvaret er underlagt en lang række regelsæt og for meget bureaukrati og
formalitet, og her kunne de
så skele lidt til, hvordan vi
gør tingene i det private
erhvervsliv,« sagde CEO
i
forsikringsselskabet
AIG, Tine Antvorskov til
InterForce News efter
debatten på Stærekassens scenegulv.

Når det handler om en stor turnaround i virksomheden, kan
der drages mange paralleller mell
em forsvaret og erhvervslivet,
sagde CEO i AIG, Tine Antvorsko
v efter mødet.

ERHVERVSLEDERE UDVEKSLEDE ERFARINGER

Ny PR-film på USB-stick
InterForce har fået produceret en videofilm, der sætter fokus på samfundets og virksomhedens gavn af de kompetencer, som man finder hos
de mennesker, der ved siden af deres civile karriere gør en indsats i
forsvaret og Hjemmeværnet.
Forsvarschef, general Peter Bartram, indleder den lille film, som
varer knap tre og et halvt minut. De øvrige, der via deres civile
job eller tilknytning til forsvaret, fortæller om fordelene ved InterForce, er adm. direktør i Novozymes, Peder Holk Nielsen, reserveofficeren Simon Bertelsen, der er økonom i Nationalbanken samt
Bolette Damgaard fra Trafikstyrelsen, som er frivillig i Marinehjemmeværnet.
USB-nøglen med den nye informations-film kan rekvireres hos InterForce Sekretariatet.

Hjemme igen efter seks
måneders aktion i Syrien
Siden december 2013 har danske fartøjer hentet 800
tons kemiske stoffer ud af Syrien.
AF MORTEN FREDSLUND

Med fregatten Peter Willemoes hjemkomst den 11. juli blev der sat punktum
for godt seks måneders indsats i Syrien.
Soldater fra alle tre værn har siden december 2013 været udsendt som en
del af Operation RECSYR, der havde til
formål at transportere kemiske stoffer ud
af Syrien.
To fragtskibe – et dansk og et norsk
– anløb Latakia i Syrien 27 gange for at
hente de mange hundrede tons kemiske
stoffer, som nu er, eller på vej til at blive,
destrueret. I alt blev der hentet 171 containere med kemiske stoffer. Det danske
handelsskib Ark Futura hentede alene
800 tons kemiske stoffer ud fra det borgerkrigshærgede land.

Norge, Sverige, Storbritannien og USA.
Fra dansk side har såvel det danske støtteskib Esbern Snare som fregatten Peter
Willemoes været indsat som flagskib.
Desuden har det danske transportskib
Ark Futura været indsat. Det samme
gælder en maritim LYNX helikopter fra
flyvevåbnet samt en lang række specialister fra alle tre værn - i alt 160 mænd
og kvinder, inklusiv besætning på Ark
Futura ad gangen.

Foto: Karsten Stubkjær Sakariassen, ESSN

Mange paralleller
AIG, American International Group, er et af
verdens førende forsikringsselskaber med
64.000 fuldtidsansatte og kunder i mere end
130 lande. I 2008 var AIG igennem en voldsom finansiel krise.
»Det kan være rimeligt nemt at have målet klart i en krig- eller krisesituation. Men når
man kommer ud på den anden side, efter
en gennemført turn-around, kan det være
en udfordring at tilrettelægge, hvordan man
kommer videre. Og her har erhvervslivet og
forsvaret mange paralleller – også flere end
jeg var bevidst om, inden jeg kom her,« sagde
Tine Antvorskov og tilføjede:
»Det har været en inspirerende aften, og
det er tankevækkende, at forsvaret og erhvervslivet har så mange lighedspunkter, når
det handler om at komme fra en ”krigstilstand” til business-as-usual. Der er rigtig mange lighedspunkter mellem den situation, som
forsvaret står i lige nu, og den situation, som
vi selv har været igennem i virksomheden.«
Det er planen, at temadagen skal være et
tilbagevende event i InterForce region Hovedstaden, og det ligger fast, at det bliver
gentaget næste år.
»Det bliver med nye indlægsholdere og
nyt tema. Hvorvidt det bliver i Stærekassen
næste gang, ved vi ikke endnu. Men rammerne synes jeg var fantastiske, så det bliver
enten dér eller et tilsvarende sted,« siger Frederik Østerby, sekretariatsleder i InterForce
Region Hovedstaden.
Temadagen blev rundet af med en stående buffet, hvor der var gode muligheder for
at dyrke sit netværk.

160 danskere
Krigsskibe fra en række nationer har stået
for sikring og eskortering af fragtskibene,
og styrken i operationsområdet var under kommando af en dansk ledet stab
med personel fra blandt andet Danmark,
Efter sit indlæg deltog Morten
Albæk fra Vestas i den
opfølgende gruppe- og paneldisk
ussion.
InterForce medlemsmagasin no. 3 2014
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PÅ ØVELSE I LITAUEN

På øvelse i Litauen
– med Afghanistan i bakspejlet
Ved Saber Strike-øvelsen
i Litauen øvede 900 danske soldater de klassiske
kampdiscipliner, som har
stået i skyggen af mange
års indsats i Afghanistan.
AF MORTEN FREDSLUND

Fremrykning, angreb, forsvar og kamp fra stilling er blandt de kampdiscipliner som godt
900 danske soldater Reaktionskampgruppen
fra 2. Brigade øvede i stor skala sammen med
godt 1.100 soldater fra blandt andet Polen,
Litauen og Finland.
»Vi skal have soldaterne ud af Afghanistan
rent mentalt, og derfor øver vi de klassiske
discipliner. Hæren skal være mere grøn rent
billedligt talt, og det glæder jeg mig faktisk
til. De klassiske discipliner er efter min opfattelse grundlaget for succes, når vi indsættes i
en bredere kontekst end Afghanistan,« siger
kaptajn Klaus Kroll.
Han er en af de mange reserveofficerer,
der var med på Saber Strike. Hans opgave
var at koordinere de omkring 30 kamp-

dommere og kontrolofficerer, der har fulgt
enhederne i felten for at vejlede, presse og
bedømme dem.
På 30 dages beredskab
Danskerne medbragte godt 400 køretøjer fra
Danmark, og selve deployeringen af de cirka
2.000 tons materiel til og fra Litauen er en disciplin, som kan give sved på panden hos enhver logistik- eller shippingmand. Men med
blot 30 dages beredskab skal Reaktionskampgruppen netop kunne flytte sig til et hvilket
som helst sted på kloden med alt personel
og materiel, og deployeringen er derfor en
vital disciplin, der ikke kan indøves nok. Det
samme gælder mange af de klassiske kampdiscipliner, som har ligget en smule i dvale i
skyggen af indsatsen i Afghanistan, hvor patruljetjeneste har haft prioritet.
»Det har været en god øvelse her i Litauen, og jeg er sikker på, at alle deltagere har
fået noget ud af det. Vores kolleger fra USA
og Litauen har været imponerede over Reaktionskampgruppens kampkraft. Og vores
egne enheder har opereret i nyt, ukendt terræn med fremmede enheder. Det er altid en
udfordring, selv om vi har arbejdet sammen
med allierede i mange år,« siger Klaus Kroll.

Sammen med to partnere ejer han firmaet
Brightlight, der etablerer større solenergiprojekter i Vest- og Centralafrika.
»Mine to partnere har jeg mødt gennem
netværk i forsvarets regi. Netværket blandt
reserveofficerer er noget helt særligt. Det er
en stor force blandt reserveofficererne,« siger
Klaus Kroll.
Stor betydning i NATO
Saber Strike var amerikansk ledet og fandt sted
fra den 9.-20. juni i det 5520 ha store militære
øvelsesområde Rukla i det centrale Litauen.
Parallelt med aktiviteter i Rukla øvelsesterræn
blev der gennemført øvelse i samarbejde med
det omkringliggende civile samfund for at træne overgangen til samt indsættelsen i stabiliserende operationer. I Baltikum deltog cirka 4000
soldater fra blandt andet de tre baltiske lande,
USA, Finland, Norge og Danmark.
Øvelsen fandt sted mens den opblussende
uro på Krim var i sin vorden, og såvel øvelsens
størrelse som betydning for NATO blev understreget på øvelsens VIP-dag, hvor den danske
forsvarsminister Nicolai Wammen, den litauiske præsident og ditto premierminister, et lille
dusin generaler og admiraler, 32 pressefolk og
gæster fra nær og fjern besøgte Saber Strike.

Fotos: Morten Fredslund og Niels Brandt
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SYGEPLEJERSKE I AFGHANISTAN

Fakta
Felthospitalet i Camp Bastion har
eksisteret siden 2006 - indledningsvis bestod hospitalet af telte. I 2008 blev
hospitalet indviet i sin nuværende form.
Felthospitalet betragtes som et af de hospitaler i verden, der behandler flest traumer. Det har ni afdelinger: En hospitalsreception, skadestue, røntgenafdeling med
CT-scanner, operationsstue, intensivafdeling, isolationsafdeling, sengeafsnit, laboratorium og apotek.
Felthospitalet var under dansk ledelse fra
den 20. juli til 15. oktober 2009. I den periode blev godt 2.100 patienter modtaget
på skadestuen, hvor man oplevede den
hidtil travleste tid i felthospitalets historie.
Det danske hold bestod af 101 personer,
heraf 14 læger, 48 sygeplejersker og 18
sygepassere. Desuden var 43 britiske og
51 amerikanske medarbejdere tilknyttet
hospitalet i perioden. 191 personer i alt.
Der kan opereres på tre operationslejer
på én gang. Kapaciteten er desuden otte
intensiv-pladser og 28 sengepladser.
Såvel danske læger som sygeplejersker
har i en årrække været udsendt til Felthospitalet i Camp Bastion. Typisk to-fire personer ad gangen i tremåneders perioder.
Der er p.t. to danske sygeplejersker udsendt til Felthospitalet i Camp Bastion.
De bliver de sidste danskere i lejren, som
forventes nedlagt ved årsskiftet.

Foto: Morten Fredslund

Efter interviewet med Eva Schmidt Mercano fandt sted, oplevede hun også
travlhed på Felthospitalet. En enkelt gang
måtte man indkalde ekstra personale for
at håndtere situationen.

Sygeplejerske
akut-udsendt
til Afghanistan
Trods et meget kort varsel fik dansk sygeplejerske
opbakning fra Rigshospitalet, da hun blev udsendt
til Felthospitalet i Camp Bastion.
AF MORTEN FREDSLUND

Da en kollega blev syg og meldte fra til sin udsendelse til Afghanistan, blev Eva Schmidt Mercano hidkaldt. Men selv om varslet blot var få
uger, fik hun opbakning fra sin daglige arbejdsplads ved intensivafdelingen på Rigshospitalet.
»Min arbejdsgiver vidste godt, at jeg kunne
blive udsendt, men at de kun fik et par uger
til at finde en afløser, havde ingen af os set
komme. Alligevel fik jeg tjenestefri uden problemer og et ”enjoy Your stay” med på vejen.
Og det betyder helt klart en del for motivationen,« fortæller Eva Schmidt Mercano.
Interviewet finder sted i et af de lavloftede
beskyttelsesrum i danskerlejren Camp Dannevirke, få uger før lejren blev jævnet med jorden. Vi er rykket i hi som del af en beredskabsøvelse som omfatter hele det enorme Camp
Bastion-kompleks, der indbefatter adskillige
mindre lejre, Camp Bastion Airfield og det
moderne Felthospital, der ledes af briterne.
Sygeplejerske i battledress
»Der er lidt stille på hospitalet nu, og faktisk har
vi kun én patient at se til på intensiv. Men det
er jo kun gode tegn. Til gengæld er det ret begrænset, hvad jeg har fået af faglige udfordringer i de 20 dage, jeg har været her. Men det er
ok, for der er nok af andre ting, der skal kaperes
fordi, denne verden jo er helt ny for mig,« siger
Eva, mens et par sveddråber kommer til syne i
underkanten af hendes hjelm, som vi alle skal
bære mens øvelsen står på.
Det samme gælder også alt det andet såkaldte sikkerhedsudrustning, som for eksempel
handsker, beskyttelsesbriller, kampvest og våben.
Eva Schmidt Mercano har tegnet en fireårig rådighedskontrakt med forsvaret, som kan
medføre op til to udsendelser. Som alle andre

danske sygeplejersker, der udsendes, har hun
gennemført et forberedende kursus i Danmark
i militære færdigheder. Normalt skal personalet
også på øvelsesophold i York i England, hvor
briterne har bygget en tro kopi af Camp Bastions felthospital, så man kan indøve procedurerne i realistiske rammer. Men det nåede Eva
ikke på grund af den akutte udstationering.
»Da jeg blev spurgt, om jeg kunne rykke
hurtigt af sted, var behovet så akut, at jeg
”helst skulle havde svaret i går”. Jeg fik selvfølgelig ekstremt travlt med at ordne en masse
praktiske forhold og talt med mine to døtre på
hhv. 19 og 22 år,« siger Eva Schmidt Mercano.
Fleksibilitet går begge veje
Civilt er hun ansat på Rigshospitalet Intensivafdeling 4131, hvor der tilknyttet cirka 140
sygeplejersker.
»Selv om vi er mange sygeplejersker, står
man jo og mangler hænder, når en som
jeg pludselig rejser ud i tre måneder. Så på
mit arbejde skulle der også tilrettelægges
en del i forhold til vagter med videre. For
når arbejdsgiveren nu gav mig tjenestefri
med så kort varsel, ja så går fleksibiliteten
jo begge veje,« siger den 48-årige sygeplejerske og tilføjer:
»Men selv om det skulle gå hurtigt, har jeg
ikke fortrudt ét sekund. Jeg føler, at jeg næsten lige er landet, og alligevel har det allerede været en kæmpe oplevelse. Blot det at
få indsigt i soldaternes dagligdag, er jo noget
jeg ellers aldrig ville få mulighed for. Soldaterne har et særligt bånd, og her er en helt
unik stemning og et sammenhold, som ikke
kan forklares. Og alene varmen hernede giver
et godt indtryk af, hvilke krav soldaterne skal
leve op til. Det er hårde betingelser, og det
indgyder stor, stor respekt.
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AIR SHOW

InterForce havde fuldt
hus ved Air Show
Godt 350 gæster fra medlemsvirksomhederne fik sig
en forrygende dag ved InterForce VIP-arrangement
under Air Show 2014 på Flyvestation Karup.
A
 F MORTEN FREDSLUND

Nakkesmerter og susen for ørene var mulige bivirkninger for publikum ved Danish
Air Show i juni. Der skulle nemlig kigges op
i langt hovedparten af de seks timer for at
opleve de mange potente jager-fly. De gav
svimlende opvisninger i luftakrobatik i det
midtjyske luftrum, der til alt held var overvejede blåt dagen igennem.
Blandt andet bidrog en finsk F-18 jager,
danske F-16 og en Eurofighter til, at gæsterne
pludselig kunne se fornuften i uddelingen af
ørepropper ved ankomsten til flyvestationens
brandstation, der dannede rammerne for InterForce VIP-arrangement.
Hovedparten af InterForce seks regioner
havde sørget for bustransport til og fra flyvestationen, og det særlige VIP-program
bød både på morgenmads- og frokostbuffet, tale ved forsvarschefen og forfriskninger
dagen igennem.
En platform
»I ved at forsvaret skal spare penge og lægge
om. Og jeg er sikker på, at vi i årene fremover
vil få endnu mere brug for InterForce, for jeres
opbakning og jeres forståelse. For der bliver
en større udveksling af personel mellem forsvaret og den civile del af Danmark. Og så
er det godt, at vi har hinanden – at vi har en
platform, hvor vi kan mødes og udveksle erfaringer,« sagde forsvarschef Peter Bartram til
gæsterne fra InterForce og tilføjede:
»Andre landes forsvarschefer er dybt imponerede over, at vi i et lille land som Danmark
kan samle en organisation, der repræsenterer
over en million danske arbejdspladser. Støtte-
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virksomhedernes vilje til at bakke op om vores
soldater, og støtte, hvor virksomheden overhovedet kan – det betyder utroligt meget for
mig, og det betyder meget for vores ansatte.«
Air Show finder sted hvert andet år på skift
mellem flyvestationerne i Karup, Skrydstrup
og Aalborg. Omkring 120.000 gæster besøgte Air Show 2014 på Flyvestation Karup.

AIR SHOW

Fotos: Th

orbjørn Fo

rsberg, Jø
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Begejstrede
InterForce-gæster
Danish Airshow gjorde som altid stort
indtryk på publikum. Her reaktionerne
fra nogle af InterForce-gæsterne.

Jeppe Hansen

Jeppe Hansen, Danske Fragtmænd: »Vi er seks familiemedlemmer af sted, og i dag er det jo mest flyverne vi er kommet
for at se. Jeg interesserer mig meget for mekanik, og det er
virkelig nogle imponerede maskiner. F-18 har lige været i
luften - den skulle jeg i hvert fald se.«
Georg Anneberg, direktør og indehaver Anneberg
Transport: »Jeg deltager af og til i InterForce-arrangementer, og
er altid rundt i organisationen og høre, hvem der gerne vil med. I
dag er vi tre af sted, og vi er her for oplevelsens skyld. Det er altid
spændende at se på fly, og der er jo virkelig action her i dag.«

Georg Anneberg

Erik Holst, President Region Denmark, USA og Indien,
PMC Technoligy Group: »Vi har været medlem af InterForce
i 10 år, og er med til mange arrangementer. Denne gang
glæder jeg især til at gense Red Arrows’ opvisning. Dem så
jeg på Flyvestation Aalborg i 1972. På udstillingen Danmarks
Brændpunkter, fortalte en kvindelig seniorsergent om sine
oplevelser i Afghanistan. Det gjorde et stort indtryk.«

Erik Holst

Claus Kostow, adm. dir. Alkoprint med hustruen Rikke
og sønnen William: »Vi er otte af sted og det er et super,
super fint arrangement og en god oplevelse for ungerne.«
Rikke Kostow: »Det er meget større og mere imponerende
end vi i vores vildeste fantasi havde forestillet os.«
Jørgen Westerskov, indehaver Fyns Undervognscenter:
»Vi har været med mange gange før, og jeg tager gerne medarbejdere og familie med. Jeg var selv soldat her på flyvestationen i 1964, og min interesse for fly er intakt. Vi var også med,
da InterForce stod bag et arrangement i Skrydstrup, hvor en
F-16 pilot fortalte om missionen i Libyen. Det er altid nogle
spændende arrangementer InterForce stabler på benene.«
Bjørn Vikkelsøe-Pedersen, tidl. ansat ved Fyns
Undervognscenter: »Det er sjette gang, hvor jeg er inviteret
med af min gamle arbejdsgiver, der synes jeg skal have den
oplevelse. Da jeg også er gammel soldat fra Fyenske Livregiment,
siger jeg ikke nej tak. Det er altså nogle suverænt gode arrangementer InterForce laver. Der er altid gode oplevelser og fine muligheder for netværk, hvor man kan mødes på kryds og tværs.«

Rikke, William
og Claus Kostow

Jørgen Westerskov og
Bjørn Wikkelsøe-Pedersen
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MAJOREN BLEV BORGMESTER

Majoren blev
borgmester
Ved årsskiftet afleverede Kenneth Muhs nøglerne til
kryptokoderne ved Telegrafregimentet og overtog i stedet
borgmesterkæden til den historiske købstad Nyborg. Men
selv om han håber på at blive i politik længe, så holder
han stadig døren åben for et comeback i forsvaret.
A
 F KIM VIBE MICHELSEN /
FORSVARETS HOVEDREDAKTION

Parkeringspladsen er tom, og det er kun sporadisk motorstøj fra få forbipasserende biler
og lidt fuglesang, der bryder stilheden her
klokken ni fredag morgen foran Rådhuset i
Nyborg. Det gamle rådhus ligger smukt placeret på et lille torv med udsigt til Danehoffet på
Nyborg slot, og så er der i øvrigt lukket i dag.
Der er dog lys på borgmesterkontoret,
og efter lidt banken på de rustikke træ- og
glasdøre, lukker Kenneth Muhs os ind. Han
er klædt casual cool, hvilket forstærker indtrykket af en tillidsvækkende, behagelig og
åben person. Et førstehåndsindtryk der vel
nærmest ikke kan købes for penge i hans nuværende erhverv.
I dag holder kommunen fri, men Kenneth er
på arbejde. Det er borgmesteren af Nyborg for
det meste. For han er også temmelig ambitiøs.
Både i forsvarssammenhæng og i politik.

»Jeg er et ambitiøst menneske, og når man
er det og får muligheden for at blive borgmester og dermed at føre sine politiske
ideer ud i livet,« så siger man ikke nej, siger
Kenneth Muhs.
Ville være læge
Det stod egentlig ikke skrevet i hverken sol,
stjerner eller måne, at Kenneth Muhs skulle blive både officer og politiker. Egentlig ville han
være læge, men forsvaret fik hurtigt tag i ham,
da han begyndte på sin rekruttid ved Livkompagniet i det nu nedlagte Danske Livregiment
på Vordingborg kaserne tilbage i 1992.
»Kombinationen af teori og praksis gav en
helt enestående uddannelse, hvor jeg hele tiden kunne føle, at jeg lykkedes med de ting,
jeg var trænet til,« siger Kenneth.
Politikken havde allerede dengang vækket
ham, men der skulle dog gå en del år, før han
for alvor var klar til en karriere som folkevalgt.
I første omgang var det forsvaret og officers-

Fakta
Kenneth
Muhs
Borgmester for Venstre i Nyborg
41 år
Bor i Ørbæk
Elsker stegt flæsk med persillesovs
Kører Toyota Aygo

Foto: Mads Lauritzen
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skolen, der trak, og dermed et selvvalgt tjenesteforløb ved Telegrafregimentet i Fredericia.
»For mig var det interessant at kunne komme ud med både division og korps allerede
som delingsfører. I telegrafen kunne jeg også
få et større ansvar og forståelse for organisation og struktur, og derudover lå Fredericia
tæt på Fyn,« fortæller Kenneth med et smil.
Arbejder under pres
Med 41 år på bagen og en majortitel af fineste grad kan Kenneth da også se tilbage på
en fin og ikke nødvendigvis afsluttet karriere
i forsvaret. I politik er poster som oftest kun
til låns, og Kenneth har derfor også en realistisk forventning om, at han en dag vender
tilbage. I den sammenhæng ser han ikke sin
nuværende politiske karriere som et minus.
»At være borgmester er et kæmpe ledelsesmæssigt ansvar. Jeg er politisk chef for
2.300 medarbejdere og forvalter et budget
på to milliarder kroner. Sammen med politisk
forståelse er det en god ballast at have med
tilbage,« siger Kenneth Muhs.
Og det går også den anden vej. For Kenneth
bruger dagligt de ledelsesmæssige værktøjer,
han har fået i løbet af sin officerskarriere, når
han skal drive kommunen. Og det er alt fra
operationsplanlægning til offentlig forvaltning, der er i spil.
»Kommunen er en offentlig myndighed på
samme måde som forsvaret, så på det område
er der rigtig mange forvaltningsmæssige ligheder. Derudover bliver man sindssyg god til at

MAJOREN BLEV BORGMESTER

nedbryde komplicerede problemstillinger under pres, når man uddanner sig som officer, og
den evne bruger jeg faktisk endnu mere her,
end jeg gjorde i forsvaret,« fortæller Kenneth.
Brænder for politik
Allerede i 1999 begyndte Kenneth en aktiv
politisk karriere. Han har stillet op til både byråd og folketing, og har også været menigt
medlem af kommunalbestyrelsen i den tidligere Ørbæk Kommune. Det var ikke fordi, at
han var utilfreds med sit arbejde i forsvaret,
men mere at den politiske ild brændte i ham.
»Jeg har været engageret i samfundsdebat si-

den gymnasiet. Det at få lov til at træffe store
beslutninger om ændringer af samfundet har
altid interesseret mig. Det har forsvaret for så
vidt også, men nogen gange er man nødt til
at vælge. Da jeg gik på VUT-I (forsvarets videreuddannelsestrin 1, red.), valgte jeg ikke at
stille op for Venstre det år, så det går begge
veje,« siger Kenneth Muhs.
Udenfor er parkeringspladsen nu fyldt med
biler. Klokken nærmer sig elleve, og interviewet er ved at være slut. Det er fridag her, men
byen er så småt begyndt at syde af aktivitet.
Nyborg er vågnet til en ny og forhåbentlig
god dag med en major som borgmester.

Nyborg Kommune
Region Syddanmark
31.314 indbyggere
Budget: 2 milliarder kroner
Hovedby: Den gamle købstad
Nyborg, der er vokset op om
Nyborg slot, der er nordens
ældste kongeborg.

Artiklen har tidligere været bragt
i Forsvarsavisen.

Foto: Morten Fredslund

Der var en, der var to,
der var tre nye fregatter

Dansk
Hercules-fly
til Irak
AF MORTEN FREDSLUND

Den 27. august besluttede et enigt Folketing, at Danmark skal bidrage med et
Hercules transportfly til støtte for kampen mod IS i det nordlige Irak. Flyet gik
på vingerne dagen efter.
Om bord var godt 50 soldater, som
skal løse forskellige opgaver, og materiel til at klargøre udgangspunktet for
de fremtidige operationer.
Udgangspunktet for missionen bliver i første omgang en lufthavn på Cypern, og flybidraget vil indgå som del
af den internationale indsats til støtte
for indsatsen mod terrorbevægelsen
IS. Bidraget vil således skulle bistå de
irakiske myndigheder i at beskytte civilbefolkningen mod alvorlige overgreb.
Missionen er planlagt til at køre i 14
dage med mulighed for yderligere udsendelser af samme varighed.

Den 20. august fik søværnet overdraget fregatten Niels
Juel som den sidste i rækken af tre. Dermed blev der sat
punktum for en investering på knap 5 mia. kr.
AF MORTEN FREDSLUND

Kontrakten på de tre skibe blev underskrevet tilbage i 2006, og de to fregatter, der tidligere
er overdraget til søværnet, Iver Huitfeldt og Peder Willemoes har allerede været udsendt. Iver
Huitfeldt i NATO’s antipiraterioperation, Operation Ocean Shield i efteråret 2012 til foråret
2013, mens Peder Willemoes i sommer var udsendt som flag- og eskorteskib i operation
RECSYR, der havde til formål at fjerne kemiske stoffer fra Syrien.
De tre nye fregatter er kendetegnet ved at have mere ildkraft end noget andet tidligere
dansk krigsskib. Samtidig har de et radarsystem, som med en afsøgningsradius på 400 km
kan dække næsten hele Danmark.
Det er Odense Staalskibsværft, der har bygget de tre fregatter, som hver er 138 meter
lange og har en besætning på 101 mand. Fregatternes opbygning og design er fremtidssikret, og våben- og sensorpakken kan løbende opdateres og udbygges i takt med
ændrede politiske prioriteringer og vekslende opgaver.

De tre nye danske fregater under deres første
fælles testsejlads. Foto: Trine Axelholm FKO KOM
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EXIT CAMP BASTION

Farvel til Camp Bastion
Den 23. juli vajede
Dannebrog for sidste gang
i den legendarisk lejr Camp
Bastion. Danskerne har nu
forladt Helmand-provisen,
efter en lang og sej lejrnedrivning og hjemsendelse
af 2348 tons materiel.
AF MORTEN FREDSLUND

Siden 2001 har 17.000 danske soldater været
udsendt til ISAF i Afghanistan. Langt, langt de
fleste – om ikke dem alle – har på et eller andet tidspunkt været i Camp Bastion, som i løbet af de 13 år har udviklet sig til en gigantisk
lejr omkranset af 43 kilometer hegn og med
eget vandværk, hospital og lufthavn.
I perioder har Camp Bastion huset op til
40.000 mennesker. Her ligger desuden et af
verdens travleste felthospitaler. Hospitalet var i
2009 under dansk ledelse og havde i tre måneder tilknyttet godt 100 danske læger, sygeplejersker, radiografer, sygepassere m.fl.
Camp Bastion Airfield er et kapitel for sig. Den
første landingsbane på stedet blev etableret

i 2004, og var mere eller mindre blot en streg
i ørkensandet. Senere kom en mere brugbar
“runway”, og for blot få år siden anlagde man
en ny og større landingsbane til den nette
sum af 106 mio. dollars. Da det gik hedest for
sig, havde man her cirka 700 ind- eller udgående fly i døgnet.
Camp Bastion består af flere større lejrkomplekser. Blandt andet Camp Bastion 1 og 2, den
afghanske Camp Shorabak og den amerikanske Camp Leatherneck. Samlet fylder Camp
Bastion cirka 700 km2, når man tager den ydre
sikring med.
Dansk hovedlejr
Med få undtagelser rives hele molevitten nu
ned, og den 23. juli blev Dannebrog i danskerlejren Camp Viking strøget for sidste gang.
Camp Viking har siden 2006 fungeret som
logistisk hovedlejr for de danske styrker, og har
det seneste års tid også huset det danske operative hovedkvarter. Lejren var også den første
egentlige militærlejr, som man stiftede bekendtskab med ved ankomst til ISAF-styrkerne
i Helmand som soldat eller gæst.
»Det er gået hurtigere end forventet, og det
har overrasket mig fordi, vi i forvejen havde
en stram tidsplan for nedrivningen. Klargøringen af materiellet til hjemsendelse med

total nedvaskning og detaljeret rengøring
er meget omstændelig, og specialisterne
på jorden mente da også, at vi strammede
skruen for hårdt, da tidsplanen blev lagt frem.
Det skyldes mest deres faglige stolthed. Men
trods den stramme plan er vi altså nu godt
14 dage forud for planen,« sagde stabschefen
for det sidste hold danske soldater i Helmand,
oberstløjtnant Allan Pedersen, da InterForce
News besøgte Camp Bastion i starten af juni.
54 fragtfly i sværvægtsklassen
Dengang var soldaterne i fuld gang med
at sende de i alt 2348 tons materiel hjem.
44.000 såkaldte items, lagernumre, var
sendt af sted med kurs mod Danmark, mens
yderligere 14.000 items var udpeget til at
skulle samme vej. Det hele blev pakket på
54 tungtlastede fragtfly i sværvægtsklassen
og transporteret hjem til Danmark via Dubai.
Overordnet set var der tale 133 containere,
82 køretøjer og 1010 stykker andet gods,
som svarer til en otte kilometer lang række
af mellemklassebiler.
Men det var ikke selve nedpakningen, der var
den største opgave. Alt materiel – fra mekanikerens skruenøgle til hver eneste stump i
de 60 tons tunge Leopardkampvogne - skulle
forinden støves af og vaskes grundigt med

Fotos: Morten Fredslund
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EXIT CAMP BASTION

desinficerende sæbe for at undgå, at sjældne
plante- og husdyrsygdomme når til Danmark. Derfor blev blandt andet de danske
kampvogne skilt fuldstændigt ad og rengjort
ind i alle hjørner og afkroge med trykluft,
vand, sæbe og babyservietter.
Flere soldater i Kabul
Danskerlejren i Camp Bastion-komplekset,
Camp Viking, bredte sig på godt 60.000 m2.
Området havde danskerne lånt af de britiske

styrker, og det blev tilbageleveret som man
modtog det tilbage i 2006 – som et stykke
planeret ”bar mark”.
Tilbage i Camp Bastion er der pt. fire danskere: To tolke og to sygeplejersker, som
støtter de britiske styrker, som også forventes at være ude af Helmand-provinsen
inden årsskiftet.
Mens danske soldater i Helmand snart er
en saga blot, er tilstedeværelsen af danske
soldater i hovedstaden Kabul til gengæld

øget til 60. De er spredt ud på fem forskellige militære lokationer i byen. Herudover er
der i øjeblikket cirka 10 danske soldater fra
flyvevåbnet i Kabul, og samlet set er antallet
af danske soldater i den afghanske hovedstad cirka 70, som for hovedpartens vedkommende er beskæftiget med mentorering og
supervision på blandt andet de afghanske
officersskoler eller med stabsarbejde. Der er
endnu ikke fastsat en bagkant på Danmarks
engagement i Kabul.

Foto: Morten Fredslund

Generaler udnævnt til
topposter i ny struktur
To af forsvarets generaler får topposter i forsvarets
nye organisation. Effektiviseringen af ledelsen skal
give en besparelse på 170 mio. kr. årligt i 2017.
AF MORTEN FREDSLUND

Med udsigt til markante ændringer i organisationen af forsvarets ledelse er der
nu sat navne på to nye jobtitler i den absolutte top af pyramiden.
Det bliver nuværende chef for Forsvarsstaben, generalløjtnant Bjørn Ingemann Bisserup, der skal være direktør
for koncernstyring i Forsvarsministeriets
departement, mens generalmajor og
nuværende chef for Hærens Operative
Kommando, Per Ludvigsen udnævnes
til viceforsvarschef i den nye Værnfælles
Forsvarskommando.
De to udnævnelser blev udmeldt af
Forsvarsministeriet den 6. juni, og var
ministeriets første skridt i processen,
der vil ændre organisation af forsvarets
ledelse markant.
Det var et bredt flertal i Folketinget,
der i april i år vedtog organisationsændringen. Den betyder blandt andet, at
den overordnede styring af en række
ikke-operative områder som materiel,

planlægning, økonomi,
personalestrategi og såkaldt ressourceallokering
flyttes fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriets departement.
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Fire kommandoer
bliver til én
Til gengæld sammenlægges
Forsvarskommandoen og de
tre operative kommandoer
for hhv. hæren, søværnet og
flyvevåbnet i en ny værnsfælles kommando. Den skal også
omfatte Arktisk Kommando
og en nyoprettet Specialstyrkekommando, som dog ikke
geografisk placeres samme sted.
Forsvarsministeriet forventer, at den nye
organisation vil blive implementeret i løbet
af efteråret i Forsvarskommandoens og Forsvarsministeriets eksisterende fysiske rammer på hhv. Holmen og Holmens Kanal. De
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to myndigheder flytter senere til et nyt
fælles domicil i København – formentlig i 2015.
Organisationsændringen skal munde
ud i en besparelse på 170 mio. kr. i 2017
og en reduktion i den samlede bemanding på 15-20 procent.
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Kapacitetskontor

Kontraheringskontor

NYT FRA REGIONERNE

NYT

Pansertræf
blev et stort
tilløbsstykke

regiofra
nerne

5000 mennesker til
pansertræf på Gardehusarkasernen - en dag
med brøl, sol og masser
af de helt store biler.
AF THOMAS MUNCH

Med vind i håret og høj sol, blev store
og små besøgende draget mod området på Gardehusarkasernen, hvor
Danmarks største Pansertræf tog sit
udgangspunkt. Fra morgenstunden
var alle køretøjer klargjort i mindste detalje. Op mod 5000 besøgende fik set
pansrede køretøjer fra 2. Verdenskrig
og frem til de seneste Afghanistankonfigurationer. Ligeledes var et utal af
andre militære køretøjer repræsenteret.
Der var rig mulighed for at “pille ved
det meste”, samt få en snak om ”gamle
dage”. Den pansrede mandskabsvogn
bød på en køretur – hvilket rigtig mange benyttede sig af.
Centralt for dagen var besøget af HKH
Prins Joachim med sønnerne Nikolai,
Felix og Henrik. De fik den store ”drengetur” rundt på kasernen, kun afbrudt
af en reception. Over middag gik den
kørende demonstration i gang. Der blev
ryddet minefelt, lagt bro og angrebet
til den store guldmedalje, og eftermiddagen gik på hæld mens de mange besøgende langsomt bevægede sig retur
gennem området, behørigt akkompagneret af dagens sidste panserbrøl.

NYT

Førstehjælp og
skydning for civile
AF PALLE STRANDGÅRD

49 personer fra større og mindre virksomheder, tilknyttet InterForce Region
Nordjylland, var 2. juni mødt op på skydebanerne ved Lindholm Høje, hvor deltagerne fik lejlighed til at stifte bekendtskab
med førstehjælp og skydning.
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland
havde stillet dygtige instruktører til rådighed for arrangementet, der dels bød på
førstehjælp, med tyngden lagt på hjer-

regiofra
nerne

temassage og hjertestarter, og dels på
skarpskydning med gevær M/96.
Skydningen foregik på 100 meter på
tre baner, og efter en grundig instruktion
og afprøvning af diverse skydestillinger fik
deltagerne lov til at indskyde geværerne,
hvorefter der var konkurrence.
Og selvom geværerne er relativ nemme
at skyde med, og skønt alle fik en grundig
instruktion, så var resultaterne alligevel langt
over, hvad man kunne forvente. Således opnåede to af deltagerne 98 point, hvilket ifølge instruktørerne er ganske imponerende.
Også i førstehjælp blev der gået til stålet. For mange var det en øjenåbner, for
den form for hjertemassage, de engang
havde lært, er ganske anderledes, end den
der praktiseres i dag. Alt i alt et rigtig godt
arrangement, som de mange deltagere
satte stor pris på.

InterForce med til Folkemødet
I år deltog InterForce Sekretariatet for første gang ved
det populære Folkemøde på Bornholm.
AF MORTEN FREDSLUND

Ved to velbesøgte events under Folkemødet på Bornholm den 12.-15. juni satte
InterForce fokus på samarbejdsrelationer
mellem forsvaret og det civile samfund.
Begge events blev afholdt på Marinehjemmeværnsfartøj MHV 903, Hjortø i
Allinge Havn, og det satte sine begrænsninger i antallet af deltagere.
Fredag den 13. juni blev der debatteret
civilt-militært samarbejde, kompetencer og
erfaring. I panelet var forsvarschefen, general Peter Bartram, direktør i Gentofte Kommune, Frank E. Andersen og chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Nils Wang.
Lørdag den 14. juni debatterede Chefen for Hjemmeværnet generalmajor Finn

Winkler, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Søren Gade og chefen for InterForce
sekretariatet Jan Norgaard skismaet civileog militære kompetencer.
Godt 100 gæster mødte op ved de
to events.

&

14

InterForce medlemsmagasin no. 3 2014

Foto: Mads Qvist Fre
de

riksen, FKO

Set
Sket
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Flagdagen fejret
i hele landet
Mange borgmestre valgte i år at
sende personlige invitationer til
veteranerne, som mødte talstærkt op
for at markere Den Nationale Flagdag
den 5. september.
AF MORTEN FREDSLUND

For sjette år i træk blev der gennemført Flagdag med arrangementer rundt om i hele landet og en stor parade med efterfølgende fest på Christiansborg Slotsplads i København.
Selvom det sidste store hold udsendte soldater nu er ude af Afghanistan, skortede det ikke på interesse for Flagdagen, der både er
en hyldestdag, en mindehøjtidelighed og en festdag på samme tid.
København danner rammen for det officielle Flagdags-arrangement med kongelig deltagelse ved bl.a. kransenedlæggelse
på Kastellet, gudstjeneste i Holmens kirke samt en parade med
deltagelse af alle soldater, der det forgangne år har været udsendt. Men Flagdagen blev også markeret i provinsen.

Foto: Morten Fredslund

Rekord i Århus
Ikke færre end 55 arrangementer af forskelig karakter blev der
i år gennemført rundt om i landets kommuner, byer og på tjenestesteder i provinsen. Og som noget nyt havde mange borgmestre i år sendt personlige invitationer til byens veteraner med
opfordring til dem om at deltage i byens engagement.
Det gjaldt blandt andet i Århus, hvor et rekordstort antal af
byens veteraner deltog i arrangementet i Mindeparken, hvor
man ud over byens borgmester Jacob Bundsgaard blandt andre også så grev Ingolf og grevinde Sussie.
»I dag hædrer og ærer vi de mange danskere, som enten er
eller har været udsendt til en international mission. Og vi mindes dem, der ikke kom hjem i live,« sagde borgmester Jacob
Bundsgaard blandt andet.
I paraden i Århus deltog 40 soldater fra Søværnets Operative
Kommando samt et rekordstort antal veteraner på cirka 150.
Efter kransenedlæggelse ved mindestenen var veteraner og
indbudte gæster til reception i Jydsk Væddeløbsbanes restaurant få hundrede meter fra Mindeparken.

Kalender
Region
Hovedstaden:
Lørdag d. 18. oktober
kl. 12.00-16.00
(efterårsferie)
Militær Familiedag
på Garderkasernen i
Høvelte
InterForce Region Hovedstaden gentager succesen
og inviterer medarbejdere
fra vores støttevirksomheder til Militær Familiedag. I
anledning af efterårsferien
vil der på dagen blive
afholdt aktiviteter både
for børn og voksne. Her vil
voksne og børn få en indsigt i, hvad der foregår bag
hegnet på en kaserne.

Tirsdag den
18. november
Koncert med Slesvigske
Musikkorps i Vordingborg
Fredag den 31. oktober
Lørdag den 8. november
Torsdag den 4. december
InterForce jagt i
Jægerspris
Jagterne gennemføres i
samarbejde med Region
Hovedstaden. Ydermere
gennemføres en jagt i
januar 2015 hvor datoen
endnu ikke er fastlagt.

Region
Region
Syddanmark:

Fredag d. 10. oktober
Jagt på Højstrup
Fredag den 31. oktober Øvelsesplads, Odense
Lørdag den 8. november Nærmere tilgår støttevirkTorsdag den 4. december somhederne.
InterForce jagt i
Fredag d. 7. november
Jægerspris
Jagt på Højstrup
Disse jagter gennemføres
Øvelsesplads, Odense
i samarbejde med InterNærmere tilgår støttevirkForce Region Sjælland.
somhederne.
Hold dig opdateret på
interforce.dk. Ydermere
Region
gennemføres en jagt i
Midtjylland:
januar 2015 hvor datoen
Fredag d. 14. november
endnu ikke er fastlagt.
Jagt
Vanen tro er der InterForce
Listen opdateres
jagter ved Tirstrup.
Region Hovedstaden vil
løbende holde arrangeFredag d. 12. december
mentslisten opdateret. Der
Jagt
er flere arrangementer på
InterForce jagter ved
tegnebrættet så kig ind på
interforce.dk/region/hoved- Tirstrup.
staden/aktiviteter!
Tur til Polen er udsat
Region
Den planlagte tur til MultiSjælland:
national Corps Northeast, Szczecin, Polen er flyttet til forår
Lørdag den
2015. Nærmere info følger
20. september
Åbent Hus og skydedag på Vordingborg
Region
Kaserne
Nordjylland:
InterForce-medlemmer inviteres til skydedag på Vording- Oktober og november
borg Kaserne. Bagefter vil der Jagt
være mulighed for at opleve InterForce-jagt i øvelsesterrænet ved Aalborg KaserÅbent Hus på kasernen.
ner. Nærmere information
Torsdag den 2. oktober vil tilgå støttevirksomhederne.
Koncert med Den
Kongelige Livgardes
4. kvartal
Musikkorps m/solist
Gardehusarregimentet og Glatførekursus
InterForce Region Sjælland Glatførekursus på Køreteknisk anlæg i Nørresundby.
afholder igen i år koncert
Nærmere information tilmed Livgardens Musikgår støttevirksomhederne.
korps i Slagelse Teater.

Fredag 12. december
Trænregimentets
Julegudstjeneste
i Nørre Uttrup Kirke.

Region
Bornholm:
Lørdag den 18. oktober
kl. 9.00-14.30
InterForce jagtarrangement
Invitation udsendes
Lørdag d. 15. november
kl. 9.00-14.30
InterForce jagtarrangement
Invitation udsendes
Torsdag d. 11. december kl. 14.30
Garnisonsjulegudstjeneste i Sct. Nicolai
Kirke i Rønne
Med efterfølgende gløgg
og æbleskiver i officersmessen på Almegårds
Kaserne.

Arrangementer
gældende for
alle regioner
Onsdag
24. september:
Hærens 400 års
jubilæum.
Koncert i Operahuset i
København.
7.-8. november:
Riffeljagt i Borris
3.-4. januar:
Riffeljagt i Borris
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Afghanske flygtninge fik
danske soldaters feltrationer
Ved afslutningen på
militærøvelsen Saber
Strike i Litauen indsamlede de danske
enheder 17 store sække
med overskydende feltrationer og forærede dem
til et lokalt flygtningecenter.
AF MORTEN FREDSLUND

Der var nærmest julelys i øjnene hos en håndfuld afghanske småpiger, da de danske soldater
begyndte at bære stakkevis af feltrationer og
de mange plastiksække indenfor. Sækkene var
fyldt til randen med blandt andet færdigretter,
små rugbrødspakker og kiks, alu- eller plastikpakker med paté, marmelade, smøreost, peanutbutter samt poser med nødder, energibarer,
rosiner eller tørrede bær. Alt sammen uåbnet
overskud fra de danske soldaters feltrationer.
Børnene, der tog imod, opholder sig på det
lokale flygtningecenter i Rukla. Centret huse-

Fotos: Morten Fredslund

de dengang 40 afghanske flygtninge, hvoraf
de otte er børn.
»I stedet for at smide de overskyde feltrationer væk, synes vi det vil være mere på sin
plads at give dem til flygtningecentret. Det
kan sidestilles med et asylcenter som det, vi
har i Sandholm. Men hernede er vi i et område med høj arbejdsløshed og lav levestandard, så både byens borgmester og centrets
frivillige medarbejdere så det som en meget
kærkommen gave,« sagde premierløjtnant
Rasmus Sandberg, der var fører for CIMIC
Support Team.
En mindre krigerisk side
CIMIC-betegnelsen dækker over civilt militært samarbejde, og sammen med kolleger
fra CIMIC-sektionen blev Rasmus Sandberg
budt velkommen af nysgerrige, glade børn,
som straks fik stukket en pakke rugkiks og en
pose nøddemix i hånden, da de 17 plastiksække og 30 hele feltrationer blev båret ind
på asylcentret.
»Nu har beboerne set på kampvogne og
kampklædte soldater i hel uge og så er det jo
godt, at vi kan vise, at vi også har en lidt mindre krigerisk side,« sagde Rasmus Sandberg.
Ud over feltrationerne, som dækker en
granvoksen kampsoldats behov for næring
og energi i et helt døgn, indeholder pakkerne
blandt andet også engangstandbørster, tyggegummi og vådservietter, som også var
blandt de produkter, som CIMIC-sektionen
leverede til Rukla Refugee Reception Centre.
Der deltog 900 danske soldater med 400 køretøjer i Saber Strike i Litauen. Læs mere om
øvelsen inde i bladet.
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