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Tilbageblik
Her i januar er det traditionelt tiden til at
se tilbage på året der er gået. For Militærpolitiforeningen i Danmark har det
igen været et godt år.
Alle de tiltag vi har sat i gang for at skabe kontinuitet bærer nu frugt.
For første gang i mange år er vores medlemstal ikke kun stabilt, det stiger ganske svagt, Dette skyldes først og fremmest, at flere og flere unge bakker op
om vores forening, hvilket er særdeles
glædeligt.
Vores jubilarstævner er blevet de helt
store tilløbsstykker med en forøgelse af
deltager antallet år for år.
Militærpolitiets Historiske Samling bliver udbygget efter de lagte planer og er
fra den spæde start nu noget man kan
være bekendt at vise frem.
Med en sådan opbakning vi har haft i det
forgangne år, er det en stor fornøjelse at
arbejde for foreningen og hele hovedbestyrelsen glæder sig til at gå i gang
med udfordringerne i det nye år.
Carl Bratved
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Hyldevang 155, 7323 Give
drb@militarypolice.dk
Ansvarshavende redaktør:
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Redaktionen er afsluttet
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Tryk: Give Bogtrykkeri A/S
Vestergade 7E, 7323 Give
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Forsidebillede:
Major Kenneth Jeppsen, SG-50 og
kaptajn Christina Nordlund, præsenterer her en noget alternativ
»bryllupsdragt«. Brylluppet stod
på Vordingborg rådhus den 10. oktober 2003, umiddelbart efter en afdelingsøvelse.
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Den 16. Arne Christensen, KP-17
ukendt adr.
65 år
Den 1. Jørgen H. Nielsen, KP-38
A.R.Friis vej 2 C,
3100 Hornbæk
Jørgen H. Gersling, KP-53
Bøgevang 1, Feldsled
6200 Aabenraa
- fødseldage i februar
80 år
Den 13. Willy Christiansen, KP-1
H.P. Priorsvej 28,
5500 Middelfart
75 år
Den 1. Bent K. Pedersen, KP-10
Faklens Kvarter 12 A,
2620 Albertslund
Den 12. Hans H. Christiansen, KP-9
Bondebjergvej 4, Gyrstinge
4100 Ringsted
Den 23. Henry N. Persson, KP-4
Mosebakken 9,
2400 København NV
Den 23. Knud Larsen, KP-9
ukendt adr.
70 år
Den 1. Tage Sørensen, KP-18
c/o Tønder Bank,
Søndergade 8, 6520 Toftlund
Den 3. Bent B. Baudtler, KP-19
Granatvej 15, 3650 Ølstykke

Den 6. Tage G. Larsen, KP-39
Stationsvej 8,
4293 Dianalund
Den 7. Jørgen Sørensen, KP-39
Tvedvangen 74,
2730 Herlev
Den 12. Laust G. Vejlstrup, KP-39
Fuglebækvej 18, Boddum
7760 Hurup Thy
Jens Fogtmann, SG-14
Ege Alle 51,
8600 Silkeborg
Den 21. Ole K. Sørensen, KP-36
Lundebjergvej 242, 2 A,
c/o Helen Møller
2740 Skovlunde
Helge Ussing, SG-25
Enghavegårdsvej 51,
Nørre Herlev, 3400 Hillerød
Den 26. Børge S. Jensen, KP-32
Strubjergvej 322, 3.,
9400 Nørresundby

Den 9. Poul E. Mariussen, KP-18
Skovhaven 113, Bullerup
5320 Agedrup

Den 27. Erik Bergholdt, KP-39
Kirkevænget 338,
8310 Tranbjerg J

Den 12. Jørgen Lyngbye-Petersen,
KP-14
Gartnervangen 7, 3700 Rønne

60 år
Den 1. Per R. Sørensen, KP-68
Ravnhøj 26, 9000 Aalborg
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Den 2. Søren Chr. B. Johansen,
KP-63
Sdr. Fasanvej 39,
2000 Frederiksberg
Den 5. Per Jensen, KP-6
Radulfsvej 2, 2690 Karlslunde
Den 6. Palle G. Jensen, KP-67
ukendt adr.
Den 9.Hans J. Nielsen, KP-72
Stenrosevej 9,
8330 Beder
Anton Hansen, KP-73
Telefonvejen 3, Sindbjerg
7970 Redsted M
Den 11. Bent E. Petersen, KP-63
Klokkebakken 7,
7400 Herning
Den 13. Jørn W. Jensen, KP-69
Toftebakken 4, 8250 Egå
Den 14. Niels E. D. Sørensen, KP-84
Vandværksvej 27,
2670 Greve
Den 19. Knud Jensen, KP-75
Odinsvej 25,
9640 Farsø
Den 21. Bent Jensen, KP-69
Skovhegnet 21, Kirkelte
3450 Allerød
Den 22. Jens S. Sørensen, KP-60
Ringkøbing Vej 29,
7441 Bording
Bent Nielsen, KP-67
Istedgade 33, kld.,
7500 Holstebro
Den 26. Børge R. Juul,KP-69, SG-26
Fyrkildevej 74,
9220 Aalborg Ø

Den 27. Find S. Sørensen, KP-54
Gammelløkkevej 15, Brundby
8305 Samsø
Den 29. Kurt L. Frederiksen, SG-24
Astersvej 15,
4600 Køge
50 år
Den 12. Carl P. Larsen, SG-49
Stokholtsvej 34,
4173 Fjenneslev
Den 15. Flemming Lykke, SG-52
Ommestrupvej 4, Værum
8900 Randers
Den 17. Johnny Winther, SG-47
Nørrekær 11, Fløng
2640 Hedehusene
Den 18. Thomas P. Frandsen, SG-48
Lårupvej 15,
4295 Stenlille
Den 20. Egon Engmark, KP-97
Hans Haves vej 2, st.,
6000 Kolding
Keld Højgaard, SG-49
Park Allé 16,
5500 Middelfart
Den 25. Palle L. Hansen, SG-48
Poppelhegnet 16,
6400 Sønderborg
Den 26. Thomas Dall, SG-49
Haraldsholmvej 3 A, Jels
6630 Rødding (Sdr.jyll.)
Den 28. Poul Lervad, SG-54
Klostervej 3, 1.,
8680 Ry (Jylland)
Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!
Erik, KP-8
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Med virkning fra årsskiftet er der
gennemført ændringer i organisation og
opgavefordeling på MP-Skolen i
Aalborg.
Baggrunden.
Der har længe været et ønske om at
tilføre yderligere kræfter til arbejdet
med udvikling og efteruddannelse, hvor
opgaverne har været mange og
omfattende, bl.a. som følge at det
stigende internationale engagement.
Samtidig har vi følt et behov for at
ændre organisationen ved den grundlæggende sergentuddannelse samt i den
forbindelse at omfordele opgaver og
ansvars-områder.

Det store internationale engagement
har medført øget behov for udvikling og
efteruddannelse ved MP-Skolen.
Opnormering.
I efteråret 2003 lykkedes det så endelig
at få en opnormering, der har givet skolen en ekstra premierløjtnant, og dermed blev det muligt at lave en række justeringer og ændringer i organisation og
opgaver.
Samtidig med tildelingen af en ekstra officer har vi nemlig ændret på organisation, opgaver og ansvarsområder ved
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den grundlæggende sergentuddannelse,
således at vi kan udspare to seniorsergenter fra den hidtidige struktur og anvende disse mere hensigtsmæssigt i andre stillinger i organisationen.
Nye stillinger.
Først og fremmest har vi oprettet yderligere en stilling som sagsbehandler inden for udvikling og efteruddannelse.
Denne stilling skal besættes af erfaren
seniorsergent med en bred MPbaggrund, herunder også helst international tjeneste og erfaring .
Dernæst har vi ændret den gamle funktion som holdfører. Tidligere var denne
stilling principielt en næstkommanderende for kursuslederen, og formelt
skulle stillingen varetages af en kaptajn, selv om der altid »kun« har siddet
en premierløjtnant i funktionen. Men
med den nye funktion får vi hele to holdførere, der bliver egentlige førere og ansvarlige for uddannelsen af de to årlige
hold elever ved skolen.
Ændringerne betyder imidlertid, at en
række af de opgaver, der blev løst af den
tidligere holdfører, nu skal løses andetsteds, eftersom holdføreren nu skal koncentrere sig om sit eget hold. Vi har derfor oprettet en ny stilling som uddannelsesbefalingsmand ved den grundlæggende sergentuddannelse. Stillingen
skal bemandes af en seniorsergent, og
det er meningen at denne skal varetage
en række administrative og uddannelsesmæssige opgaver samt være en slags
højre hånd for kursuslederen, der jo ikke længere har nogen formel næstkommanderende. Det bliver også uddannelsesbefalingsmanden, der koordinerer
med vores eksterne lærere fra politiet og

auditørkorpset samt forestår morgenappel og andre formelle og ceremonielle pligter ved MP-Skolen.
En anden ny stilling er næstkommanderende (NK) ved et hold. Denne stilling
vil langt hen ad vejen ligne den gamle
funktion som delingsfører, men i kraft
af den nye stilling som holdfører, forventes det, at NK vil få mere tid til
egentlig holdningsprægning og opdragelse af eleverne, hvilket fortsat vil
være en vigtig del af uddannelsen. Derfor skal også denne stilling besættes af
en erfaren seniorsergent med bred MPtjeneste bag sig.

Selve indholdet af uddannelsen på MPSkolen ændres ikke væsentligt, og bl.a.
boksetræning vil også fortsat være en
fast del af uddannelsen
Delinger bliver til hold.
Ud over de nye stillinger og de ændrede
opgaver og ansvarsområder, bliver den
største forskel nok, at vi ikke længere
har delinger ved skolen. For fremtiden
vil vi alene operere med hold, og holdene vil fortsat overlappe hinanden, således at der uddannes et hold i perioden
fra juni til januar (hold 1) og et hold i
perioden fra december til juli (hold 2).
Holdene vil have fire faste lærere tilknyttet og vil kunne uddanne op til 50
elever ad gangen afhængig af antallet af
udtagne emner fra de respektive regimenter.
Selve indholdet af den grundlæggende

sergentuddannelse vil ikke blive væsentligt ændret, og der vil fortsat være tale om relativ krævende uddannelse af otte måneders varighed, der omfatter såvel hårde fysiske strabadser som boglige udfordringer.
Navngivning af holdene.
Samtidig med at organisationen er ændret, er det også blevet besluttet, at holdene skal navngives. Alle hold vil i fremtiden blive opkaldt efter en af de tidligere chefer for MP-Skolen, der gennem
deres tjeneste og virke skønnes at have
haft en særlig indflydelse på militærpolitiet og dets udvikling.
Således blev MP-hold 2003-2, der mødte til uddannelse ved skolen d. 1. december 2003, det første hold, der blev
navngivet. Derfor faldt valget også naturligt på Hold HØED, hvorved holdet
altså er opkaldt efter kaptajn H.S.E.
Høed, der blev den første chef for MPskolen helt tilbage ved oprettelsen i
1947. Hvilke navne der skal tildeles
efterfølgende hold er endnu ikke besluttet, men det er vores forventning at råde
over 4-6 forskellige navne, således at de
samme navne kan gå igen med 2-3 års
interval.
Navngivning af uddannelsesholdene
kendes fra bl.a. forsvarets officersskoler, men når holdene ved MP-Skolen
fremover også skal kaldes ved navne,
sker det ikke kun for at hædre de tidligere skolechefer, det sker også som en
del af vores bestræbelser for at skabe en
større historisk bevidsthed blandt de
kommende MP-sergenter. Blandt de øvrige tiltag er i den forbindelse er undervisning af eleverne i militærpolitiets
historie, ligesom alle elever under uddannelsen aflægger besøg ved Militærpolitiets Historiske Samling.
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Ud over en øget historisk bevidsthed vil
eleverne fortsat modtage en krævende
uddannelse, der omfatter hårde fysiske
strabadser og boglige udfordringer.

Status og bemanding.
I skrivende stund er den nye organisation endnu ikke helt implementeret, og
selv om ændringen kun betyder, at der
er blevet tilført én ekstra mand, således
at vi nu er i alt 14 befalingsmænd, så er
det stadig ikke alle stillinger, der er blevet besat. Desuden vil skolen sikkert også i fremtiden være nødt til at afgive personel til international tjeneste for at mætte det store behov, hvorfor der i perioder
vil være »huller« med stillinger, der ikke er bemandede.

MP-Skolens nye organisation består nu af i alt 14 befalingsmænd, og med den aktuelle bemanding pr. 1. januar 2004 ser den således ud:
Kursussektion Militærpoliti
Chef: Major O.B. Kristensen (MPO)
Grundlæggende Sergentuddannelse
Kursusleder: Kaptajn C.C. Mørk (MPO)
Uddannelsesbefalingsmand:
Seniorsergent L. Mørk (SG-82 )
Hold 1
(uddannes juni - januar)
Holdfører: Premierløjtnant (ubesat)
Næstkommanderende:
Seniorsergent J.P.Q. Hansen (SG-82)
Faglærer:
Oversergent P.V. Olesen (SG-88)
Faglærer:
Oversergent M. Gam (SG-89)
Hold 2
(uddannes december - juli)
Holdfører: Premierløjtnant
C.E. Brønnum (SG-99 & MPO)
Næstkommanderende:
Seniorsergent O. Larsen (SG-82)
Faglærer:
Oversergent C.A. Sigsgaard (SG-88)
Faglærer:
Oversergent P.C. Blankensteiner (SG-93)
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Udvikling og Efteruddannelse
Sagsbehandler:
Kaptajn J.K. Torp (SG-82 & MPO)
Sagsbehandler:
Chefsergent H. Seiberg (SG-52)
Sagsbehandler:
Seniorsergent (ubesat)

- sidste nyt
I forrige nummer af DRB præsenterede
vi Søværnets 15 nye MP'ere, der blev udnævnt i Auderød den 18. november
2003.
Holdet er nu blevet til 16 nye MP'ere,
idet Mads Poulsen efter at have været til
reeksaminering i et enkelt fag, færdselslære, hvor han i øvrigt scorede et flot
9-tal, er blevet udnævnt til MP'er den
26. november 2003.
Til lykke til Mads, og velkommen som
MP'er!
-sker
Nr. 16:
Marinekonstabel-MP Mads Poulsen
ved ankeret i Auderød på udnævnelsesdagen den 26. november 2003.
Rettelse:

Der kom desværre forkert tekst under foto i forrige nummer Her kommer den korrekte
tekst: Marineoverkonstabel Lars Christian Fergo flankeret af en stolt mor (og kirkeminister). Lars er en erfaren soldat fra Sjællandske Ingeniørregiment (1996), og har været
udsendt på SFOR 12 som EOD (Ammunitionsrydder).
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De fleste MP'ere har sikkert hørt om kurset UNMILPOC, der to gange om året i
en varighed af tre uger afholdes på Aalborg Kaserner. Men hvad gemmer der
sig egentlig bag navnet, og hvad foregår
der bag de lukkede døre og ikke mindst i
de sene nattetimer?
UNMILPOC er en forkortelse af United
Nations Military Police Course og har
efterhånden eksisteret siden 1969. Kurset er internationalt, men med flest deltagere fra de nordiske lande samt Baltikum og med det formål at forberede MP
til kommende udlandsmissioner samt
udbrede kendskabet til, hvilke kapaciteter forskellige landes MP har, og hvilke
muligheder for samarbejde der foreligger landene imellem. Derudover lægges
der vægt på løsninger af de problemer,
der ofte opstår, når forskellige landes enheder skal arbejde sammen på kryds og
tværs. Selve kurset er opdelt i fælles
undervisning samt specialundervisning
for henholdsvis officerer og sergentgruppen.
Af fag, der bliver undervist i kan
nævnes FN organisation og opgaver,
fredsskabende og
fredsbevarende missioner, MP faget
generelt, MP administration, signaltjeneste, engelsk og sidst men ikke mindst
forhandlingsmetoder. Alle disse fag
gennemgås som klasse-undervisning
med foredrag, diskussion på klassen og
gruppearbejde, ligesom der er praktiske
opgaver, der bliver stillet, samt der
gennemføres en afsluttende øvelse den
sidste uge af kursus.
Som nystartet MP officer var det med
spænding og ikke mindst høje forventninger, jeg ,sammen med KN F. Bech
CH/1 MPDET, startede på UNMILPOC
sidst i august som det danske bidrag til
kurset, og vi så begge frem til at lære noget nyt. Mest af alt glædede jeg mig til at
lære en masse nye MP'ere fra andre lan
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de at kende, lære om deres arbejdsvilkår, opgaver og måder at arbejde på. Og
så var der vist også noget med et »Gammel Dansk Society«, hvad kunne det
dog være? Mere om det senere…
Ved ankomst til kurset fandt vi hurtigt
ud af, at der var et bredt udvalg af forskellige nationaliteter. De nordiske lande var repræsenteret med flest, men også ukrainere, baltere, tyskere og sågar
en bulgarer havde fundet deres vej til
Aalborg Kaserner. Hurtigt stod det klart
at de engelske sprogfærdigheder ikke
var lige gode hos alle kursister, men smilet er jo som bekendt den korteste afstand, så det blev anvendt fra starten og
hele kurset igennem!
Efter indkvartering blev vi budt velkommen, der blev taget et fællesbillede,
og de første foredrag kunne så småt begynde. Herunder var der introduktion af
lærerne, en skøn blanding af nordiske
officerer og befalingsmænd. Aftenen
bød på velkomstmiddag, hvor bl.a. Skolechefen oberst L.B. Christensen var til
stede. Stemningen var til at starte med
lidt trykket, men hurtigt løsnede folk
lidt op i takt med, at rødvinsglassene
blev tømt og fyldt gentagne gange.
Efter middagen gik alle på visit i officersmessen, et sted der senere skulle vise sig at blive ganske velbesøgt kurset
igennem! Efter kort tid i messen rettedes alles blikke mod et lille bord, hvor
tre udklædte herrer, tre af kursets
lærere, sad udklædt med kasketter og
forklæder. The Gammel Dansk Society
havde gjort sin entre. Gammel Dansk
Society er stiftet til ære for Gammel
Dansk, og er en forening, hvor man i
godt selskab nyder denne drik. UNMILPOC har gennemført optagelser i
foreningen siden 1975 og tæller i dag
mere end 600 medlemmer! Foreningens råd, eller bestyrelse om man vil, består af tre personer, en præsident, en

vicepræsident samt en sekretær. Det er
dette råds opgave at optage medlemmer
i foreningen, men for at blive optaget i
denne ærefulde klub, skal man først bestå en række strenge tests, således rådet
kan tage stilling til, om man er værdi til
at blive medlem. Prøverne består i al sin
enkelhed at læse op fra en flaske medbragt Gammel Dansks etikette, hvilket
voldte vore udenlandske venner fra især
Finland en hel del besvær, og derudover
svare på et par spørgsmål vedrørende
Gammel Dansk. Herefter skal flasken
åbnes på korrekt vis med korrekt svuplyd fra korkproppen, og drikken skænkes op i rådets glas med »a positive
bow«! Denne positive bue er, når drikken slår en konveks bue over glassets
kant uden at det løber over! Rådet førte
an med at vise, hvordan en man indtager
en Gammel Dansk på korrekt vis, hvorefter det er det - forhåbentligt - kommende medlems tur til at indtage drikken på nøjagtigt samme vis som rådet
fremførte det. Ud fra egen personlig erfaring kan jeg godt løfte sløret for, at det
slet ikke er så nemt endda, specielt ikke
når man efter den syvende Gammel
Dansk med positiv bue får endnu en ommer! Joh, man må yde før man kan nyde, og begge os danske deltagere er nu
ærefulde medlemmer af The Gammel
Dansk Society. Men det kostede altså også en forstyrret balancenerve samt et
uforståelige sprog resten af aftenen og
en usandsynlig ond hovedpine dagen efter! Skål!
Trods nattens udskejelser både fra
lærere og kursisters side, var der jo som
bekendt en dag derefter, og denne dag
bød på en fysisk tilstandsprøve, der lige
skulle overstås! Et antal kilometer skulle forceres alt efter hvor gammel - eller
ung - man var. Ikke alle var lige glade
for situationen, men med lidt hjælp og
ekstra lange sekunder magtede alle dog
at bestå den lille test.
Herefter og resten af tiden på kursus
stod den på undervisning på klassen g.

samt foredrag. Al undervisning var bygget op omkring dialog, hvor lærerne søgte at trække på erfaringer, både deres egne men også kursisternes. Et godt og
lærerigt islæt, som gav gode og konstruktive diskussioner. Klassen var ligeledes delt op i grupper på tværs af nationaliteter, og her blev der stillet en række
opgaver, som gruppen skulle finde et
løsningsforslag til og være rede til at
fremlægge. Af interessante opgaver kan
nævnes en planlægning af et FN topmøde på Aalborg Kaserner mellem USA,
Israel, Palæstina og med Danmark som
vært, en forhandlingssituation med en
serbisk klanleder om inddragelse af et
hus til FN opgaver, samt en opgave om
planlægning af recce og fact finding i et
nyt missionsområde. Blot et lille udsnit
af de mange opgaver, men de nævnte giver et godt billede af de stillede opgavers relevans og aktualitet.
Dagene på kursus var præget af god variation mellem foredrag, gruppearbejde
og diskussioner, og aftenerne blev ofte
til tidlig morgen, tiden flyver jo af sted,
når man er i godt selskab! Både lærere
og kursister deltog aktivt i de sociale arrangementer, hvilket gjorde sit til, at alle følte sig godt tilpas og velkomne.
Ind imellem undervisningsdagene bød
kurset også på rundvisning i Aalborg,
modtagelse af Aalborg by ved viceborgmester Reinau samt optagelse i
Christian IV Laug. Netop Lauget er et
gammelt traditionsrigt foretagende, der
blev startet af modstandsbevægelsen i
kældrene under Jens Bangs Stenhus under 2. Verdenskrig. Efter min mening
var det en stor ære at blive optaget, når
man tænker på, at medlemsskaren bl.a.
tæller Dronning Magrethe, Prins Henrik og Kronprins Frederik!
En lørdag var der arrangeret konkurrencedag, hvor man i grupper skulle løse en
lang række samarbejdsøvelser. Her
fandt vi virkelig ud af, hvor svært det
kan være at kommunikere med hinanden, når tiden er knap, og ikke alle er livi
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ge dygtige til engelsk. Sjovt var det, at
netop denne dag blev afholdt samme
dag som det årlige MP jubilarstævne, så
om aftenen fik vi rig mulighed for at få
en sludder med nogle af de erfarne veteraner. Flere af de udenlandske gæster
nævnte over for mig, hvor imponerede
de var over antallet af deltagere ved jubilarstævnet, det måtte åbenbart være noget særligt at have været MP'er i Danmark, mente de!
Som en fin afveksling til de lange dage
med inderdørs undervisning var der afsat en dag i Rørdal, beredskabskorpsets
træningsby, hvor vi blev introduceret
for branddemo og brandslukning, og
hvor vi derudover trænede riot control.
Ikke alle var lige vilde med ideen om at
få sat ild til sig selv ved at en brændende
Molotov Cocktail smadres lige over ens
hoved, men efter overtalelser gennemførte alle. Herefter smagte vi på den nye
CS gas, så tårerne trillede og lungerne
sveg, og til sidst gjaldt det riot control.
Alle var tændte, og med kanonslag, gas
og demonstranter kastende med træklodser blev stemningen ganske opløftet. Der blev kæmpet flere gode kampe,
bl.a. fik artiklens forfatter prygl af en tysker og en nordmand men fik dog senere hævn i form af en gas håndbombe.
Trætte men glade og opstemte drog vi
herefter alle ned på MP stuen, der var lige et par stykker, der skulle optages i
Gammel Dansk Society!
De sidste tre dage af UNMILPOC bestod af en øvelse, hvor vi alle havde en
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funktion inden for, hvad man må forvente findes af MP i et missionsområde.
Der var masser af cases, bl.a. tyverier,
voldtægt og menneskejagt, og vi fik virkelig smagsprøver på hvilke kommunikationsproblemer, der kan opstå, i et
missionsområde med mange forskellige nationaliteter. Alle levede sig 100%
ind i øvelsen, som var ganske livagtig
og meget lærerig.
Ganske som UNMILPOC startede, sluttede kurset med en middag. Ved denne
middag var stemningen noget mere fri
end tre uger forinden, folk havde lært at
kende hinanden, og tætte venskaber var
blevet knyttet. Gaver blev uddelt, specielt fik major O.B. Kristensen, der i øvrigt var kursusleder, fyldt sit barskab
godt op med alverdens alkoholrige lækkerier. Igen blev der festet til den lyse
morgen, men alle gode ting må jo få en
ende, og dagen oprandt, hvor vi måtte tage afsked. Kursusbeviser blev overrakt, og de sidste telefonnumre og email
adresser blev udvekslet.
For mig hersker der ingen tvivl om, at
udbyttet af dette kursus var enormt, For
de, der har mere erfaring end jeg, vil det
faglige udbytte måske ikke være lige så
stort, men de erfaringer man får gennem
mødet med andre MP'ere, de diskussioner og den dialog, der gennemføres, kan
ingen få for meget af. Og så har jeg personligt opnået livsvarige venskaber og
gode forbindelser, og hvem ved? Når
jeg engang skal udsendes, er det måske
sammen med en af de nordmænd, finner
eller ukrainere, som jeg engang var på
UNMILPOC med, og så er det jo selvsagt noget nemmere at starte et godt
samarbejde, om ikke andet, har vi jo altid Gammel Dansk Society at snakke
om!
For yderligere faktuel viden om UNMILPOC henvises til følgende hjemmeside:
http://www.hok.dk/hls/unmilpoc.htm.

Hermed indgangen til det nye år, er det
igen tid til at planlægge, hvor ferien skal
gå hen.
Vi er en del (mange) der glæder os til
igen at skal mødes til det årlige MPTræf (campingtræf). En tradition der
efterhånden har rundet de 20 år.
Hvad er det så, der gør dette træf til noget særligt, jo vi mødes og mindes og
hygger os. Det gode ved træffet er, der er
både plads til konen og til børnene. Det
går ikke kun op i: »Kan du huske dengang«. Selvfølgelig er det også en del af
samværet, men det bliver nu så godt afpasset, så der er plads til alle. Det der virkelig gør det til noget særligt, det er at
du år efter år mødes med mange af de
gamle venner, og har en virkelig god weekend sammen, ja mange har endda en

forlænget weekend, det vil sige de kommer onsdag eller torsdag allerede og mødes for at hygge sig, indtil resten støder
til fredag eller lørdag.
Ideen med campingtræf blev født i lokalforeningen Nordjylland i 1982. MP
foreningen skulle hver sommer arrangere et campingtræf for hele familien,
hvor unge og gamle MP'ere med familie
kunne lære hinanden at kende.
Det første campingtræf blev afholdt på
Ry camping i 1982. En nu afdød MP'er
»Dorske« havde denne campingplads.
En succes blev skabt og de efterfølgende års fremmøde bekræftede dette. Træffene blev afholdt forskellige steder i landet, så alle havde mulighed for at deltage, uanset, hvor i landet man var bosat.
Der kan skrives mangt og meget om de

I år er der campingtræf i weekenden 13. 14. og 15. august.
Træffet afholdes denne gang
på Riis Camping, Østerhovedvej 7323 Give.
Riis Camping og FerieCenter
byder på næsten-hotel-komfort til campingpriser. Komfort
og kvalitet for både børn og
voksne er nøgleordene for
denne campingplads, med en idyllisk beliggenhed i de naturskønne Riis Bakker. Riis Camping og FerieCenter er også et godt udgangspunkt for udflugter,
og ligger tættest på attraktioner som LEGOLAND® (18 km) og Løveparken (4
km), Play Land og lystfiskeri m.v.
- Vi tilbyder desuden udlejning af 4 og 6 personers hytter, luxus-hytter og værelser. Udendørs Vandland med opvarmet vand (24o) og rutschebane samt børnepool.
Så lad os mødes i 2004 på denne spændende campinplads.
Årets arrangører: Inge og Peter Jepsen
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Den københavnske side

Våbenteknisk ….. !
Som følge af den overvældende interesse for politiets indsats og virke, der senest manifesterede sig ved besøget af politidirektør Hanne Bech Hansen i oktober, har bestyrelsen som februar måneds arrangement atter søgt indenfor i
politiets rækker; denne gang dog lidt
mere dybdegående og detaljeret, idet
der nu er aftalt besøg ved Rigspolitiets
afdeling A, nærmere betegnet ved Kriminalteknisk afdeling og Rejseholdet
samt Våbensektionen torsdag den 26.
februar 2004, kl. 19:00 på adressen
Slotsherrensvej 113, 2720 Vanløse. Stog linie C til Islev station kan med fordel benyttes, og derfra er der ca. 200 m.
op til målet. Ellers kan buslinie 12 anvendes.
Der vil være lejlighed til at bese den
store samling af våben, ligesom behandling og opklaring af enkelte forbrydelser vil blive belyst.
Som sædvanlig vil der afslutningsvis
være sørget for et beskedent traktement.
Beklageligvis har den ansvarshavende
gjort gældende, at der denne aften kun
er adgang for MP-foreningens mandlige medlemmer!
Lokalforeningerne Tissø og Storstrømmen er velkomne til en udbytterig oplevelse.
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egnens specialiteter, alt efter temperament.
Kom og vær med i år 2004, gå ikke glip
af denne store oplevelse.
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forskellige campingtræf, men det vil jeg
undlade, jeg synes du selv skal komme
sammen med familien og opleve de
pragtfulde timer vi har sammen. Der er
aktiviteter for både store og små og der
er mulighed for at tage på tur og opleve

.dk
http://www.mpkbh
Tilmelding senest den 22. februar 2004
til Andreas Wilson, telefon 4494-4381.
På gensyn.
Bestyrelsen

Julefrokosten
December, julemåned, julefrokost.
For mange år siden, da jeg var ung i foreningen, var der noget der hed ”Herrefrokosten”. Den foregik typisk i februar måned, f.eks. hos Josty på Frederiksberg.
Her tilbragte vi nogle hyggelige timer
hvor der også var tid til et spil kegler.
Desværre holdt disse frokoster op, hvorfor husker jeg ikke, men nu har lokalforening København taget tråden op
igen med en julefrokost.
Kastellet er den ideelle ramme for et arrangement i København. I et hyggeligt
lokale på 1. sal over cafeteriet blev vi
den 9. december kl. 12:00 budt velkommen af Andreas Wilson, som stod for
den praktiske del af arrangementet.
Vi var 19, der nød den lækre julebuffet.
Cafeteriet diskede op med alt hvad et rigtigt julebord skal indeholde af koldt og
lunt. Rigelig med mad og drikkevarer
manglede ikke. Timerne fløj af sted.

Undervejs var der nogle sange og flere
underholdt med små historier.
En tryllekunstner blandt deltagerne fik
os til at sidde måbende tilbage. På trods
af at vi sad tæt på var det umuligt at
gennemskue hans trylleri.
Tak til Andreas Wilson og Lokalforening Københavns øvrige bestyrelse for
en hyggelig dag. En tradition er ved at
blive skabt.
For vi skal da ha’ julefrokost næste år
igen!
Birger Beck-Rasmussen, SG-hold 21

Tak
Nok en gang fremsendes en varm tak til
de øvrige 18, der deltog i lokalforeningens julefrokost; en tak, fordi man så
helhjertet tog imod de forskellige input
af lidt varieret art, som arrangøren nu
havde fundet på, men også fordi man så
fuldt og helt levede med i disse, og derved jævnligt måtte afbryde sin indtagelse af diverse lækkerier.
Overskuddet blev denne gang på kr.
434,-, hvilket igen giver mod på et da capo, nemlig fredag den 10. december
2004.
Altså på gensyn: gerne før og gerne
flere!
Andreas Wilson

Kommende arrangementer i 2004
27. januar: Arkivar ved Rigsarkivet Niels G. Bartholdy.
26. februar: Besøg i Våbenteknisk afdeling.
11. marts: Generalforsamling (Kastellet
kl. 19:00).
25. marts: Spisning i Snapstinget (kl.
18:00) – rundvisning på Christiansborg
og foredrag ved Helge Adam Møller.
6. maj: St. Bededags aften på Volden
(Kastellet kl. 19:00).
Bestyrelsen

Skyttelauget
Vi har i forårssæsonen planlagt skydning tirsdagene
den 6. januar 2004,
den 20. januar 2004,
den 17. februar 2004,
den 16. marts 2004 og
den 6. april 2004
fra kl. 18:00 længst til kl. 21:00 på banerne på Østerbrogade
Der er samtidig lagt op til kammeratligt
samvær – og måske et spil kort!
Preben Larsen og Flemming Ørhem

MP foreningen
Nordjylland
Efter et par år med meget beskeden
deltagelse i Schølleskydningen, prøver vi
i år at sammensætte et program i simpelthen må deltage i. Selve Schøllepokal
skydningen vil være som den plejer Neuhausen pistol og 10-delt ringskive.
Eneste ændring her er, at Flyvevåbnets og

Søværnets MP-tjenestesteder er inviteret
og skyder om Schøllepokalen på lige fod
med MP-kompagniet, MP-skolen (HLS)
og lokalforeningerne.
I »funskydningen« er der mulighed for at
skyde med 2 udgaver af samme pistol Heckler & Koch USP. Den ene er politiets
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nye tjenestepistol, den anden er MPskolens nyindkøbte model, der på sigt er
udset til at afløse Neuhausen i forsvaret.
Ud over nogle mindre tekniske detaljer er
der forskel i længden på de 2 modeller.
Endelig vil der være mulighed for at gå
over på riffelbanen, og skyde med MP's
nye karabin, M/96, der har afløst den gode
gamle maskinpistol M/49.
Der er præmier til både de bedste skytter
og de bedste hold i pokalskydningen. I
»funskydningen« er der præmier fra en
kendt Aalborg virksomhed til den bedste
skytte i hver serie.
På skydebanen vil der være rund-stykker,
kaffe og forfriskninger. Over middag
kører vi på MP-stuen, hvor baren
selvfølgelig er åben. Her vil der være
præmieoverrækning. Hvis der er
tilmeldinger nok, starter vi grillen op, så vi
kan spise omkring kl. 17:00. Stuen holdes
åben til de sidste forlader stedet, så vi
regner med at få både en hyggelig dag og
en hyggelig aften.
For jer der kommer langvejs fra, er der
mulighed for transport fra banegaarden til
skydebanen og videre til MP-stuen.

TISSØ

MP foreningen
Tissø

Den 8/12 2003 afholdtes den årlige
juleskydning i Hvidebækhallen (hvor
verdensmesteren i luftpistol Susanne
Meyerhoff hører til).
Alle fik udleveret en almindelig skydeskive, men fik besked på at vende den
modsat, så det var en helt hvid plade, der
skulle skydes på. Hos damerne vandt
Margit Kolbe og Jørgen Nielsen vandt
hos herrerne.
Herefter kørte vi til Gitte og Jørgen, Tis
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Ligeledes er der mulighed for overnatning
på kasernen.
Husk at koner, børn, svigerbørn og
børnebørn er velkomne til at deltage,
såfremt arrangørene finder det ansvarligt
(her tænkes på for små børn og IKKE
konerne).
Fra Nordjyllands side er vi indstillet på at
gøre en stor indsats for at dagen skal blive
en succes - Så tag at hjælp os ved at møde
op!
Reserver allerede nu lørdag den 5. juni
2004, Grundlovsdag, fra kl. 10:00.
Og specielt til alle jer unge medlemmer:
Benyt chancen til at samle nogle af jeres
holdkammerater, få en hyggelig dag på
skydebanen, drik nogle bajere på stuen og
slut af med en tur i Jomfru Ane Gade ligesom i gamle dage.
Foreningen kan være behjælpelig med
adresser til holdkammerater.
Se mere på www.militarypolice.dk.
Tilmelding til Gert på tlf. 98113173,
email 2cv@stofanet.dk, eller til Jakob
lillepludder@hotmail.dk, (er i Kosovo
med politiet. Derfor ikke mulighed for
telefonisk kontakt).

sø frugtplantage hvor vi nød de varme
æbleskiver og gløggen.
Fredag den 23/1 -04. Forsinket julefrokost på Risbjergvej 27 kl. 18,30.
Noter allerede nu generalforsamlingen den 19/3.
I ønskes et godt nytår med håb om alt
godt.
Erik og Anna

Tid: Vi varmer op onsdag den 28. januar kl. 19:00.
Gældende skydning: Onsdag den 25.
februar kl. 19:00.
Sted: Haderslev Skydecenter, 6100
Haderslev.

Tag familien med, kone og børn og lad
os få et par rigtig hyggelige aftener.
Tilmelding: Carl tlf.: 7510 2107,
Tilmelding: Ole tlf.: 7442 5814 eller
Tilmelding: Erling tlf.: 7696 1155.

MP foreningen
Storstrømmen
Forårsprogram 2004
Onsdag den 10. marts 2004 kl. 19:00
Lokalforeningens generalforsamling i
MP-stuen, se den officielle indkaldelse i
dette nummer af DRB !!
Lørdag/Søndag den 17. - l8. april
2004
I forbindelse med, at DSL (Danske Soldaterforeningers Landsråd) afholder
landsrådsmøde på Vordingborg kaserne, vil bestyrelsen holde MP-stuen
åben, så eventuelt interesserede kan få
lejlighed til at kigge indenfor.
Det er MP`s hovedforening, som udpeger MP`s repræsentanter til selve landsrådsmødet.
Lørdag den 24. april 2004
MP `s repræsentantskabsmøde i Odense, hvortil ethvert medlem er velkommen og har stemmeret. Se særlig indkaldelse senere her i DRB.
Som særligt stemmeberettigede (med
hver 2 stemmer) skal vor lokalforening
på den kommende generalforsamling

udpege max. 5 repræsentanter blandt
medlemmerne.
Onsdag den 28. april 2004 kl. 19:00
Vor formand - Niels Møller Thomsen vil fortælle om sin ferie i Normandiet og
vise billeder, kort, skitser mv fra Ddagen i 1944 og de senere kampe i
Frankrig.
Dette medlemsmøde afholdes i MPstuen på Vordingborg kaserne.
Søndag den 9. maj 2004
Besøg på Corzelitze, som hører under
Det Classenske Fideicommis, hvor der
bliver mulighed for (hvis man ønsker
det) at bese selve hovedbygningen mod
en entrebetaling (kun voksne betaler børn gratis), samt gratis adgang til slottets dejlige park og til det spændende
land- og skovbrugsmuseum på stedet.
Dette arrangement forestås af SOSBørnebyerne`s Falstergruppe, og det
har interesse for såvel voksne som børn.
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Adgang for alle - tag derfor familie og
venner m/børn med på en god søndagstur, hvor alle indtægter fra entre samt
kaffe- og kagesalg mv går ubeskåret til
SOS-Børnebyerne.
Nærmere om dette arrangement i
DRB`s april-nummer.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til
at slutte op omkring de nævnte arrangementer !!! Vær også opmærksom på arrangementer i vore naboklubber, som
annonceres her i bladet !
Venlig hilsen
Bestyrelsen MP Storstrømmen

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling 2004
Lokalforeningen MP Storstrømmens ordinære generalforsamling afholdes
onsdag den 10. marts 2004 kl. 19:00 i MP-stuen på Vordingborg kaserne.
Foreløbig dagsorden :
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter.
3. Formanden 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 : kasserer
2 bestyrelsesmedlemmer + 2 bestyrelsessuppleanter.
2 revisorer + 1 revisorsuppleant.
5 repræsentantsskabsmedlemmer (heraf gerne 2 fra bestyrelsen).
8. Eventuelt
*) Ifølge vedtægternes § 15 skal evt. forslag være formanden i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingens afholdelse. Forslag til ændring af vedtægterne skal dog være formanden i hænde senest den 1. februar 2004. Lokalforeningen er vært ved øl/vand under generalforsamlingen og efter mødet kaffe/kage.
p.b.v. Niels Møller Thomsen (formand)

MAND OG MAND IMELLEM
Fortjensttegn
Major Ole B. Kristensen – den legendere chef for MP-skolen, fik den 26. september 2003 overrakt Fortjensttegnet
for god tjeneste ved Hæren. Et hjerteligt
tillykke herfra.
Chefsergent Hans Seiberg (SG-52) har
den 26. september 2003 fået overrakt
Fortjensttegnet for god tjeneste ved
Hæren. Et hjerteligt tillykke herfra.
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Feltmæssigt korrekt bryllup
Kaptajn af reserven Christina Nordlund
og major Kenneth Jeppsen, begge fra 2.
Trænbataljon, blev fredag den 10. oktober viet på Vordingborg Rådhus. Vielsen fandt sted umiddelbart ovenpå en
flere dage lang øvelse begge var stadig
iført sløring i ansigterne. Efter vielsen
kørte man i flg. velunderrettede kilder
i»Kongejeepen« tilbage til reception i
officersmessen. Major Kenneth Jeppsen er fra SG-hold 50 og var 6.
MPKMPs sidste chef på Farum Kaserne. Et hjerteligt tillykke til begge.

Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Skolegade 25, 6600 Vejen
7696 1155

Hovedbestyrelse:
Landsformand:
Carl Bratved
Fruerlundvej 2
Kjærgård Mark
6740 Bramming
7510 2107
formand@
militarypolice.dk
Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro
9826 8599
nastformand@
militarypolice.dk
Hovedkasserer:
Erling Lund Juhl
Skolegade 25, 6600 Vejen
7696 1155
kasserer@
militarypolice.dk
Sekretær:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
5577 0401
sekretar@
militarypolice.dk

LOKALFORMÆND:
KØBENHAVN:
Christer Rasmussen
Postboks 58
4000 Roskilde
4643 2377
mobil: 4818 1409
Arb.: 4675 7377
cr@ctag.dk
VESTJYLLAND:
Finn Lykke Svendsen
Kobberupvej 33, Mejrup
7500 Holstebro
9742 6182

IT-Webmaster:
Bent Erik Truelsgaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV.
6617 5720
webmaster@
militarypolice.dk
www.militarypolice.dk
Hovedbest.medlem
Ole Olsen
Vestermark 12
6400 Sønderborg
7442 5814
souvenir@
militarypolice.dk
Hovedbest.medlem
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Ruds Vedby
5826 3195
fodselsdagsfond@
militarypolice.dk

Fanebærer:
Mogens J. Holm
3251 0364

Fødselsdagsfond:
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Ruds Vedby
5826 3195
fodselsdagsfond@
militarypolice.dk
Girokonto: 6 53 92 97

FYN:
Svend Pedersen
Mølleløkkevej 19, st. nr. 5
5000 Odense C
6613 9889
NORDJYLLAND:
Jacob Mølgaard
Rantzausgade 47, st.th.
9000 Aalborg
9816 1548
lillepludder@hotmail.com
TISSØ:
Erik Hansen
Risbjergvej 27, 4291 Ruds Vedby
5826 3195
e-a.hansen@mail.dk

Souvenirbod:
Ole Olsen
Vestermark 12
6400 Sønderborg
7442 5814
souvenir@
militarypolice.dk
Girokonto: 1 14 86 99

Militærpolitiets
Historiske Samling:
c/o Hærens Logistikskole
Aalborg kaserner
9400 Nørresundby
Formand:
Carl Bratved
I bestyrelsen:
Frants Dalby
Flemming Ørhem
Søren Nørgaard
Hans Selberg
Chefkustode:
Gert B. Jensen
Hadsundvej 19
9000 Aalborg
9811 3173
2cv@stofanet.dk

SØNDERJYLLAND:
Erling Lund Juhl
Skolegade 25, 6600 Vejen
7696 1155
ej@v-e-c.dk
ØSTJYLLAND:
Steen Ladefoged
Gammel Skolevej 46, Vrold
8660 Skanderbog
8652 5199
ccc32938@vip.cybercity.dk
STORSTRØMMEN:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
5577 0401
nielsmoeller.tho@
wanadoo.dk
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Reserveret postvæsenet
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Odense
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Tlf. 6611 3054
Det gode møde- og spisested
for alle adgangsberettigede

- 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
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