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Hold 1

Amagerbrogade 160
2300 København S

Vesterbrogade 64
3250 Gilleleje

48 35 40 45
Værelse- og
sommerhusudlejning

Tlf. 32 55 60 66
Jørgen Pedersen,
KP-hold 59

10% rabat til medlemmer af Militærpolitiforeningen i Danmark.

Hotel

Hybylund

Restaurant

LILLEBÆLT

Storegade 8 - 8500 GRENAA
TLF. 86 32 12 85 - 86 30 99 55
(Jesper Rasmussen - SG-hold 76)
Rekvirer brochure

Fælledvej 58
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 98 00
Fax. 75 91 15 81
www.hotelhybylund
hybylund@post3.tele.dk
Venlig hilsen
Jytte Nielsen

GALTEN
TØMMER
HANDEL

Glostrup
låse & - heltert!
sikk
alarm

FRICHSVEJ 25 • 8464 GALTEN
TLF. *86 94 36 11 • GIRO 3 10 89 10

v/ Dan Hansen
Grundlagt 1959 af Kurt Eli Hansen, KP-hold 4
Hovedvejen 64, 2600 Glostrup • Tlf. 43 96 45 00
Brugte pengeskabe

(Poul Nøhr - SG-hold 27)

ESKEBÆKPARKEN
THORKILD JENSEN
Vroldvej 92 • 8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 19 30 • Fax 86 52 19 38
Aut. el-installatør AllanRasmussen
KP-hold 86
Odinsvej 24-30, 2600 Glostrup
Tlf./fax 36 48 95 94 - Mobil 28 11 95 94

B O G T R Y K K E R I

Nørrebro 2 · Postbox 69 · 9800 Hjørring · Telefon 9892 0500 · Telefax 9892 7262
e-mail: adm@vestergaardsbogtrykkeri.dk
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Thorkild Jensen
Eskebækparken
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KP-hold 94

541 181

Miljøcertifikat ISO 14001
EU’s Miljøstyrings- og
Miljørevisionsordning

Glædelig jul
og
godt nytår
Militærpolitiforeningen i
Danmark ønsker alle
medlemmer samt deres
familier, alle tidligere og
nuværende MP’ere, alle
militære forbindelser
samt alle vore venner en
rigtig glædelig jul og et
godt og lykkebringende
nytår.
Vi ser frem til et fortsat
godt kammeratskab og
samarbejde i det nye år.
Carl Bratved
Landsformand

MILITÆRPOLITI
FORENINGEN
I DANMARK

DET RØDE
BETRÆK
DIGET 10, 1. tv.,
2600 GLOSTRUP
 drb@militarypolice.dk
(ikke billeder og grafik)
Ansvarshavende redaktør:
Flemming Ørhem
Telefon: 43 45 66 19
http://hjem.get2net.dk/oerhem/MP
I redaktionen:
Peter Jepsen
Erik Hansen
Redaktionen er afsluttet
den 10. december 2001.
Artikler og stof til næste nummer
skal være redaktionen i hænde
senest den 30. december 2001.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Tryk:
Vestergaards Bogtrykkeri, Hjørring
☎ 98 92 05 00
Miljøcertifikat DNV ISO 14001
Forsidebillede:
MP’erne ved SFOR 12 ønsker alle
læsere af »Det Røde Betræk« en
rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår.
Forrest fra venstre er det OS+ Kim
E. Sørensen, SG Henrik Vennegaard, SG Morten Matzon og SG Jimmy Luther. Bagerst fra venstre: SSG
Søren Alexandersen, SG Glen Madsen, KN+ Morten Pagter, OS+ Klaus
J. Jensen og SG Claus Wheler.

10
December 2001 (52. årgang)/250.

3

TIL LYKKE
– fødselsdage i januar
75 år
Den 14. Vagn Rasmussen, KP-5
Brøndbyøster Torv 56, 6.th.,
2605 Brøndby
Kristen O. Larsen, KP-10
Carl Nielsensvej 4,
7400 Herning
Den 20. Poul B. Andersen, KP-3
Lundtofteparken 36, 2.tv.,
2800 Lyngby
Den 23. Anders Nielsen, KP-1
Grønagervej 61,
2300 København S

60 år
Den 4. Lennart Erik Nyberg, KP-53
Mølle Alle 16, 2.th.,
2500 Valby
Poul H. Hald, KP-74
Godthåbsvej 21, Kristrup
8900 Randers
Den 8. Peter Zeilberger, KP-73
Kålundsvej 42, 1.,
3520 Farum
Den 11. Mogens Bruhn, KP-54
Ved Lindelund 255,
2605 Brøndby
Christen Birkmose, KP-61
Jarlsmindevej 100, Stavtrup
8260 Viby J
Ejnar Lellek Holm, SG-14
Opalvænget 6, Erritsø
7000 Fredericia

70 år
Den 5. Jørgen Kopp-Rasmussen, KP-11
Dr. Tværgade 39, 4-,
1302 København K

Den 12. Erling G. Pedersen, KP-58
Lavendelparken 62,
9310 Vodskov

Den 8. Jørgen Søndergaard, KP-18
Georg Krügersvej 118, Svejbæk
8600 Silkeborg

Den 14. Jan R. Henningsen, KP-65
Folehaven 41 B,
2970 Hørsholm

Den 10. Hans Chr. Knudsen, KP-13
Nyvangsvej 6, Knudstrup
8620 Kjellerup

Den 15. Ove Sindal, KP-47
Idavej 10,
5800 Nyborg

Den 12. Egon Haugel-Nielsen, KP-14
Jasminvej 5,
4600 Køge

Den 16. Poul Schiby, KP-62
Storegade 67,
6800 Varde

Den 17. Stefan Koch, KP-15
Korsholm 18,
9370 Hals

Den 18. Hans B. Rasmussen, KP-53
Bakkehaven 6,
4400 Kalundborg

Den 26. Frank Sørensen, KP-13
Sofienbergvej 18,
5800 Nyborg

Den 19. Hans Kristensen, KP-60
Kollerupparken 12,
2665 Vallensbæk Strand

65 år
Den 17. Erik Mosbæk, KP-27
Mosevej 2,
4000 Roskilde
Den 18. Jørgen Buur, SG-4
Ulmusvej 3,
8462 Harlev J
Den 19. Henning N. Wind, KP-25
Krogsbjergvej 6,
SG-18
5600 Fåborg
Den 19. Jens-Søren L. Jensen, SG-9
Hestehavevej 2 C,
8270 Højbjerg
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Den 24. Poul V. Pedersen, KP-62
Hvedemarken 7, Nørre Bjert
6000 Kolding
Den 25. Jens Olesen, KP-51
Nattergalevej 14,
4400 Kalundborg
Den 29. Arne Jørgensen, KP-60
Kaløvej 1,
8543 Hornslet
50 år
Den 1. Kaare L. H. Knudsen, SG-43
Jagtvej 179, 1.tv.,
2100 København Ø

Den 4. Aage S. Karstensen, SG-50
Ramsdahlsvej 34, Dommerby
7800 Skive

Den 27. Mogens Friis, KP-94
L.A. Ringsvej 48 A, st.mf.,
8270 Højbjerg

Den 8. Ole Bruun, KP-96
Hovedgaden 18, 1.,
3320 Skævinge

Den 28. Finn Thrane, KP-93
Bollen 6,
9362 Gandrup

Den 19. John Byel, KP-96
Godthåbsvej 26 A, st.th.,
2000 Frederiksberg
Den 22. Claus Bo Andreasen, KP-98
Vestertorp 34, Gjellerup
7400 Herning
Den 24. Jens K. Andersen, KP-92
Ortenvej 80, Orten
6800 Varde
Den 25. Ebbe P. Nielsen, SG-46
Stormøllevej 50,
4600 Køge

Kontrol med
større uroligheder

(”RIOT CONTROL”)
Af
CSG Hans Seiberg,
MPSEK/UDDAFD TAK, HLS
(Artiklen er fra HLS nyt Februar 2001)
Situationsbillede fra hadets by, Mitrovica, hvor
Kosovo-albanere og serbere har et særdeles anstrengt indbyrdes forhold.

Den 29. Kaj Skærlund, KP-98
Borggårdsparken 110,
7080 Børkop
Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!
Erik, KP-8
Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!
Erik, KP-8

Militærpolitiets (MP) opgaver er mangeartede og på mange områder identiske med
Rigspolitiets. Ét af områderne er kontrol
med større uroligheder, hvor Rigspolitiet
som bekendt har gjort sig nogle erfaringer;
bl.a. på Nørrebro ved flere lejligheder indenfor det sidste årti.
Hos MP har vi også draget vore erfaringer i bl.a. Kosovo, hvor dansk MP for
første gang i nyere historie er indsat mod
en civilbefolkning i f.m. store optøjer. (Sidste gang var vistnok da salig Estrup indsatte de blå gendarmer mod den danske civilbefolkning).
For såvel Rigspolitiets som MP’s vedkommende har der være behov for en nytænkning p.g.a. optøjernes art samt folkemængdens størrelse og grad af aggressivitet.
Således foranlediget har MP-sektionen i
foråret 2000 udviklet et nyt koncept for
MP- og infanterienheders uddannelse, indsættelse og samvirke under kontrol med
større uroligheder; og lad os slå det fast
med syvtommers søm: Uddannelsen på
dette specielle område er udelukkende
målrettet mod at løse opgaver i missionsområder!!
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På baggrund af deltagelse i Rigspolitiets
regionskurser i ”mobilt indsatskoncept”
samt fact-finding og erfaringsudveksling
med de udsendte MP-enheder har MPSEK
udarbejdet nyt koncept og nye taktikker til
kontrol med større uroligheder.
Her har nøgleordene været:
• Overholdelse af Humanitær Folkerets bestemmelser,
• anvendelse af mindst mulig magt,
• effektive taktikker afpasset efter situationen,
• entydige kommandoforhold og regler for
samvirke mellem MP og infanteri,
• effektiv udnyttelse af ressourcerne og
• optimal sikkerhed for alt indsat militært
personel.
Under arbejdsprocessen viste der sig et
stort behov for at revidere reglementet
”Fredsstøttende Operationers” kapitel om
forhold ved Riot Control samt ”BBU for
Fredsstøttende Operationer”, hvorfor der
blev tilsendt forslag til rettelser til hhv. HO
og DLR, som er redaktionsansvarlige for
disse reglementer.
Men tilbage til selve håndværket! Tidligere tiders taktik bestod i det væsentligste i
at danne en kæde af personel udstyret med
hjelme, skjolde, beskyttelseshandsker,
benskinner og stave for at standse og evt.
trænge en folkemængde væk fra et område.
I det nye koncept indgår der både personel og køretøjer i de forskellige formationer, hvilket giver langt bedre mulighed for:

Billedet viser eksempel på tidligere anvendt
taktik, hvor formationerne udelukkende bestod
af personel.
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• At anvende effektive taktikker afpasset
efter situationen,
• at give indtryk af en massiv, veldisciplineret og beslutsom styrke (”show of force”),
• en effektiv udnytttelse af alle ressourcer
(MP-, INF- og SAN personel samt køretøjer),
• optimal sikkerhed for alt indsat militært
personel (mulighed for dækning bag pansrede køretøjer og anvendelse af CS-gas)
samt
• hurtig evakuation af sårede og evt. anholdte.
Ved indsættelse anvendes normalt en
underafdeling, mens selve uddannelsen
kan gennemføres i delingsramme. Enkeltmand uddannes i skjoldteknik og formationer. Herudover gennemgår førere, kørere
og vognkommandører særlig uddannelse
inden den afsluttende enhedsuddannelse.
Taktikkerne og samvirket er beskrevet i de
foreslåede rettelser til FREOPS, men kan
bedst illustreres i nogle af principskitserne
herfra, så derfor denne ”tegneserie”:
Erfaringer viser, at en klar kommandostruktur, klart definerede ansvars- og kompetenceområder samt en enkel og sikkert
virkende kommunikation er afgørende for
en effektiv løsning af denne type opgaver.
MP-personellet har under indsættelse flg.
hovedopgaver:
• Støtte med rådgivning til indsatslederen,
• udlægning af CS-gas,
• anholdelse af enkeltpersoner og
• dokumentation i form af foto- og videooptagelser (m.h.p. bevisførelse for egne enheders overholdelse af ”spillereglerne”
samt udpegning af ledere og særlig aggressive urostiftere).
P.g.a. disse særlige opgaver stilles der
særlige krav om mobilitet og bevægelsesfrihed for MP-personellet, som således ikke er udstyret med skjolde, men iklædt beskyttelsesudstyr i form af ”brynjer” af samme type som Rigspolitiets indsatsdelinger.
Brynjen bæres under en brandsikker indsatsdragt (NOMEX kampvognsdragt).
Bestemmelsesgrundlaget og bemyndigelse til at uddanne i - og anvende CS-gas
som MP-magtmiddel i større mængder er

FASE 1
Forstærket CP eller spærring med Military Special Units
Indsatsstyrke i beredskab
Kommando

Formation og placering

Bem.
Folkemængde

CP-Personel/
Gendarmeri/
MSU-ENH.
(CP-Personel
normalt uden
beskyttelsesudstyr).

efter anmodning fra HOK udarbejdet i
samarbejde mellem HIAS og MPSEK. Vi
skal skåne læserne for trivielle detaljer
vedrørende denne del af arbejdet, men blot
oplyse, at MP p.t. har mulighed for at
lægge CS-gas ud på afstande op til 200 m.
med 37 m.m. gasgranatgeværer og at vi
herudover råder over CS-gasgranat M/84 i
rå mængder samt den ultimative CS-gasgranat, MPG 120, som indenfor 1/10 sek.
kan belægge ca. 5.500 kubikmeter med en
høj koncentration af CS-gas (!!).
MP’s instruktører, som uddannes her
ved HLS, gennemfører missionsorienteret
uddannelse af MP-personel og al Hærens
øvrige personel i kontrol med større uroligheder; -i alt ca. 2300 mand sidste år!
Konceptet er afprøvet med succes i missionsområderne, og er adopteret som ”den
danske model” af nogle af de øvrige nationer i KFOR og SFOR.
Så er vi vel færdige med dette projekt?

Udenfor kasteafstand, men
synlig for folkemængden

DF
MP

NK

Beredskabsstyrke:
- INF-KMP/DEL
- SAN KØTJ/-PSN
- MP-KØTJ
- Brandberedskab
- Evt. BJKØTJ

GF

FASE 3
"SHOW OF FORCE"
Kommando

Formation og placering

Bem.

Personel og køretøjer rykker samlet frem i formation.

"Fremad-fremad"
og evt.:
"Klar til afløsning
af forreste kæde"

DF
en kører NK-køretøj 3 - 5 m. efter de
øvrige.
NK

DF

..."Formér kæde
foran køretøjerne".
NK

:r
e
ll
E

..."Samling på
højde/venstre
side af køretøjerne".

Billeder fra HLS kursus ”Instruktørkursus i
kontrol med større uroligheder”, MAJ 2000,
hvor det nye koncept blev afprøvet første gang.

I begge formationer har alt personel hævet skjoldene og anlagt visir.

NK

Kombinationen af
af KØTJ og PSN
kan anvendes med
større afstand mellem køretøjerne og
således danne en
bred spærring.
OBS! ingen frem-
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FASE 2
FRA BEREDSKAB TIL "SHOW OF FORCE"
Kommando

Formation og placering

Kommando

Formation og placering

Normalt udenfor
kasteafstand,

"Holdt foran,
samling bag
køretøjerne,
- sid af".

NK

GF

MP anholder og
løber med anholdte tilbage til MP-

igang.
GF mandør og evt.
skytter klar i
køretøjerne

GF DF

Bem.
INF-gruppen går
frem og "skaber
plads/forvirring".

Bem.

"Fremad fremad,
anholdelse"

NK

køretøjet.
(Bør kun anvendes
ved mindre opløb,
-f. eks. ved håndhævelse af udgangsforbud).

Al personel op-

"Langsom fremrykning".

GF

NK

DF

siddet.
Langsom fremrykning med 1 m.
afstand mellem
køretøjerne, når

"Anholdt,
anholdt".

På ordren "Anholdt" trækker MP

NK

og INF-gruppen
tilbage i kæden.
INF-gruppen "lukker af" og MP
fjerner hurtigt anholdte fra stedet.

DF
Indsatstyrke

"Formér kæde,
- fremad fremad".
MP

NK

i beredskab.
Skråparkering
giver optimal
dækning for af-

MP

siddet personel
og mulighed for
at manøvrere.

GF

FASE 5
TAKTISK BRUG AF CS-GAS
Kommando

Formation og placering

Bem.
Det rum, der skabes ved anvendelse af CS-GAS, kan
dre/styrke ENH
position, f.eks. ved
spærring med køretøjer eller opstilling af forberedte
pigtrådsspærringer.

"Udlæg CS-GAS"

NK

MP
(CS-GAS)

Når indsatslederen har taget beslutning herom
gives ordren af
føreren for MPenheden.
Kun MP-personel er bemyndiget til at anvende
CS-GAS som
magtmiddel.

MP
Reservestyrkens
personel bør
være synlige
ne.
(Indtryk af massiv
styrke)
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Ikke helt; -der indføres p.t. nye 40 m.m.
granatgeværer som standard hos mange
landes politi og MP, og vi modtager løbende erfaringer fra udsendte MP-enheder.
Vi har afprøvet alternativt beskyttelsesudstyr og et bedre kommunikationsudstyr
med øremikrofon. For tiden afprøver MPSEK et sydafrikansk udviklet og produceret
40 m.m. ”multishot” granatgevær samt nye
ammunitionstyper til afløsning for det eksisterende ARWEN gevær, men det kan vi
underholde med en anden god gang.
NB! I skrivende stund er enheder fra DANBN KFOR indsat mod Kosovo-albanere i
Mitrovica, hvor en granat, affyret fra serbisk side har givet anledning til nye optøjer, hvor der blev kastet med bl.a. sten og
brandbomber.
Chefen for MP-enheden kunne melde,
at udover at en enkelt af vore soldater blev
truffet af stenkast, var der ingen tilskadekomne.

FASE 4
OPTAGELSE AF FORRESTE KÆDE

FASE 7
PERSONEL OG KØRETØJERS PLACERING VED

FASE 6
SPÆRRING MED KØRETØJER

FULD SPÆRRING

Kommando

Formation og placering

Bem.

Kommando

Formation og placering

Bem.

Kommando

Formation og placering

Bem.

Forreste kæde
På ordren "Afløsning, afløsning"
trækker forreste kæde sig baglæns gennem
infanterikæden
og samles/reorganiseres bag
køretøjerne.

"Holdt foran afløsning,
afløsning".

"Spærring,
spærring".
NK

PMV monteret m.

Ordren gives
først, når alt personel er sam let
bag de to yderste
køre tøjer.
NK køretøj kører
hurtigt frem og
lukker.

NK

pigtråd på boven
og beskyttelsesgitter for skytte/
vognkommandør.
INF DEL i beskyttelsesudstyr.
3 MP (rådgivning,
dokumentation,
CS-GAS og evt.
anholdelse).
2 brandsluknings
hold med 6 kg.
pulverslukker (til
køretøjer og per-

NK

sonel).

"Tilbage - tilbage
på kæde".

Ved for massivt
pres fra folkemængden trækkes
personellet gennem åbningen
mellem forreste
køretøjer og om
bag disse.
Der lægges forinden CS-GAS
for at skabe
rum.

"Samling bag
køretøjerne"

MP

DF

KMP øvrige DEL
i beredskab til
forstærkning eller afløsning.

2 bårehold (dækket af infanteri m.
skjolde).

PM

NK

Derfor blev det EH101
Helikoptervalget faldt ud til fordel for den italiensk-britiske EH101 på
baggrund af et komplekst analysearbejde og praktiske tests. Ved anskaffelsen får Forsvaret en helikopter, der skal bruges til både rednings- og
transportopgaver.

Tekst :
Major Bjørn Boesen,
Forsvarskommandoen
Beslutningen om hvilken helikopter, der
skal erstatte den trofaste, men også aldrende S-61 redningshelikopter, blev endeligt
truffet 13. september i år af Forsvarsministeren på baggrund af Forsvarets anbefaling.
Valget faldt på Augusta-Westlands store
og robuste EH101 helikopter. Forsvaret
køber 14 nye
helikoptere af denne type, der skal bruges
til både rednings- og transportopgaver.
Dermed får Forsvaret en helikopter med
markant bedre lastekapacitet, højere rejse-

hastighed og langt større aktionsradius i
forhold til S-61.
Interessen omkring Forsvarets hidtil
største materielinvestering siden F-16
købet i 80’erne har været usædvanlig stor
ikke alene i Forsvaret, men også i den offentlige debat. Denne overvældende interesse er fra forsvarsledelsen blevet opfattet
positivt, da valget af ny rednings- og transporthelikopter netop vil berøre mange i et
eller andet omfang.
Forhandlingerne, der har været ført intenst af Flyvematerielkommandoen, har
været en lang og sej styrkeprøve for både
firmaerne og de personer, som har været
involveret. Mere end 3000 forskellige forhold har været under luppen som led i evalueringen af kandidaterne lige fra pilotens
sædeindstilling til anskaffelsespris.
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Man kan med rette konstatere, at valget af
EH101 er et resultat af et særdeles komplekst analysearbejde, ligesom evalueringsarbejdet har været udført med så bred
deltagelse fra Forsvaret, at ønsket om at
opnå størst mulig opbakning omkring helikoptervalget har kunnet imødekommes.

Markant øget kapacitet med
EH101
Valget faldt på den helikopter, der besidder
alle nødvendige egenskaber til løsning af
eftersøgnings-, rednings- og transportopgaver.
Forhandlingerne samlede sig om tre kandidater: Den amerikanske Sikorsky S-92,
den tysk-taliensk-hollandsk-franske NH90
og den italiensk-engelske EH101.
Senere i evalueringen blev indsatsen
koncentreret om NH90 og EH101, bl.a.
fordi den samlede pris på ca. 3 mia. kr.
gjorde, at Forsvaret ville kunne få 14 helikoptere af disse to typer, men et færre antal S-92´ere.
Valget stod nu mellem to meget attraktive, men også ret forskellige helikoptere,
der begge effektivt ville kunne løse alle
påtænkte opgaver.
NH90, som er fremstillet i komposite
(dvs. kulfibre) og har elektroniske kontrolog styresystemer, betegnes med dens to
motorer og en max. startvægt på ca. 11
tons som en højteknologisk helikopter.
EH101 er med sine tre motorer og en
max. startvægt på ca. 15 tons både større
og er et færdigudviklet produkt med udviklingsmuligheder.
Til grund for det endelige valg blev der
lagt særlig vægt på løftekapacitet, rækkevidde og pladsforhold. Det er forhold, der
alle er væsentlige til at løse både redningsog transportoperationer.
Omkring disse forhold var EH101 klart
at foretrække, eksempelvis kan den laste
op til to tons mere end de øvrige kandidater. Hertil kommer, at EH101 har en væsentlig større rækkevidde, som også kan
omsættes til længere operationstid. Alt i alt
en helikopter, der vil kunne redde flere
mennesker og kunne flyve med flest personer over den længste afstand i forhold til
de øvrige kandidater.
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EH101 har udviklingspotentiale
EH101´s størrelse giver det største udviklingspotentiale blandt kandidaterne i form
af større vægtreserve. Erfaringerne taler
bl.a. for, at denne faktor ikke er uvæsentlig. S-61 helikopterens vægt er blevet forøget med ét ton i dens 35-årige levetid i
form af nyt udstyr i forbindelse med opdateringer.
Af andre forhold, der erfaringsmæssigt
talte for EH101 helikopteren, var, at det er
den eneste færdigudviklede militærhelikopter blandt de tre kandidater. Dette vurderes også som en fordel, idet helikopteren
vurderes at være ude over de første børnesygdomme, og herved formindskes projektrisikoen ved valget.
Endvidere blev der set på logistisk samarbejde. Når Forsvaret skal foretage større
materielinvesteringer, er det altid vigtigt at
undersøge muligheder for logistisk samarbejde med andre brugere af samme materieltype.
Disse overvejelser indgik også i typevalget. Storbritannien, der allerede opererer med EH101, har givet bindende tilsagn
om et tæt samarbejde med Danmark omkring bl.a. logistik, træning og erfaringsudveksling.
Endelig er leveringsplanen kort, nemlig
tre år, idet de første fem helikoptere kan leveres allerede i
2004, de næste fem i 2005 og de sidste fire i 2006.

Gennemførelse af praktiske tests
Som del i evalueringen har der været afholdt en længere række praktiske afprøvninger med kandidaterne.
På et tidspunkt, hvor kun NH90 og
EH101 ansås som reelle kandidater, blev
der fra flere sider rejst spørgsmål omkring
betydningen af den såkaldte »down-wash«-effekt og helikopternes størrelse i.f.m.
redningsarbejde over hav. »Down-wash«
er det kraftige nedadrettede luftpres, der
kommer fra helikopternes rotorer, og som
kan besværliggøre redderens arbejde med
opsamling af nødstedte i havet.
Der blev efterfølgende iværksat en række omfattende afprøvninger af de to kandi-

dater omkring »down-wash«-effekten og
hoist operationer. Afprøvningerne blev
planlagt sammen med bl.a. National Test
Pilot School i USA og udført i et fællesskab mellem Flyvertaktisk Kommando,
Flyvematerielkommandoen og repræsentanter fra alle faggrenene i Eskadrille
722. De udførte
tests omfattede måling af »down-wash«
samt en række simulerede redningsoperationer.
Resultatet af de udførte afprøvninger
viste, at styrken og karakteristikken af
»down-wash«-effekten
under NH90 og EH101 tilnærmelsesvis
var ens. Dette hænger bl.a. sammen med,
at »down-wash«-styrken ikke alene er betinget af helikopterens vægt, men også af
rotordiameter, antallet af rotorblade
(EH101 har fem hovedrotorblade, mens
NH-90 har fire stk.) samt rotorbladenes
udformning og design.
De simulerede redningsoperationer viste endvidere, at begge helikoptere kunne
udføre alle påkrævede operationer også
under de for »down-wash« mest ugunstige
vejrforhold - nemlig vindstille.

EH101´s kvaliteter i forhold
til S-61
Med det trufne valg får Forsvaret virkelig
en forbedring på helikoptersiden i forhold

til den aldrende, men veltjente S-61 redningshelikopter.
Frem for alt får Forsvaret en teknologisk moderne helikopter, der vil kunne
operere effektivt som både rednings- og
transporthelikopter de næste 30-40 år. Det
er en helikopter med markant bedre lastekapacitet, højere flyvehastighed og langt
større aktionsradius i forhold til S-61.
EH101 giver med dens tre motorer en
væsentlig større sikkerhed for besætning
og mission.
Til patienttransporter mellem danske
sygehuse har EH101 endvidere fordele i
forhold til S-61, idet helikopterens agterrampe gør adgang langt enklere.
Helikopteren skal også benyttes til
transport som led i udviklingen af Danmarks internationale engagement og Forsvarets deltagelse i fredsstøttende internationale operationer. Det stiller krav til både mobilitet, fleksibilitet og transport af
materiel og personel.
Med anskaffelse af 14 stk. EH101 kan
Forsvaret løse både rednings- og transportopgaver.

Vil du vide mere?
Yderligere informationer omkring helikoptervalget kan findes på Forsvarskommandoens hjemmeside www.fko.dk
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MP-Tissø program år 2002
Med en tak for året 2001 ønsker MP Tissø alle MP’ere og MPO’ere et
godt Nytår. Vi vedlægger samtidig en oversigt over vores planlagte arrangementer for det kommende år.
Fredag den 18. januar kl. 18:30
Forsinket julefrokost. Pris: 75 kr. Risbjergvej 27, Vimmervej.
Tilmelding: Jørgen 5825-0097 eller Erik
5826-3195.

Fredag-søndag den 16.-18. august
Vi deltager i MP-træf på Sjelborg Camping, Hjerting.
Gabriele og Carl Bratved (SG-19) er årets
arrangører.

Fredag den 15. marts kl. 18:00
Generalforsamling hos Gitte og Jørgen,
Søvejen 33, Jerslev
Se nærmere i indkaldelsen.

Søndag den 25. august
Vi cykler Tissø rundt.
Start hos Gitte og Jørgen, Søvejen 33 kl.
09:30, hvor vi drikker morgenkaffen.
Efter endt cykeltur spiser vi den medbragte mad og hygger os.
MP’ere med damer, der ikke cykler med,
er velkommen til at spise med.
Drikkevarer m.m. til vanlige billige priser.

Lørdag den 20. april
Repræsentantskabsmøde i MP-foreningen
Danmark i Fredericia.
Søndag den 26. maj
Vi tager på kanalrundfart i Københavns
kanaler.
Nærmere senere i Det røde Betræk.
Fredag-søndag den 21.-23. juni
“MP-træf-Øst” - med grisefest lørdag kl.
13:00
Pris for gris med kartoffelsalat, årstidens
salater og flutes samt kaffe med hjemmebag: 90 kr.
Tilmelding til Jørgen 5825-0097 eller Erik
5826-3195.

Fredag den 11. oktober
MP Tissø 10 år.
Nærmere senere i Det røde Betræk.
Mandag den 9. december
Juleskydning
Bor du i Vestsjællands amt eller tæt derpå,
så prøv at aflægge et besøg til et af vore arrangementer, som finder sted i kammeratligt samvær. Vi kan også være med til at
finde en af dine holdkammerater, hvis det
har din interesse.
Bestyrelsen

KØREEPLAN FOR DET RØDE BETRÆK I 2002
Nr.

Betegnelse

Indleveringsfrist På gade (ca.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12
1.

Januar
Februar
Marts
April
Maj-juni
Juli-august
September
Oktober
November
December
Januar 2003

31.
25.
22.
22.
26.
19.
30.
27.
25.
29.
31.

december
januar
februar
marts
april
juli
august
september
oktober
november
december

23. januar
20. februar
20. marts
17. april
15. maj
7. august
18. september
16. oktober
20. november
18. december

Redaktionen tager
naturligvis alle
mulige forbehold
for force majeure
til faglige møder
i postvæsenet.

Hædersbevisninger
Det er altid en glæde for Militærpolitiforeningen i Danmarks hovedbestyrelse at
kunne takke de af vores medlemmer, der
har gjort sig fortjent hertil, med en hædersbevisning.
Det kan enten ske ved tildeling af
”Sølvmedaljen”. Den tildeles medlemmer
af foreningen, der har gjort sig fortjent dertil gennem ekstraordinært virke til gavn
for foreningen – det være sig i hovedforeningen eller i en lokalforening.
Eller det kan ske ved tildeling af ”Luffes Mindepokal”, den kan tildeles ethvert
medlem af foreningen, der gennem aktivt
arbejde for MP/Militærpolitiforeningen
skønnes at have gjort sig fortjent hertil.
Indstilling kan foretages af såvel enkeltmedlemmer, grupper som lokalforeninger.

Juleandespil i
MP forening
Nordjylland
Årets juleandespil afholdtes den 27.
november, i sergentmessen på Hvorup
Kaserne.
Andespillet blev i år holdt i samarbejde
mellem DLR soldaterforening, Trænregimentets Idrætsforening, SFO, Sergentmessen, Trænregimentets Soldaterforening samt MP-forening Nordjylland.
Der var 63 deltagere, hvor MP-foreningen deltog med 20 personer.
Spillerne kunne vinde såvel ænder som
kalkuner, og der var vin, kaffe, m.v.
som sidegevinster.
Der var, viste det sig, mulighed for at
bestille brød til kaffen, der kunne nydes
i pausen, hvor der ligeledes blev solgt
amerikansk lotteri.
Efter spillet blev der serveret gløgg.
Jeg fornemmede, at der var flere, der
savnede stemningen og atmosfæren
fra MP-Stuen.
M. Dolberg, KP-70

Indstillinger skal være skriftlige og skal
begrundes.
Evt. indstillinger for året 2002 skal
være landsformanden i hænde senest den
1. februar 2002.
Carl Bratved

E
DET MUNTR
HJØRNE
En mand kommer slæbende med et
klaver op til 3die sal.
Da han kommer til mellem 2den og
3die sal holder han en pause.
En mand kommer ned fra 4de sal og
spørger manden med klaveret hvor i
alverden han skal hen med det tunge
klaver.
Han svarer: ”Jeg skal op til en kammerat på 3die sal. Vi skiftes til at
spille hos hinanden.”
”Nå,” siger manden, ”Hvad spiller
han?”
”Han spiller fløjte!”
—oo0oo—
En fisker skulle ud på Vesterhavet og
fiske nogle dage. Det var så uheldigt,
for hans kone skulle nedkomme netop i de dage, han var væk.
Medens han fiskede ude på havet ringede skibets telefon og meddelte, at
Marie var nedkommet med en søn.
Lidt efter ringede det igen, og meddelte, at han havde fået en datter.
Lidt efter ringede det igen, og meddelte, at han havde fået endnu en
datter.
Da tog fiskeren telefonen, og ringede
hjem til Marie, og sagde: ”Marie,
Marie. Hold inde! Du er kommet ind
i en stime.”
Stor julehilsen fra Anders, Hold 1
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MP-træf
MP-træf (campingtræf) 2002 afholdes
denne gang på Sjelborg Camping, Hjerting. Den 16.-17.-18. august 2002.
Gabriele og Carl Bratved (SG-19) er
årets arrangører.
Campingpladsen ligger i naturskønne
omgivelser grænsende op til Marbæk plantage og tæt på Esbjerg.
Alle medlemmer indbydes til at deltage.
Man behøver ikke at have campingudstyr,
da der kan lejes hytter på pladsen.
Nærmere informationer kommer i et senere nummer af Det Røde Betræk, og kan
læses på vores hjemmeside www.militarypolice.dk, men gå ikke glip af denne oplevelse og reserver allerede nu weekenden til
dette formål.
Med venlig hilsen
Gabriele og Carl

Sommerhusgrund
sælges
Flot sommerhusgrund med
direkte udsigt
og kun 150 m. til
Holbæk Fjord.
1.200 m2.
Sælges til MP- pris
275.000,- kr.

Arne Winther, KP-hold 86.
Tlf. 59 26 81 71

LOKALFORENINGER
Lokalformænd:
KØBENHAVN

NORDJYLLAND

ØSTJYLLAND

Christer Rasmussen
Postbox 58
4000 Roskilde
☎ 46 32 52 07
 cr@ctag.dk

Hans Mathiesen
Bøgevænget 9
9430 Vadum
☎ 98 27 15 27

Henning Enemærke
Søren Loftsvej 9
8260 Viby J
☎ 86 28 21 41

TISSØ

STORSTRØMMEN

Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Ruds Vedby
☎ 58 26 31 95

Poul Martin Brødsted
Havnevej 3
4970 Rødby
☎ 64 60 17 01

VESTJYLLAND
Finn Lykke Svendsen
Kobberupvej 33, Mejrup
7500 Holstebro
☎ 97 42 16 35

FYN
Ib Abildgaard Nielsen
Ugletoften 21
5260 Odense S
☎ 65 95 99 00



ibabildgaard@mail.tele.dk
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e-a.hansen@get2net.dk

SØNDERJYLLAND
Erik Stokholm
Hajstrupgade 53, Øsby
6100 Haderslev
☎ 74 58 42 42



broested.poul@mail.tele.dk

Den københavnske side
rters/3900
http://www.geocities.com/Pentagon/Qua

Banko!
I ”Det Røde Betræk” fra september havde
MP-København kaldt til samling i anledning af afholdelse af en af årets begivenheder, nemlig det årlige bankospil, som i
år skulle afholdes på Kastellet lørdag den
24. november 2001.
Afholdelse af bankospil kan vel ikke altid virke ophidsende på alle medlemmerne, men i år var det absolut ikke ”same
procedure as last year”!
Bestyrelsen havde ændret på programmet, således at det blev mere ”brugervenligt” rent tidsmæssigt, og dermed også i aller højeste grad mere spiseligt for deltagerne.
Som meddelt i bladet ”begyndte festen”
allerede kl. 15:00, så deltagerne kunne nyde det gode vejr og beundre de smukke
bygninger, som Kastellet består af.
Man var spændt på, hvordan det ville gå
med ”kaffe og brød” som indledning til
årets bankospil, men det skulle hurtigt vise sig, at evt. skeptikere hurtigt blev overbevist om, at det var en god ide med det
store kaffebord, som fuldt ud kunne måle
sig med de kendte sønderjyske kaffeborde.
Der manglede absolut ikke noget, det
var et særdeles flot kaffebrod med diverse
kager, julekager, lagkager med og uden
flødeskum og meget, meget mere. Det var
IKKE kaloriefattigt og absolut ikke dyrt,
og det feder jo først ”dagen derpå”.
Bestyrelsen og de dygtige bagere har
virkelig med sådan et kaffebord styrket deres kandidatur til bestyrelsesposter ved
næste generalforsamling.
Personligt kan jeg kun betragte denne
nyskabelse i forbindelse med årets bankospil som en ”Kanon Succes”, der meget
gerne må gentages næste år.
Selve spillet startede kl. 17:00, og der
var som sædvanlig mange store præmier,
både traditionelle ”andespilspræmier” i
form af julemad, juleflasker, chokolade og

sidst men ikke mindst 3 store frugtkurve.
Foruden disse præmier havde bestyrelsen
gennem diverse sponsorer fremskaffet
præmier til aftenens amerikanske lotteri,
så der var præmier til næsten alle deltagerne, og som sædvanlig var der nogle, som
var mere heldige end andre!
Der var en særdeles god stemning
blandt de 73 deltagere, og de der ikke
vandt kunne leve op til det kendte slogan
”Tab og vind med samme sind”.
Bestyrelsen kan se tilbage på dette års
bankospil med glæde og stolthed, det var
en rigtig MP-fest, som fortjener 6 stjerner
både m.h.t. tilrettelæggelse og gennemførelse.
Tak for en god eftermiddag og aften.
B. Kryger-Jørgensen

Lokalformandens
julehilsen
Til alle gode ”gamle og nye” MP’ere
og jeres familie samt sponsorer og
annoncører.
I ønskes alle en rigtig GLÆDELIG
JUL og et GODT NYTÅR med tak
for året der er gået og på gensyn i det
nye år.
Vi håber på, at vi ses til nye og
spændende arrangementer og har i
ønsker og/eller forslag til nye arrangementer, så lad os høre om det.
Vi kan jo altid blive bedre og måske
få flere med, og vi skulle jo også gerne forny lidt.
Hilsen og på gensyn
Christer Rasmussen
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Nyt fra
Skyttelauget
Til juleafslutningen den 27. november spiste vi sammen julefrokost på skydebanerne.
Forinden havde vi skudt en ”hurtig juleskydning”, hvor Fritz Volquartz, KP-2,
Birger Rosendal, SG-47 og Preben Larsen,
SG-46 havde taget podiepladserne.
Øvrige juleskytter var Erik Sørensen,
KP-3, Leif Mehlsen, KP-3, Mogens Holm,
KP-12, Kurt Larsen, KP-15, Jørgen Petersen, KP-59, Christer Rasmussen, KP-73,
Flemming Ørhem, SG-42 og Kim Møller,
SG-74.
Vi har planlagt skydning følgende tirsdage på banerne på Østerbrogade resten af
sæsonen:
15. januar 2002,
12. februar 2002,
5. marts 2002 og
9. april 2002.

Starttidspunktet er hver gang kl. 18:00.
Nye skytter velkommen!!!
Vi vil prøve at kombinere skydningen
med »åbent-hus-klubaften« i MP-foreningen København.
-sker

Lokalforening Storstrømmen
orienterer:
Orientering om
ændret bestyrelse!
Lokalforeningens hidtidige formand, Dagfinn Holmberg, KP-hold 34, har af private
årsager nedlagt sit hverv som formand for
lokalforening Storstrømmen og udmeldt
sig af MP-foreningen pr. 11 november
2001.
I overensstemmelse med lokalforeningens vedtægter fungerer næstformanden,
Poul Martin Brødsted, KP-hold 21, som
formand frem til førstkommende generalforsamling (formentlig søndag den
10.marts 2002).
Førstesuppleanten Kenneth Jeppsen,
SG-hold 50, er indtrådt i bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Niels Møller Thomsen, Sekretær
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Glædelig jul Godt nytår
Med en tak for året 2001 sender lokalforeningen Storstrømmen til alle
vore medlemmer og til alle andre
læsere af DRB ønsket om en glædelig jul samt et godt nytår 2002.
Vi vender tilbage i januar- og februar-nummeret med informationer
om aktivitetsprogrammet for første
del af 2002.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bøf og Bowl
Som en optakt til juletiden og en afslutning på lokalforeningens arrangementer i
årets løb mødtes 17 medlemmer og
pårørende den 15. november i Sydjydsk
Bowlingcenter, Brørup til ovennævnte arrangement og øvelse.
Den sædvanlige følelse af velvære ved at
være sammen med ligesindede i et hyggeligt
selskab forplantede sig hurtigt, og både starten og afslutningen bekræftede, at det svinger mellem de forskellige årgange af fhv.
MP’ere og deres familiemedlemmer.
Efter en herlig og velsmagende middag
orienterede vor initiativrige kasserer Ole
Olsen, en (sønder)jyde og kasserer i en og
samme person, der ikke hver gang beder
om flere penge - nej tværtom, der var
præmier til næsten alle deltagere i årets
bowlingkonkurrence. Derfor kunne selv
dem med de dårligste resultater med sandhed bruge det gamle ordsprog »Tab og
vind- med samme sind«. Men det er jo ikke nemt!
Og det gjorde vi så, vi ældre, der igen i
år tabte med glans.
Bowlingturneringens vindere blev:
Herrer:
Ole, 146 point - Karsten, 122 point
Frode, 103 point
Damer:
Katja, 125 point - Thora, 106 point
Karin, 97 point
De unge:
Chanette, 96 point - Majbritt, 91 point
Kasper, 74 point
Efter bowlingen var foreningen vært
ved en kop kaffe. Herunder anbefalede
vor formand Erik Stokholm, at man deltager i næste sommers campingtræf, som
finder sted 3. weekend i august 2002 på
Sjælborg camping lidt nord for Esbjerg-

Hjerting i et naturskønt område tæt ved
Marbæk Plantage.
Hvad der videre skal ske i næste sæson,
er under overvejelse.
Og så åbnede Ole Olsen for godteposen
med de mange præmier, så næsten alle
kunne tage berigede hjem.
Og det gjorde vi så, efter en fin aften
med en afslappet stemning.
Ronald B. Kodal

Skydning 2002
MP-året i lokalforeningen starter traditionen
tro med skydning. Vi afvikler igen i år 2
skydninger på 15 meter bane, som led i MPforeningens landsskydning.
Første aften er en prøveskydning og anden aften er den gældende. Vi håber rigtig
mange vil finde vej til dette arrangement, der
er en festlig optakt til det nye år i lokalforeningen. Begge skydninger finder sted i Haderslev skydecenter, hvor vi har de ideelle
betingelser for både skydning og hyggeligt
samvær.
Skydningerne finder sted henholdsvis
onsdag den 23. januar kl. 19.00 og
onsdag den 27. februar 2002 kl. 19.00.
Skydningen er for hele familien, selv om
det kun er MP’ere, der kan deltage i landsskydningen. Lokalt afholder vi selvfølgelig konkurrence for familiemedlemmerDer skydes individuelt både for kvinder
og børn. Lokalforeningen har præmier til
de bedste i alle kategorier. Der serveres
kaffe og ostemad, eller lignende. Prisen er
ca. 30,- kr. pr. person.
Efter hver skydeaften hygger vi os med lidt
godt, tilmelding til Carl Bratved tlf.: 7510
2107 senest en uge før skydningen. Husk at
meddele om du er selvtransporterende eller
evt. ønsker kørelejlighed. Mød op – gå ikke
glip af dette festlige samvær.
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Det førerløse fly

Lørdag den 13/10-2001 blev
sergent Christian W. Johansen,
SG-108, gift med Lea i Vigerslev kirke i Valby.
Kollegaer fra 1 MPDET opstillede espalier foran kirken.

En øjenvidneskildring fra
Lundtofte flyveplads det herrens år 1947. Læs Løvenvigs
historie fra hold 1 på MP-foreningens hjemmeside under
MP’s historie!

Dommer

Nyvalgt

Kaptajn O.N. Lund, MPO,
udøver også myndighed i sin
fritid. Han er aktiv fodbolddommer i Jyllandsserien, men
håber da på, at karakterne er til
en oprykning til næste sæson selvom alderen allerede er ved
at gå ham imod.

OS+ Klaus J. Jensen, SG-93,
p.t. SFOR 12, er valgt til byrådet i Maribo.
Klaus er til daglig tjenestegørende som kriminalassistent
i Nakskov Politi.

MP-netværket
virker
2 gamle MP’ere har fundet
sammen. Carsten Roth, KP93, direktør for Skælskør Bank
A/S, har ansat Svend Erik
Frøsig, SG-64, som direktør
for Skælskør Banks datterselskab - SB-Bolig A/S.
SB-Bolig er et ejendomsmæglerselskab med kontorer i
Skælskør, Slagelse og Korsør
og har med sit bagland i banken godt fat i det lokale marked.
Svend Erik Frøsig har stadig et
ben i forsvaret, som kaptajn af
reserven, men har næsten siden den aktive tid været beskæftiget indenfor ejendomsbranchen, senest som direktør
for DiBaBolig i Næstved.
De 2 gamle MP’ere ser frem til
et godt samarbejde.

Til New York
Major Lars Peder Hollænder,
KP-94, drager den 15/2-2002
til New York for i et år at arbejde for FN departement for
Fredsbevarende Operationer.
Det forventes at blive en tjans
med maser af rejseaktivitet.
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,
OS+ Klaus J. Jensen

Genvalgt
Laust Grove Vejlstrup, KP-39,
blev i november 2001 genvalgt
som konservativt medlem af
byrådet i Sydthy.

På orlov
John Larsen, SG-52, ”J.O.” har
søgt og fået tjenestefri u/løn
fra Forsvaret fra 1/12-2001.
Han skal arbejde for Peter Andreasen, SG-79, og får ansvaret for den daglige ledelse af
vagtvirksomheden omkring en
række virksomheder, som Peters efterhånden ret kendte firma ”P.A. Vagt Service” har
kontrakt med.

Det kunne ha´
været bedre!
Den 3. december afholdt
Trænregimentet deres indendørs idrætsturnering. Det
blev en dag med flest andenpladser. Det begyndte dog på
fornem vis, da MPKMP modtog 1. pladsen i terrænsport.
En konkurrence, hvor vinderen er den underafdeling, der
procentvis har modtaget flest
terrænsportsmærker blandt de
værnepligtige gennem året.
På idrætsdagen blev der dystet
i såvel håndbold, volleybold
og fodbold, hvor fodbold var
delt op i turnering for de
ildsprudlende værnepligtige
og så for de garvede og rutinerede fastansatte. I håndbold
blev det til en andenplads efter
en tæt finalekamp mod sanitetskompagniet, der dog trak
det længste strå og vandt 2321. I volleybold var stabsdelingen en klasse bedre end alle
andre, herunder også MP, så
igen blev det nummer to. I fodboldturneringen for de værnepligtige, havde MPKMP to
hold med. Det ene spillede sig
frem til finaleslutspillet som
puljevinder, men det må åbenbart have kostet kræfterne undervejs, så her røg vi ned på
tredjepladsen. I turneringen
for det faste personel deltog 8
hold fra hele kasernen, så udover hold fra de uddannende enheder var der hold fra de forskellige depoter, vedligeholdelsescentret og også fra selve
regimentsstaben. Holdet fra
MPKMP vandt den indledende
pulje med maksimumpoint, i
semifinalen blev regimentsstaben slået, men i finalen var der
ikke det sidste held i afslutningerne og vedligeholdelsescentret hev en 3-2 sejr hjem, og
MP fik den tredje andenplads i
boldspillene.

N
O
P
U
K
S
E
S
L
E
D
L
E
M
D
IN

Navn:

Adresse:

Postnr./-distrikt
Stam-/CPR-nr.

KP-/SG-hold nr.

MPS/HTMS årg.

Adresseændring meldes til det lokale postkontor.

■ anmoder herved om optagelse i Militærpolitiforeningen
■ samt om optagelse i lokalforening
■ straks

■

pr. den 1.

den

/
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(Underskrift)

Sendes til Militærpolitiforeningen i Danmark, Finn L. Svendsen, Kobberupvej 33, Mejrup, 7500 Holstebro

✂

Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV
www.militarypolice.dk
Girokonto: 6 07 70 64

Hovedbestyrelse:
Landsformand:
Carl Bratved
Fruerlundvej 2
Kjærgård Mark
6740 Bramming
75 10 21 07
 carl.bratved@get2net.dk

☎

Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro
98 26 85 99
 fdalby@mail.dk

Sekretær:
Finn L. Svendsen
97 42 16 35

Fødselsdagsfond:

Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer:
Ole Olsen
74 75 00 26

☎

Helge V. Thomsen
Søndre Boulevard 48
5000 Odense C
66 12 49 37
Erik Hansen
58 26 31 95
 e-a.hansen@get2net.dk

Militærpolitiets
Historiske Samling:

☎
☎

☎
☎

Fanebærer:
Mogens J. Holm

☎ 32 51 03 64

☎

Souvenirbod:

Hovedkasserer:
Bent Erik Truelsegaard
66 17 57 20
Fax 66 17 57 44
 bet.matt@get2net.dk

Ole Olsen
Kildetoften 26
6780 Skærbæk
74 75 00 26
 os.olsen@post.tele.dk
Girokonto: 1 14 86 99

☎

☎

Erik Hansen
Risbjergvej 27,
4291 Ruds Vedby
58 26 31 95
Girokonto: 6 53 92 97

c/o Hærens Logistikskole
Aalborg kaserner
9400 Nørresundby
Formand:
Carl Bratved
I bestyrelsen:
Frants Dalby
Erik P. Løvenvig
49 70 05 55
 loevenvig@get2net.dk
Flemming Larsen
Hans Seiberg

☎

Kustode:
Gert B. Jensen
98 11 31 73
 loega.gbj@get2net.dk

☎
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PORSVEJ 4 • 9000 AALBORG
SVEND B. LARSEN • KP-HOLD 88

• Her får alle råd til den
møre bøf...
Giv manden en tur i byen!
Kai & Jeppe, KP-hold 2

KJELDGAARD & STADSING A/S
HAUSER PLADS 16 . 1127 KØBENHAVN K . TLF. 33 14 44 76

Kurt Kjeldgaard "KK" SG-hold 27
ENTREPRENØR: TAGE - FACADER - RENOVERING - VEDLIGEHOLDELSE

Gratis tageftersyn – ring 46 75 73 77
• Tagrenovering
• Isolering
• Døre & vinduer
• Reparation
• Udskiftning af termoruder
• Vedligeholdelse • Udestuer
• Bygningsrenovering
• Vinterhaver • Carporte
• Også stråtag
• Liftudlejning
• Tilstandsrapport
• Byggeteknisk rådgivning

TRÆ & TAG

ApS

Ing-arkitekt og byggefirma

Bygningsrådgivning Christer Rasmussen,
KP-hold 73, Københavnsvej 198, 4000 Roskilde.
Tlf. 46 75 73 77, Fax. 46 75 73 97
Mobil 40 97 73 77, www.ctag.dk

Agentur: Værktøj og maskiner

LERCHENBORGVEJ 59
DK-4400 KALUNDBORG

TLF. 53 51 53 53
FAX 53 51 77 66
Niels Riis Christensen, SG-39

Ledig

Overførsel fra kontonummer

GIROINDBETALING
8

Indbetaler

7

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

607-7064
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Sanderumvej 205
Sanderum
5250 Odense SV
Underskrift ved overførsel fra egen konto
Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette
felt

Kontingent 2002: 150 kr.

kr.

+ eventuel gave:
Indbetaling ialt:
Medlemsnummer:
Kroner

Øre

.

.

Betalingsdato

,

Dag

eller

Måned

År

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

Betales nu

Sæt X
4060S (12.01) BG 1387-20289

+6077064<
Beløbsmodtager

Til frankering

607-7064
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Sanderumvej 205
Sanderum
5250 Odense SV

MEDLEMSBEVIS
2002
Kontingent.......................

150 kr.
Indbetalers navn og adresse

Gave til Militærpolitiets
Historiske samling ..........

kr.

Indbetaling ialt: ...............

kr.
Kroner

Post Danmarks kvittering

Øre

.
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Checks og lignende accepteres under forbehold af at BG Bank modtager
betalingen. Ved kontant betaling på posthus med terminal er det udelukkende posthusets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Gebyr for indbetaling betales kontant

.

,

Kontingentopkrævning
Vedlagt i dette nummer af ”Det Røde Betræk” er et girokort med opkrævning af
kontingent til Militærpolitiforeningen i Danmark.
At udsende kontingentopkrævningen på denne måde sparer foreningen for en lille rund sum omkring de 4-5.000 kr. til porto til girokortet.
Brug venligst indbetalingskortet til at betale kontingentet – hurtigst muligt.
Og husk venligst at skrive dit navn, din adresse og dit medlemsnummer på indbetalingen.
Dit navn går vi ud fra, at du kender!
Dit medlemsnummer står på bagsiden af ”Det Røde Betræk” over dit navn.
Først står der ”05326 ARC”- det er Postvæsnets nr. på ”Det Røde Betræk” og står
på alle bladene, så det skal du ikke skrive.
Dernæst står et syv-cifret tal – Det er dit medlemsnummer, og dét der skal skrives
på indbetalingen (ex.: 4427214 er mit medlemsnummer, der fortæller, at jeg er fra
SG-hold 42, der blev udnævnt i 1972. 14 er min individualisering på holdet).
Til sidst står et trecifret tal (Som oftest ”001” - ””010”) - det trecifrede tal viser
blot, hvilken lokalforenings virkeområde, du er tilknyttet, så det skal du heller ikke skrive.
Starter dit syv-cifrede medlemsnummer med 8 eller 9 og/eller er det trecifrede tal
098 eller 099 skal du ikke betale kontingent!
Flemming Ørhem

Militærpolitiets Historiske Samling
Som det efterhånden er alle bekendt, er vi i gang med at opbygge et museum på Aalborg
Kaserner, der skal vise MP gennem tiderne.
Vi har arbejdsgrupper, der er i gang med at lave udstillinger om MP’s start og den første
tid i Tyskland samt den første FN mission til Gaza.
Der er stadig en lang vej til vi når frem til nutiden. Vi har brug for al den understøttelse
og opbakning m.v., vi kan få.
Ligger du inde med uniformsgenstande, billeder eller andre effekter, der kunne være aktuelle på museet, hører vi meget gerne fra dig.
Selv om alt arbejdet gøres vederlagsfrit, koster sådant et initiativ dog mange penge, på
dette års indbetalingskort til kontingent er der derfor et ekstra felt, hvor man kan give et
frivilligt bidrag til Militærpolitiets Historiske Samling.
Jeg håber rigtigt mange vil gøre det og siger på forhånd tak.
Carl Bratved
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