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Amagerbrogade 160
2300 København S

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

Hold 1

Værelse- og
sommerhusudlejning
10% rabat til medlemmer af Militærpolitiforeningen i Danmark.

Hotel

Hybylund

Restaurant

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

LILLEBÆLT

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

Rekvirer brochure

Glostrup
låse & - heltert!
sikk
alarm

Ledig

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

Ledig
Aut. el-installatør AllanRasmussen
KP-hold 86
Odinsvej 24-30, 2600 Glostrup
Tlf./fax 36 48 95 94 - Mobil 28 11 95 94
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Vågne –
men ikke
søvnløse!
De voldsomme begivenheder, som
vi i år har været vidne til, ryster os;
ikke bare fordi TV bringer dem helt
ind i stuen til os, men fordi vi véd,
at de truer også vores dagligdag.
Det åbne samfund er vor stolthed; men det er netop på grund af
sin åbenhed også sårbart. Det kan vi
ikke lukke øjnene for; men det er
vigtigt, at vi ikke ligger under for
frygten. Nok skal vi være vågne;
men vi skal ikke ligge søvnløse.
Hendes Majestæt
Dronningens nytårstale
Mandag den 31. december 2001
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Forsidebillede:
Svend Aage Jensby (forrest) afløste
den 27. november 2001 Jan Trøjborg som forsvarsminister.
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Januar 2002 (53. årgang)/251.
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Til lykke

– fødselsdage i februar

65 år
Den 1. Jørgen Fl. Danielsen, KP-27
Engdraget 2, Karlstrup Strand
2680 Solrød Strand
Den 4. Kjeld Juul Eriksen, KP-31
Stranden 20, Ørding
7990 Øster-Assels

75 år
Den 1. Viggo E. Düring, KP-2
Langenæs Alle 21, 10/6,
8000 Århus C

Den 5. Frank Overgaard, KP-37
Holdgårdsvej 132,
7260 Sønder-Omme

Den 7. Henri V. Lykshøj, KP-6
Hans Brogesvej 32,
8220 Brabrand

Den 9. Uffe Andersen, KP-38
Wandallsvej 35 C, 1.tv.,
5700 Svendborg

Den 9. Rolf Braae, KP-5
Æblevænget 76,
6000 Kolding

Den 15. Jørgen Enevoldsen, KP-38
Vadbro 46, st.tv.,
2860 Søborg

Den 14. Ejner Andersen, KP-5
Dyrkobbel 141 C, Rinkenæs
6300 Gråsten

Den 16. Jacob C. Jacobsen, KP-22
Aastrupvej 25,
6100 Haderslev

Den 17. Alex Andersen, KP-5
Prins Haralds Allé 47,
5250 Odense SV

Den 18. Finn Prengel, KP-25
Frejasvej 52,
8600 Silkeborg

Den 19. Karl E. Rolschau, KP-6
Karrebækvej 50,
4700 Næstved

Den 21. Svend Rubæk, KP-22
Menelaos Boulevard 24,
2650 Hvidovre

Den 20. Henry E. Hein, KP-5
Dreyersvej 1, 3.tv.,
6000 Kolding

Den 22. Flemming Hebel, SG-7
Rævebakken 3,
4040 Jyllinge

Den 24. Jørgen M. Jensen, KP-5
Byvangen 21,
8700 Horsens

60 år
Den 4. Mogens O. Nielsen, KP-61
Platanvej 19,
2791 Dragør

Knud K. Kløverfeldt, KP-6
Skåningevej 18,
3140 Ålsgårde
Den 25. Aage Pedersen, KP-3
Fasanvej 4,
6900 Skjern
70 år
Den 5. Bent F. Sørensen, KP-15
Vejlby Vænge 70,
8240 Risskov
Den 9. Erik F. Jeppesen, KP-14
Madesøvej 4, Jordløse
4470 Svebølle
Den 10. Erik F. Nielsen, KP-14
Ådalen 16,
5863 Ferritslev
Karl Ove Krarup, KP-21
Højager 2,
2980 Kokkedal
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Den 6. Finn Thisen, KP-49
Kirkebyen 4,
3790 Hasle
Den 7. Leif Jensen, KP-76
Sillerup Møllevej 42, Sillerup
6100 Haderslev
Den 8. Bjarni Sørensen, KP-52
Ølandsvej 6,
9520 Skørping
Jørn B. Ringstrøm, SG-25
Bellisvej 4,
4050 Skibby
Den 11. Jørn K. Marcussen, KP-52
Pt. Victor Hugo 16,
F-24400 Mussidan
Frankrig
Laurits Jacobsen, KP-59
Kristiansmindevej 22, 1.th.,
9670 Løgstør

Danmarks nye forsvarsminister
prioriterer korpsånd og loyalitet
I sin tiltrædelsestale lovede forsvarsminister Svend Aage Jensby at stå bag
Forsvarets personale.
- Jeg var ikke soldat i så lang tid, dengang
nede i Fredericia. For jeg var så heldig efter nogle måneder at få eksem af uniformen. Det var dengang, man brugte dette
her naftalin. I stedet for værnepligten kunne jeg så begynde at læse jura i en fart.
Derfor håber jeg, at jeg siden 1992, ikke mindst under arbejdet i Forsvarskommissionen, har fået den indsigt i Forsvarets
forhold, som - parret med den utrolige bistand, jeg ved, man får her i ministeriet vil være fornøden til at udfylde den rolle,
som statsministeren har sat mig på.
Danmarks nye forsvarsminister, Svend
Aage Jensby (V), 61 år, lagde kortene på
bordet, da han tirsdag den 27. november
2001 kl. 14 overtog jobbet efter sin forgænger Jan Trøjborg.
Forsvarsministeriets kantine var fyldt til
over bristepunktet, da ministeriets personale og forsvarets personel - og de sædvanlige journalister og andre snushaner - samledes i fællig nysgerrighed for at høre budskabet fra Forsvarets nye politiske topchef.
Han blev budt pænt velkommen af ministeriets departementschef Anders Troldborg, og her kunne Svend Aage Jensby afsløre, at netop disse to gamle drenge, begge rundet de 60, nu forsvarets to øverste
personligheder, er studiekammerater fra
jurastudiet for 40 år siden.
Verden er lille - og Jensby fortsatte:
- Den profil, som Danmark har fået i
90-erne, har glædet mig. Det har været en
stor fornøjelse at komme ud i den store
verden og høre om den respekt, der nu står
om dansk udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik. Jeg kan hilse og sige, at sådan
var det ikke i 80-erne. Og det er min store
forhåbning, at det er en periode, som vi alle kan lægge bag os - og at også fremtiden
vil tegne den brede enighed, der har været

i 90-erne, uanset hvem der har haft regeringsmagten.
- Nu forlader jeg politiet efter godt 34
år, heraf godt 15 år som politimester. I den
tid har jeg oplevet, at det kan lade sig gøre
at have en korpsånd - uden at det skal misforstås derhen, at man holder hånden over
hinanden, men derimod et virkeligt samarbejde om korpsånd. Det håber jeg også, vi
kan få her i ministeriet, ude i forsvarets
øvrige grene, med Forsvarskommandoen
og i de øvrige lag. Jeg skal gøre mit til det.
Og én ting kan jeg sige til jer: som minister er man sat på en post, hvor man skal
tage skraldet, hvis noget går galt. I skal vide, at jeg står bag jer. Som jeg har stået bag
mine politifolk, vil jeg gøre det samme for
jer, ung som gammel, høj og lav i rang, understregede Svend Aage Jensby.

Ros til den afgående
Departementschef Anders Troldborg roste
den afgående minister, Jan Trøjborg for en
stor indsats i den relative korte ministerperiode, kun godt et år, hvor der til gengæld
skete en længere række af afgørende ting.
Troldborg sagde bl.a.:
- I Forsvaret vil du blive husket i hvert
fald 30-40 år frem bare på grund af helikopteranskaffelsen. Det synes vi var en rigtig god sag. Jeg tror også, at alle vil huske,
hvem der var forsvarsminister den 11. sep-
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tember 2001. Den måde, du håndterede sa- Curriculum vitae for
gen på, skabte respekt. Der var en meget
klar holdning, og ingen rysten på hånden. Svend Aage Jensby
Og i det hele taget så havde du evnen til at Født 10. september 1940 i Vejlby, søn af
sætte dig ind i Forsvarets problemer og tidligere gårdejer Knud Nielsen og husmoForsvarets organisation.
der Hilda Kjær Jensby.
På meget kort tid har du skabt et ganske
Realeksamen fra Rønde Kursus 1957
tæt og værdifuldt netværk med dine mini- og studentereksamen samme sted 1961.
sterkolleger i andre lande. Så har du også Cand.jur. fra Århus Universitet 1967.
givet dig tid til at besøge forsvarets enheVicestatsadvokat ved statsadvokaten i
der rundt i landet - en ting, der er blevet Aalborg 1971-76. Vicepolitimester ved
lagt meget mærke til og sat stor pris på. At Aalborg Politi 1976-86. Siden 1986 politidu så samtidig på det nærmeste har slidt en mester i Hobro.
hel ministerbil op, det tager vi så med....
I en årrække ekstern lektor i civilret ved
- Jeg tror nok, at dine nærmeste medar- Aalborg Universitetscenter. Censor ved
bejdere en gang imellem har snappet efter samme.
vejret over det tempo, du havde på. Men
Partiet Venstres folketingskandidat i
de har også syntes, at det var spændende. Hobrokredsen fra 1988.
Og i hvert fald har ingen af os undgået at
Folketingsmedlem for Venstre i Nordlægge mærke til, at du havde det godt med jyllands Amtskreds fra 12. december 1990.
at være forsvarsminister.
Partiets forsvarspolitiske ordfører siden
Du var interesseret i forsvaret, du havde 1992 og medlem af Forsvarskommissioen positiv holdning til det, og nogle klare nen af 1997.
synspunkter. Og så har du en særlig evne
Forsvarsminister fra 27. november 2001.
til at tale med alle mennesker, hvad enten
det er diplomater, soldater eller værnepligtige. De har næsten altid sagt, når de
er kommet ud fra en samtale med
dig, at de har fået et godt udbytte, at
rev:
det har været uhøjtideligt og ligetil
Som pressen sk
og en god snak. Det er en meget
værdifuld egenskab.
- Vi, der har været tæt på dig, har
mærket, at du er et helt og harmonisk
menneske, der er bevidst om, at der
Svend Aatidligere bokser
også skal prioriteres mellem arbejde
Politimester og var frem til valget Venstres
,
og en talstærk familie. Vi har været
ge Jensby, 61 år ordfører.
ke
is
lit
po
rs
meget glade for dig som minister, og
va
fingeren på
fors
andt andet sat
som person har du været utrolig beHer har han bl ner på Balkan, og i foratio
hagelig, ligetil at arbejde sammen
de danske oper struktureringer i det hjemom
ed
m
se
med - ikke mindst for mig selv og diernes sag.
bindel
r han talt kasern
ne nærmeste medarbejdere - det gællige forsvar ha and er Jensby temmelig
der vel at mærke også på tidspunkter,
Som politim har bl.a. fået gravet 72
an
hvor stress-niveauet var temmelig højt,
utraditionel. H r at bevise, at et entreprefo
problemerne mange og vennerne memeter gade op vde udført det arbejde de
ha
ke
ik
a
get få.
irm
rf
nø
Jeg vil sige dig tak for et virkelig
r. fra Århus
var betalt for.
nsby er cand.ju
godt samarbejde, det har været en forSvend Aage Je
nøjelse. Og så håber jeg selvfølgelig ikDR-Tekst-TV
Universitet.
ke, at du glemmer forsvaret, blot fordi
du går i opposition, sagde Anders
Troldborg.

kser ny
Tidligere bo ister
forsvarsmin
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Den 15. Kaj Lykke Nielsen, KP-54
Ballerup Boulevard 2 D, st.-1,
2750 Ballerup

Den 12. Jørgen P. Mathiasen, KP-96
Fynsvej 33,
4000 Roskilde

Den 19. Per W. Andreassen, KP-55
Rantzausgade 22, 1.,
9000 Aalborg

Henning Nielsen, KP-98
Sofienbergparken 11,
5800 Nyborg

Den 20. Birger Lund, KP-57 + SG-20
Bjørnsonsparken 78,
9381 Sulsted

Jens Bossen, KP-99
Bakkehusene 23,
2970 Hørsholm

Den 22. Svend H. Lionett, KP-48
Elverdamsvej 240,
4070 Kirke Hyllinge

Den 16. Oliver V. Kristiansen, KP-96
Kirkehøj 5,
2900 Hellerup

Den 27. Knud A. Ingvardsen, KP-58
Vintergækvej 14,
8541 Skødstrup

Den 19. Ulrik Ulriksen, SG-46
Fyrstenborgvej 9, Sædding
6900 Skjern

Hans-Werner Ohlson, SG-15
Højbyvej 23,
8462 Harlev J
50 år
Den 7. Jørgen N. Olsen, KP-94
Østerbakken 8,
9310 Vodskov
Finn Th. S. Sund, KP-96
Snejstrupvej 16 D.,
7700 Thisted
Kjeld F. Sand, SG-49
Hyldemarken 6,
8700 Horsens
Den 8. Ernst B. Christensen, KP-97
Kærhaven 5, Genner
6200 Aabenraa

Den 20. Per Albrechtsen, KP-99
Skansevej 23,
9400 Nørresundby
Hans K. Knudsen, SG-48
Kløverprisvej 97,
2650 Hvidovre
Den 23. Leif J. Johannsen, KP-96
Leos Alle 69,
6270 Tønder
Den 24. Tonny E. Pedersen, KP-96
Granvej 12, Vemmedrup
4632 Bjæverskov
Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!
Erik, KP-8

Stort, fleksibelt og effektivt
I midten af oktober måned sidste år offentliggjorde forsvarsministeren, at Lindøværftet havde vundet projekteringen og
bygningen af to nye, store skibe til den
danske flåde - de såkaldte fleksible støtteskibe.
Det er søværnets omstilling til nye opgaver, der stiller andre krav til materiellet.
De nye skibe giver søværnet mulighed for
at løse en lang række opgaver i internationalt regi. Men med de nye skibe følger også en betydelig numerisk reduktion af de
nuværende fartøjer.
De to nye fleksible støtteskibe afløser
fire skibe af Falsterklassen. Derudover

håber man i søværnet, at det næste forsvarsforlig vil levne plads til 2-4 nye fleksible patruljeskibe, der skal afløse korvetterne. Konstruktionsmæssigt har de mange
sammenfald med støtteskibene. Men de er
mindre, hurtigere og skal erstatte de gamle korvetter og varetage deciderede kampopgaver, som de fleksible støtteskibe ikke
er designede til.
»De fleksible støtteskibe er transportfartøjer med et godt selvforsvar«, forklarer
orlogskaptajn Kristian Haumann fra
søværnets materielkommando. »De henvender sig værnsfælles, så vi kan støtte
såvel hæren som flyvevåbnet enten som
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ren transport eller som kommandoplatform. På flexdækket vil der kunne sættes
20 fods containere, der er indrettet som
kontorer for op til 70 mand«.
Skibene vil kunne transportere enheder
på op til 200 mand inklusive køretøjer og
udstyr, Hvis situationen kræver det, vil de
kunne laves om til sejlende hospitaler, ligesom de også kan løse minelægningsopgaver og bekæmpe ubåde.
De fleksible støtteskibe er baseret på
det, søværnet kalder »standardiserings og
modulariseringsprincippet«. Princippet er
ikke nyt. Det kendes blandt andet fra de
gamle, og meget mindre, Standard Flexskibe.
Grundlæggende er det enkelt. Hvad
standardiseringsdelen angår, er skibene
udstyret med nogle standardpositioner eller huller, om man vil. Dem passer søværnets containere ned i. Størrelsesmæssigt er
containerne også standardiserede (3 x 3,5
meter), men indholdsmæssigt er de fleksible. De kan rumme næsten, hvad det skal
være.
Modulariseringsdelen indebærer kort
fortalt, at skibet er opbygget af så mange
moduler, som overhovedet muligt. Det bevirker, at man blandt andet ved reparationer kan nøjes med at skifte enkeltdele ud.
Hvis fx en del af en radar går i stykker, behøver man ikke at udskifte hele radaren.
Det er effektivt, og det sparer tid.
Man kan forestille sig skibet som en
platform, man kan bygge oven på: »Det er
helt populært sagt fuldstændigt som at
bygge med lego-klodser. Den ene størrelse
(containeren, red) er måske DUPLOstørrelsen, og den anden (modulerne) er
den almindelige, lille LEGO-størrelse«,
fortæller Kristian Haumann.
Selvom man reelt kan ændre de nye
støtteskibes rolle på den tid, det tager at
flytte containere frem og tilbage og fjerne
eller påsætte moduler, så understreger Kristian Haumann, at skibene ikke er rolleskibe, som fx standard flex’erne. »Hele konceptet bag dette her, som stammer fra standard flex-skibenes ungdom, blev udtænkt,
fordi det skulle være hurtigt at skifte rolle
fra fx minestryger til ubådsjager. Det var
der trusselsmæssigt behov for i det danske
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område dengang. Det er ikke formålet med
støtteskibene. Men vi anvender stadig containerprincippet, primært på grund af de
logistiske fordele. Men det er ikke et rolleskib. Det skal ikke hurtigt kunne skifte om
fra at være hospitalsskib til på to timer at
kunne noget andet«.
Ifølge Kristian Haumann er Lindøværftet gået i gang med detailprojekteringen. Herefter følger selve byggefasen, og
omkring 2004 bliver de nye skibe leveret
fra værftet til søværnet. »Da får vi leveret
et fuldt færdigt skib, som opfylder alle maritime krav til sikkerhed og så videre, og
som kan sejle og fungere som transportskib«, siger Haumann og fortsætter: »Det
kunne reelt være en RO-RO færge (roll on
- roll off (red)). Men det er uden noget militært grej om bord. Det bliver installeret
efterfølgende«.
Der er afsat godt og vel halvandet år til
installation og afprøvning af det tekniske
udstyr og af våbensystemerne. Skibene
forventes at blive meldt operative i 2006.
Tine Greve
Nyhedsbrev fra FOV

MP-Tissø
Juleskydningen blev som sædvanlig
afholdt under hyggelige former.
Knud Anker Pedersen havde frembragt nogle rigtige juleskydeskiver,
som man efter bedste evne prøvede
at ramme plet i.
Vinder blev blandt damerne Anna
Hansen og blandt herrerne Knud Anker Pedersen.
Derefter kørte vi alle til Gitte og
Jørgen, hvor gløggen blev nydt og vi
kunne ønske hinanden en Glædelig
Jul og et godt Nytår, og dette vil vi
lade gå videre til resten af vore medlemmer.

Fredag d. 15. marts kl. 18:00
Generalforsamling hos Gitte og Jørgen, Søvejen 33, Jerslev.
Se nærmere i indkaldelsen.
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Natligt møde mellem en Jeep og en Centurion
Af Erik P. Løvenvig, hold 1
Under en vintermanøvre på Lüneburger
Heide fik jeg af Kaptajn Poulsen ordre til
at foretage ruteafmærkning til en fremrykning med den sidebemærkning, at jeg ikke
behøvede at tænke på vejen, idet jeg blot
skulle følge efter Queens Bays, det britiske tankregiment, der først skulle rykke
frem og sikre den øvrige styrke.
Jeg havde læsset min trailer med skiltemateriel og hvad vi ellers skulle bruge, og
medtog to motorcykel-MP’ere som hjælpere samt yderligere en MP’er i vognen.
Kørselen skulle være mørkelagt, men
det var vi vant til fra tidligere manøvrer.
Vi kørte gennem terrænet og ad skovveje mod det punkt, hvor jeg vidste, at kampvognene skulle starte fra.
Jeg havde derfor på intet tidspunkt spekuleret på at det, der skete, kunne ske.
Kort før overraskelsen kom, havde en af
motorcykel MP’erne været oppe på siden
af Jeep’en for at spørge mig om noget, og
så skete det:
En Centurion kom brølende lige imod
mig - det havde jeg under ingen omstændigheder forventet! - jeg skulle jo følge
bag efter dem!
Der var selvfølgelig ikke plads for mig
til at undvige, og jeg kan ikke tænke mig,
at kampvognsføreren havde set mig.
En uhyggelig bragende lyd samt lyden
af flænset metal hørte jeg, mens min jeep
blev væltet om på siden efter at have været
løftet op fra jorden.
Min første tanke var den MP’er, jeg netop havde talt med, men han havde observeret faren og var trukket bagud igen.
Kampvognen brølede videre ud i mørket som om intet var hændt.
Selv havde jeg fået et kraftigt slag på
den ene skulder og i ansigtet fra rattet, men
ellers var der intet sket, heller ikke med

den MP’er, der sad ved siden af mig.
Jeg fik sendt den ene MC-MP’er tilbage
til vores hovedkvarter for at få sendt erstatning ud, så vi kunde få fuldført vores
opgave.
Den anden MP’er blev efterladt ved jeep’en mens jeg selv gik tilbage, eller blev
kørt bag på den anden MC-MP’er, det husker jeg ikke mere – vi var ikke langt
hjemmefra. Jeg meldte mig til chefen og
da han havde set, at jeg var lidt slingrende,
blev der sendt bud efter en ambulance og
jeg blev transporteret til det britiske hospital i Hamburg, en tur jeg ikke har glemt
endnu.
Fastspændt på en hård briks i en militær
ambulance, der forsøger at køre ”pænt”
tværs over Lüneburger Heide, er ingen
spøg – og slet ikke, hvis man fejler noget.
Mit ophold på hospitalet viste, at jeg
havde et ”brud” – en revne i højre overarmsknogle og et brækket næseben, men
det var ikke slemt.
Jeg blev nogle dage der og blev senere
hentet hjem til Itzehoe af løjtnant Ankerkilde, der var kriminalchef.
Men jeg havde lært på hospitalet, at når
en sygeplejerske kom ind på stuen, var det
med at få ”samlet slæverne” og stå ret,
hvis man var oppegående.
Det vidste jeg selvfølgelig ikke med det
samme, og første gang vi fik besøg af en
sygeplejerske på stuen, sendte denne mig
et ”venligt ulveblik” og sagde med en
stemme, der ikke kunne misforstås: ”On
your feet - staffseargent!” - Og det gjorde
jeg så.
Hun havde et rødt filtskulderslag med 2
stjerner på skulderen og var altså britisk
premierløjtnant, hvilket var svært at se, når
man lå ned.
Inden jeg forlod uheldsstedet, havde jeg
heldigvis åndsnærværelse nok til at få optaget nedenstående billeder, der med al ty-
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delighed viser, at selv om en Jeep er et robust køretøj, kan den altså ikke klare en 35
tons Centuriontank.

Sådan så min Jeep ud efter mødet med en Centurion.

En af mine daværende korporaler, Erik
Hansen, KP-hold 8, der nu er bedre kendt
som bestyrer af Fødseldagsfonden, fortalte
mig under et jubilarstævne, at han faktisk
også havde deltaget i mit ovennævnte møde med Centurion-Kampvognen, og efter
at han havde berettet bad jeg ham om at
skrive historien til DRB.
Det gjorde han og her er hans oplevelse
i den forbindelse(lidt forkortet):
”På en vintermanøvre på Lüneburger
Heide prøvede Løvenvig om han kunne
vælte en Centurion med sin Jeep, men
Centurion’en vandt.
Det var en nat. Jeg kom hjem til lejren
efter en anden opgave, der var stort postyr
i Lejren. Løvenvig var kommet alvorligt til
skade og skulle have læge omgående, så

jeg måtte af sted. Mens jeg fik tanket, fik
jeg en orientering.
En Centurion havde fået fat i forenden
af Løvenvigs Jeep og væltet den bagover.
Min MC ville ikke starte, da jeg skulle
køre, og det viste sig, at jeg havde fået
fyldt vand på tanken.
Nå, jeg lånte en anden maskine og fandt
lægen, men så måtte jeg i gang med at rense tank og karburator på min gamle Ariel.
Det lykkedes at få den i orden selv om
jeg måtte optø karburatoren på teltovnen.
Ariellerne var jo nogle robuste maskiner,
der vist nok havde gjort hele ørkenkrigen
med – man kom næsten til at holde af dem.
Løvenvig måtte på hospitalet, men kom
da over det uden synlige men, så vidt jeg
kunne se ved festen.”

Kontingentet
På repræsentantskabsmødet i Odense
den 28. April 2001 blev kontingentet
for 2002 fastsat uændret til kr. 145,- kr.
Alligevel står det kr. 150,- på kontingentopkrævningen, der var indlagt i
Det Røde Betræk, December 2001. Det
er selvfølgelig en fejl.
Da det administrativt vil være ressource- og omkostningskrævende at
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tilbagebetale et stort antal 5-kroner, vil
indbetalte beløb, der overstiger de
145,- kr. vil tilfalde Militærpolitiets Historiske Samling.
Men se nu at få indbetalt kontingentet for 2002, girokort var i Det Røde
Betræk, December 2002, og beløbet er
rettelig kr. 145,-.
Hovedkassereren

Nye motorcykler
til Forsvaret
Efter EU-udbud med skrappe krav til
fremtidens motorcykler - og en barsk test
over to måneder - har Hærens Materielkommando skrevet kontrakt med BMW
Import A/S i Kolding om levering af motorcykler til Forsvaret.
I de kommende måneder og år skal
BMW Import A/S levere både den terrængående F 650 GS og den større R 850 RT.
Endvidere skal Forsvarets fagligt/tekniske personel uddannes hos BMW, så de
kan vedligeholde og reparere motorcyklerne. Forsvarets køreinstruktører vil ligeledes blive uddannet i BMW-regie som led i
ordren, der også omfatter service på autoriserede BMW MC-værksteder landet
over.
Vi er naturligvis både glade for og stolte over, at det blev vores motorcykler, der
vandt EU-udbudet, siger Claus Poulsen,
der er leder af motorcykelafdelingen hos
BMW Import A/S i Kolding.
De første motorcykler vil
blive leveret i løbet af få
måneder og kommer til at
gøre indsats i alle Forsvarets
værn og over hele landet. R
850 RT kommer til at køre
hos Hærens og Søværnets
militærpoliti, mens F 650 GS
bliver motorordonansernes
køretøj.

skiftning, og derfor indledte Forsvaret et
EU-udbud for godt et år siden.
Kravene til en motorcykel i Forsvaret er
høje. Blandt andet skal den terrængående
motorcykel kunne medtage 210 kilo, for
eksempel svarende til to mand med kampudrustning. Samtidig skal egenvægten
være lav, for når man kører i terræn, kan
motorcyklen vælte og skal forholdsvis
nemt kunne rejses op igen.
Terræn-MC’en skal være meget robust,
have et højt drejningsmoment, kunne køre
i kolonne en hel time med 3-5 kilometer i
timen, køre i en halv meter vand og meget,
meget mere.

Barsk test
Som led i EU-udbudet har Forsvarets brugende enheder testet motorcyklerne på
vegne af Hærens Materielkommando.
Testen varede to måneder. Den terræn-

Skrappe krav
Det danske Forsvar har tidligere kørt blandt andet Nimbus og BSA. Fra 1988 har det
blå-hvide BMW emblem
prydet maskinerne, og i dag
har Forsvaret cirka 520
BMW 65 GS motorcykler.
De er nu modne til ud-

11

MPNordjyllands
program
gående F 650 GS blev blandt andet sendt
på »stroppetur« i sand og svært terræn i
Oksbøl, lerede bakker og skråninger i Finderup øvelsesterræn, styre- og bremseprøver på Flyvestation Karup, ekstrem
kurvekørsel på Ring Djursland, ekstreme
skråninger i en nedlagt og tilgroet grusgrav ligeledes på Djursland, motorvej mellem Aalborg og Kolding, småveje mellem
Vejle og Kolding, fedtede skovveje og
pløjemarker og så naturligvis Forsvarets
egen vandgrav med en halv meter vand.
For motoren skal naturligvis kunne starte og køre næsten helt under vand.
Under og efter testen blev der udarbejdet en omfattende rapport, som valget af
motorcykler til dels er baseret på.
BMW Presseinformation
4. december 2001

2
0
0
2

Tirsdag den 19. marts,
kl 1900:

Ordinær generalforsamling i
MP-Stuen på Hvorup Kaserne.

Lørdag den 25. maj:
Schøllepokalskydning. Yderligere information om tilmelding
m.v. vil fremgå af DRB/april.

Søndag den 23. juni:
Sct. Hans fest på Hvorup Kaserne. Yderligere information vil
fremgå af DRB/maj-juni.

Weekend 16-18. august:
Vi deltager i MP-(camping-)træf
på Sjelborg Camping, Hjerting.

Lørdag den 31. august:
Deltagelse i jubilarstævne.

Dødsfald
Grosserer Egon Haugel-Nielsen,
KP-hold 14, Køge, er afgået ved
døden den 28. oktober 2001.
Kaj Sørensen, KP-hold 1, Hellerup, er afgået ved døden den 5.
januar 2002.
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Tirsdag
den 26. november:
Andespil på Hvorup Kaserne.
Yderligere information DRB/oktober.

Søndag den 8. december:
Juletravetur. Yderligere information DRB/november.

Afskaf den ualmindelige
værnepligt
Hans Christian Bjerg vil have flere værnepligtige. Og de skal ud i hele forsvaret hæren, søværnet og flyvevåbnet. Ikke fordi det er nødvendigt for det militære forsvar med det nuværende trusselsbillede,
men fordi det er nødvendigt for nationen.
Når man beder overarkivar Hans Christian Bjerg, medlem af forsvarskommissionen af 1997 og forfatter til flere bøger om
værnepligt, forklare, hvorfor værnepligten
i Danmark skal bevares, selv om flere og
flere europæiske stater vælger rent professionelle forsvar, amerikanerne og briterne
har gjort det for længe siden og argumenterne for øget professionalisme altså tilsyneladende står stærkt, nævner han indledningsvis de kendte svar: Værnepligten sikrer rekrutteringen til det øvrige forsvar, og
ikke mindst i relation til rekrutteringen til
det vigtige internationale engagement.
Desuden er et forsvar med et væsentligt
element af værnepligtige også langt billigere, end et rent professionelt forsvar. Men
det ligger under overfladen at disse argumenter ikke er de primære. At der er andre
og langt væsentligere årsager til at bevare
værnepligten. Nemlig at sikre et tæt forhold mellem forsvaret og den nation som
det er sat i verden for at beskytte.

Forsvaret må ikke blive
en specialopgave
»Det har noget at gøre med forsvarets rolle i samfundet som sådan og forståelsen
mellem folket, nationen, og dets forsvar.
Forsvaret er der som svar på den ultimative trussel en nation kan blive udsat for truslen om udslettelse eller besættelse. Det
er meget væsentligt at man har en bred
kontaktflade, så forsvaret ikke bliver betragtet som postvæsen eller politi eller
brandkorps. At man har et forsvar er en
folkesag, fordi det er nationen som sådan
der skal forsvares. Det er ikke en specialopgave som man ansætter folk til at udføre. En nation der ikke vil forsvare sig

selv, er ikke nogen nation længere. Det
kan godt lyde lidt filosofisk, men der er
noget i det og det er den mekanisme som
jeg mener, at værnepligten tilsikre« siger
han og understreger, at det ikke bør betyde
noget for forsvarsviljen, om der på et givent tidspunkt kan identificeres en konkret
militær trussel mod Danmark. »Man skal
vænne sig til, at vi ikke har et forsvar imod
noget, vi har et forsvar for noget. Det er
min pointe. Man kunne godt under den
kolde krig være tilbøjelig til at hævde, at vi
havde et forsvar mod kommunisme, men
nu skal man opfatte det som værende et
forsvar for noget. Det er et forsvar for
Danmark, en nation, der gerne vil vedblive
at være en nation«.

Den ualmindelige værnepligt
Med det udgangspunkt er det logisk, at
Hans Christian Bjerg beklager, at antallet
af værnepligtige har nået et niveau, så værnepligten, der skulle være almindelig, nu
nærmere, med Hans Christian Bjergs egne
ord, er blevet ualmindelig. »Værnepligten
er blevet ualmindelig fordi, der ud af en årgang på måske 30.000 kun er omkring
2000 der reelt indkaldes, mens resten af de
værnepligtige er frivillige. De 2000 føler,
at de har trukket en nitte i lotteriet og det
er problemet. Hvis der var flere frivillige
end der er behov for, så ville man ikke
høre noget om værnepligtsproblemet rent
politisk«. Problemet med den ualmindelige værnepligt kan man ifølge Hans Christian Bjerg løse på to måder . »Den ene er,
at sænke styrketallet, så det passer til antallet af frivillige, men den løsning vil jeg
på grund af de forhold, jeg har nævnt tidligere, beklage. Den anden er, at indkalde
flere værnepligtige, så skævheden i systemet bliver mindre. Argumenterne mod den
løsning er, at så mange mennesker kan vi
ikke uddanne og det har vi ikke råd til,
men så er mit svar, at så må man sætte
nogle krav ned. Jeg vil udtrykke det på den
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måde, at jeg vil hellere have en værnepligt
på kun 4-5 måneder, hvis jeg kan få 10.000
mand mere ind«.
Hans Christian Bjerg erkender, at han
med den løsning umiddelbart prioriterer de
ikke-militærfaglige argumenter for værnepligt højere end de militærfaglige, men i
argumentationen for modellen, er det alligevel i høj grad den samlede forsvarsevne,
som følger af modellen, han fremhæver.
»«Jo flere du har mellem 25 og 50 som har
været indkaldt, jo flere har et, forhåbentligt positivt, forhold til forsvaret. De vil så
udgøre et potentiale, et udtryk for en forsvarsevne og vilje. På den måde signalerer
vi, at det her land, det kan altså mobilisere
et stort potentiale, hvis vi bliver generet.
Og det er der hele psykologien ligger i det.
Det kan man ikke gøre med en fuldt professionel hær - man kan jo heller ikke
pludseligt gøre politiet 10 gange større.
Det kan man i forsvaret, hvis man har
mange værnepligtige.

Statshoveri
En tredje mulig løsning på problemet med
den ualmindelige værnepligt kunne være,
at lade de unge, der ikke skal gøre tjeneste
i forsvaret, aftjene civil værnepligt. Det
kunne også sikre varetagelsen af en række
opgaver, som samfundet ellers ikke løser.
Men den model vender H.C. Bjerg sig
stærkt imod. »Det er fuldstændigt misforstået efter min mening. Værnepligt har no-

get at gøre med landets militære forsvar forsvaret mod den ultimative trussel. Hvis
vi indfører samfundspligt kan ingen se betydningen og så bliver det statshoveri«.

Værnepligtige over det hele
Hans Christian Bjerg vil ikke alene have
flere værnepligtige i det hele taget, men
han vil også have bredt dem ud i forsvaret,
så det ikke som nu, stort set kun er hæren
der aftager værnepligtige, mens flyvevåbnet og søværnet primært beskæftiger
professionelle. »Flyvevåbnet og søværnet
bliver et lukket land, hvor man ikke ved,
hvad der foregår. De bliver betragtet som
helt specielle korps, der hænger ude på sidelinien og det bliver et problem for dem
selv. At de stort set ikke har værnepligtige
er medvirkende til, at de ikke nyder den
samme politiske bevågenhed som hæren og
man risikere, at det medfører udsultning,
fordi der ikke er en politisk forståelse for
deres opgaver« siger Hans Christian Bjerg
og afviser, at det er de to værns opgaver der
gør, at der ikke er plads til værnepligtige.
»Argumentet har været, at de ikke kunne
uddanne værnepligtige til de avancerede
teknologi værktøjer, de bruger, men det
holder, når man ser på unge menneskers
evne til bruge moderne teknologi, ikke i
byretten. Der er mange opgaver, som kunne løses af værnepligtige og det skal de
indse, for ellers graver de deres egen grav«.
Anders V. Fridberg - Nyhedsbrev fra FOV

Det Muntre Hjørne

Det var et ægtepar omkring sølvbryllupsalderen.
Manden havde fået dårlig samvittighed, og en aften sagde han til konen: ”Nu har vi været
gift i snart 25 år. Men jeg vil lige indrømme, at jeg har været dig utro nogle gange!”
”Nåh,” sagde konen, ”Hvor mange gange?”
”Oppe på hylden dér står et krus med ærter, én for hver gang, jeg har været dig utro.”
”Lad os tælle dem,” sagde konen.
De hældte ærterne ud på bordet, og talte, at der var 7 ærter.
”Jeg må jo så også indrømme, at jeg har været dig utro nogle gange,” sagde konen, ”Oppe på skabet står der en terrin med riskorn, ét for hver gang, jeg har været dig utro.”
”Lad os så tælle, hvor mange der er,” sagde manden.
De talte, og der var 6 riskorn.
”Så står vi sådan set lige,” sagde manden, hvortil konen svarede:
”Men så har vi da også fået risengrød af og til!”
Stor hilsen fra Anders, Hold 1
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Juletraveturen
I samarbejde med Trænregimentets Soldaterforening og SG-foreningen deltog MPforening Nordjylland den 9. december
2001 i årets juletravetur med mulighed for,
at anskaffe et pænt juletræ.
Vejret var lige over frysepunktet og lidt
gråt, men tørt, så selv om der ikke var sne,
et dejligt vejr til denne ekspedition.
Det at stå for anskaffelsen af familiens
juletræ er set ikke så enkelt som man
måske kunne tro, der skal virkelig ydes en
indsats for, at det lykkes til familiens udelte tilfredshed.
Grunden til, jeg nævner dette, var vi under turen kom til, at mindes tidligere delta-

geres ”bedrifter”, det siges at enkelte er
kommet så grueligt galt af sted.
Det er derfor meget vigtigt, at træet besigtiges af flere uafhængige personer før
saven sættes i træet.
Da alle (Der var alt for få deltagere fra
MP-foreningen Nordjylland) havde fundet
skovens pæneste træ, var der samling i SGmessen, hvor der var gløgg og æbleskiver,
samt lejlighed tal at ønske hinanden glædelig jul og godt nytår.
Det er bestyrelsens håb, at rigtig mange
vil deltage i næste års arrangementer, mød
op på generalforsamlingen og giv din mening til kende.
M. Dolberg, KP-70

Generalforsamling
MP-foreningen Sønderjylland afholder ordinær generalforsamling, torsdag den 14.
marts 2002 kl. 19:00, i Hjemmeværnsgården Gredstedbro, nord for Ribe. (I den
Gl. børnehave ved skolen, vest for landevejen, nord for Gredstedbro).

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter.
3. Formanden aflægger beretning for det
forløbne år.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Behandling af evt. indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Kasserer. På valg er Ole Olsen,
(SG-67).
b. 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:

Carl Bratved, (SG-19), og
Erling Lund Juhl, (SG-47).
c. 2 bestyrelsessuppleanter.
På valg er:
Niels Lampe, (SG-94), og
Hans Heinrich Holtzmann, (KP-7).
d. 2. revisorer. På valg er:
Erling Keller, (KP-17), og
Carl Frode Flint, (SG-49).
e. 1 revisorsuppleant. På valg er
Peter Terp Kraft, (KP-98).
f. 1 faneansvarlig.
På valg er Kim Buchwald Hansen,
(SG-63).
1 suppleant for den faneansvarlige.
På valg er Peter Jepsen, (KP-62).
5 repræsentantskabsmedlemmer.
(De skal deltage i repræsentantskabsmødet, i Odense den 20. april
2002).
8. Eventuelt.
Herunder udtrækning af vinderen til to
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flasker vin, blandt de medlemmer som
har indbetalt deres kontingent for år
2002, inden den 8. marts 2002. Hvis
vinderen ikke er tilstede, så sendes
præmien. Sidste års vinder var Ronald
Bank Kodal, Esbjerg. (KP-11).
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest torsdag den 28. februar
2002.
Efter generalforsamlingen serveres der
gule ærter, hvortil der kan købes tilbehør.
Det planlægges p.t., at aftenen sluttes af
med et foredrag ved pensioneret MPO,
oberst B.G. Bagge, der vil fortælle om
hans oplevelser som øverste chef for MP
gennem mange år. Der serveres kaffe og
småkager. Alle medlemmer af Militærpolitiforeningen i Danmark og deres familier
er velkomne.
Af hensyn til maden beder vi om tilmelding senest den 8. marts 2002.
Vel mødt, bestyrelsen.

Skydning
Vi starter med skydning i Haderslev, onsdag den 30. januar og onsdag den 27. februar. Begge dage
fra kl. 19:00.
Resultaterne bliver brugt i en
konkurrence mod de andre MP-lokalforeninger.
I år vil vi igen lave en lokal skydekonkurrence for familiemedlemmer. Der skydes individuelt både
for børn og for kvinder. Lokalforeningen har præmier til de bedste i
alle kategorier.
Der serveres kaffe og ostemad,
eller lignende. Prisen er 30,- kr. pr.
person. Skydningen finder sted i
Haderslev Skydecenter, Fjordagervej 44, 6100 Haderslev.
Husk tilmelding til Erik, Carl eller Ole, senest 1 uge før arrangementet.
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Øvrige
aktiviteter:
Forårets udflugt til S.C. Fuglangs Bryggeri A/S i Haderslev den 11. april kl. 18:45 –
22:00.
Repræsentantskabsmødet i Odense den
20. april 2002 kl. 10:00.
Schølleskydningen i Aalborg den 25.
maj 2002.
”MP-træf-Øst” den 21.-23. juni i Tissø,
med grisefest lørdag fra kl. 13:00.
Det årlige MP-Campingtræf i weekenden den 16.-18. august på Sjelborg Camping, Hjerting ved Esbjerg.
Jubilarstævne den 31. august på Hvorup
Kasserne.
Efterårets familieudflugt medio september, som en sejltur med en marinehjemmeværnskutter.
Juleafslutning med BØF & BOWL eller
BØF & BANKO den 20. november i Rødding Hallerne.

Lokalforening Storstrømmen
orienterer:
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
søndag den 17. marts 2002 kl. 1100
i MP-stuen på Vordingborg kaserne

Foreløbig dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Den fungerende formand aflægger beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag - se
nedenfor *)
7. Valg af :
formand, kasserer, 2 bestyrelsesmed-

lemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant, 5 repræsentantskabsmedlemmer, (heraf gerne
2 fra bestyrelsen)
8. Eventuelt
*) Ifølge vedtægternes § 15 skal evt.
forslag være formanden i hænde senest 2
uger før generalforsamlingens afholdelse.
Efter generalforsamlingen er MP-stuen
vært ved et par stykker mad + øl/vin/kaffe.
Mød nu talrigt op - både for at få en god
generalforsamling og for at få en hyggelig
sammenkomst iøvrigt.
på bestyrelsens vegne
Poul Martin Brøsted
fg. formand

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

Hofmarskallen
besøger MP
Lokalforening København har hermed den
store glæde og fornøjelse at kunne invitere
til et yderst interessant og spændende foredrag, idet det er lykkedes bestyrelsen at
formå Hofmarskal Søren HaslundChristensen til at spinde en ende over et
emne, der bevæger sig indenfor rammerne
af: Soldaten, Globetrotteren, Hofmarskallen.
En nærmere præsentation af foredragsholderen er næppe nødvendig, så gå derfor
endelig ikke glip af denne enestående lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab
med et meget spændende menneske og
hans afvekslende og spændende tilværelse
onsdag den 20. februar 2002 kl. 19:00.
Efter foredraget og formentlig mange
spørgsmål vil der blive lejlighed til at ind-

tage et mindre traktement i cafeteriet til en
pris af ca. kr. 20,-.
Tilmelding til denne spændende aften
sker til: A. Wilson, telefon 4494-4381 senest den 13. februar 2002; medlemmer af
MP-Tissø og MP-Storstrømmen er naturligvis selvskrevne, ligesom vi også gerne
byder velkommen til såvel fynboer som
jyder.
Mødested er Livgardens kaserne, Gothersgade ved Garderstatuen den 20. februar 2002, kl. 18:50.
Bestyrelsen

Generalforsamling
Lokalforening Københavns næstfølgende
arrangement er generalforsamlingen onsdag den 14. marts 2002 i Kastellet, så mød
også talstærkt op til denne aften, og gør dine synspunkter gældende.
Bestyrelsen

17

MAND OG MAND IMELLEM – MAND OG MAND IMELLEM
”Modstandere”
Efter kommunevalget kan
Flemming Ørhem, SG-42, og
Peter Sørensen, SG-46, mødes
i Glostrup kommunalbestyrelse og i økonomiudvalget.
De sidder dog på hver sin
”side af bordet”, og Peter er
avanceret til formand for socialudvalget.

Genvalgt
Politiassistent og køreprøvesagkyndig Lars Rydhard, KP-60, er
efter kommunevalget fortsat
medlem af byrådet i Aabenraa
fra 1997, men er fra 2002 blevet
formand for udvalget for Teknik og Miljø. Han holder fortsat
handicap 13 i golf.

Afløsning på
Balkan
I løbet af februar 2002 gennemføres der afløsning af de
danske MP-enheder på Balkan.
Ved det multinationale
MPKMP i Bosnien (SFOR)
overtager premierløjtnant M.O.
Petersen, SG-94 og MPO,
funktionen som NK efter premierløjtnant M. Pagter, MPO,
der skal hjem og fortsætte, hvor
han slap, nemlig som holdfører
på MP-skolen.
Ved DANBN i Kosovo
(KFOR) overtager kaptajn
C.C. Mørk, MPO, kommandoen over de danske MP’ere samt
funktionen som MPO ved den

danske bataljon. Han afløser
her kaptajn K. Broberg, MPO.

På pension
Major O. Pheiffer, MPO, afskediges med udgangen af februar måned 2002 fra Trænregimentet. Han forretter til det
sidste tjeneste ved ved LOGBTN/DANILOG i Vordingborg.

Hjemsendt
Karl P. Spur, SG-78, hjemsendtes p.g.a. kontraktudløb
med udgangen af december
måned 2001. Han har figureret
i LÆPULJE/DANILOG i Vordingborg.

Nye MP-sergenter
Den 21. december 2001 blev Majbrit B.
Jensen, Claus H. Lund og Torben L.
Nielsen udnævnt til MP-sergenter i søværnet.
Majbrit B. Jensen er den første kvindelige MP-sergent i søværnet. Hun er
MP’er i søværnet fra september 1993.
Hun er nu startet på Søværnets
Grundskole den 2. Januar 2002, hvor
hun har et hold marineelever som delingsinstruktør. Bagefter skal hun have
MP-eleverne, når de møder på søværnets Grundskole til den generelle
grunduddannelse i søværnet.
Når MP-eleverne er færdige på
grunduddannelse overgår de til MP-uddannelsen, og Majbrit skal en tur nordpå, som dæksbefalingsmand i ca. 21/2
måned (Grønland / Færøerne).
Hun starter derefter ved Militærpolitiet på Marinestation København til Juni 2002, hvor hun skal forrette tjeneste
ca. 2-4 år.
Claus Lund er MP’er i søværnet fra
marts 1992.
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Han er nu på togt nordpå til Grønland/Færøerne som dæksbefalingsmand. Til marts starter Claus ved MPuddannelse i Auderød, hvor han skal
hjælpe med at uddanne de nye MPkonstabler.
Når uddannelse er vel overstået i oktober 2002 skal Claus tilbage til sit tjenestested MP i Korsør og forrette tjeneste der fremover.
Torben L. Nielsen er MP’er i søværnet fra august 1993.
Han starter som delingsinstruktør, ligesom Majbrit, i Auderød med at uddanne et hold marineelever. Når Torben er færdig med sit marineelevhold
skal han et togt nordpå som dæksbefalingsmand.
Efter endt togt starter Torben ved
MP i Korsør, hvor han skal være i ca. 6
måneder (april-oktober), inden han
kommer hjem til sit eget tjenestested
MP i Frederikshavn.
■
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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

/

20

(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:

I bestyrelsen:
Frants Dalby
Erik P. Løvenvig
49 70 05 55
 loevenvig@get2net.dk
Søren Nørgaard
Hans Seiberg

☎
☎

☎
☎

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

☎

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

☎

19

Reserveret Postvæsenet

Ledig

www.

.dk

Godthåbsvej 4 . 2000 Frederiksberg
Rev./gæst. 38 10 06 42 - Tlf. 38 33 13 36
• Her får alle råd til den
møre bøf...
Giv manden en tur i byen!

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

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

