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Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme

Andresen Erhverv • Tlf. 70 22 09 06
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og besigtigelse.
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ved souvenirboden.

50,-  

95,-

Reversknap i »guld«

udformet som miniature rød baret.
Kan købes ved Souvenirboden . . . . kr.

6 stk. snapseglas
med foreningens logo

(12 stk. kr. 180,-)

Bjarne A. Nielsen, arkitekt (B. A. Nielsen, SG-hold 36)
Beskikket bygningssagkyndig & Energikonsulent

Udfører tilstandsrapporter og energimærkninger (Specielle MP-priser)
Merbjergvej 30, 4293 Dianalund • Tlf. 58 26 53 56 • E-mail ban@hus.dk

MP
nøglerings- 
oplukker
med foreningens
logo 



Den i medierne meget omtalte ”Hom-
mel-sag” der også involverer 4 MP-
sergenter, fik sin afslutning i Køben-
havns Byret den 12. januar, men afgørel-
sen blev straks anket og skal således nu 
berammes ved Østre Landsret.

Forsvarschefen, general Jesper Helsø vil 
ikke kommentere en verserede sag, men 
understreger at man løbende har forbed-
ret uddannelsen omkring håndtering af 
tilbageholdte under den missionsorien-
terede uddannelse. Samtidig er det for 
længst blevet indskærpet, at kun perso-
nel med den rette funktion og uddannel-
se må håndtere tilbageholdte og udspør-
ge disse.

Samme sag er mange gange af Forsvar-
schefen blevet benævnt som en ”møg-
sag” og det har han så sandelig ret i.

Tilbage er der kun at konstatere, at endnu 
er ingen blevet retskraftigt dømt.

Carl Bratved

DET RØDE
BETRÆK
Fruerlundvej 2, Kjærgård Mark,
6740 Bramming
  drb@militarypolice.dk

Ansvarshavende redaktør:
Carl Bratved
  75 10 21 07

I redaktionen:
Erling Juhl
Erik Hansen
Flemming Ørhem
Bent Erik Truelsegaard

Redaktionen er afsluttet
den 3. februar 2006.
Artikler og stof til næste num-
mer skal være redaktionen i 
hænde senest den 10. februar 
2006.
Eftertryk tilladt med kildeangi-
velse.

Tryk: Give Bogtrykkeri A/S
Vestergade 7E, 7323 Give
Tlf. 7573 2200.

Forsidebillede:
Chefen for Hærens Operative Kom-
mande generalmajor Poul Kjær-
skou inspicerer Irak hold 7 sammen 
med den litauiske hærchef brigade-
general Arvydas Pocius, efter ud-
dannelsens afslutning i Oksbøl.

Januar - februar 2006
(57. årgang)/17

MILITÆRPOLITI
FORENINGEN
I DANMARK
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Fødselsdage i marts                                      

80 år
Den 15. Svend H. Mølgaard, KP-4
        Svalevej 15, 4270 Høng 

Den 18. Erik Sørensen, KP-3
        Engvej 96, st.th., 2791 Dragør 

Den 27. Gunner Olesen Myrthue, KP-5
        Erikaparken 7, 1.tv., 2820 Gentofte 

75 år
Den  2. Carl Emil Lange, KP-11
        Mimersvej 12, 8900 Randers 

        Harly Helsing, KP-14
        Mølleparkvej 2/48, 6715 Esbjerg N 

Den 17. Ove Bjerregaard, KP-14
        Skolekrogen 64, 3500 Værløse 

Den 21. Leo V.L. Petersen, KP-13
        Alleen 113, 1.th., 2770 Kastrup 

        Ebbe Filstrup, KP-13
        Grønnevang 55, 2970 Hørsholm 

Den 27. Tue Andresen, KP-12
        Højdevej 28, 2670 Greve 

Den 29. Arne S. Sørensen, KP-14
        Duevej 124, st.tv., 2000 Frederiksberg 

70 år
Den  1. Hans Rasmussen, KP-20
        Brøndumvej 5, 4130 Viby Sjælland 

        Eigil H. Rasmussen, KP-21
        Moldevej 3 A, 5.-22, Nørremarken           
        7100 Vejle 

Den  2. Finn J. Petersen, KP-22
        Stråmosevej 30, 3660 Stenløse 

        Poul E. Pedersen, KP-22
        Bødkervej 5, 3100 Hornbæk 

Den  6. Erling L. Friis, KP-25
        Odensevej 40, 5750 Ringe 

Den  8. Birger F. Frederiksen, KP-28
        Præstevænget 10, 5700 Svendborg 

Den 10. Vagn Aa. Rasmussen, KP-19
        Søkanten 6, 4500 Nykøbing Sj. 

Den 15. Erik S. M. Glejberg, SG-04
        Rued Langgårds Vej 20, 7100 Vejle 

Den 19. Henning O. Larsen, KP-21
        Dyreholm 1, 3220 Tisvildeleje 

        Carl Allesø, KP-21
        Søkildevej 17, Allesø, 5270 Odense N 

Den 23. Arthur Arne Sand, KP-21
        Bonderup Vestergade 36,           
        9690 Fjerritslev

        Hans J. Kristensen, KP-23
        Skolebakken 19, Tønning           
        8740 Brædstrup 

Den 31. Robert H. Sonne, KP-20
        Tørslevvej 63, Skuldelev,
          4050 Skibby 

65 år
Den  1. Børge Størup, KP-43
        Vinbjergvej 9, 7120 Vejle Øst 

Den  2. Knud B. Lindhardt, KP-54
        Grenhusene 63, 2650 Hvidovre 

Den  9. John Hebo Nielsen, KP-45
        Svalevej 14, 2900 Hellerup 

Den 13. Erik O. Albæk Jensen, KP-41
        Faldtvej 11, Albæk 9330 Dronninglund 

Den 15. Erik R. Winther, KP-51
        Mørkhøjvej 10, 3660 Stenløse 

Den 19. Johnny Andersen, KP-52
        Smallesund 24, 3700 Rønne 

Den 20. Vagn Rose, KP-51
        Skovkrogen 6, St. Mølholm, 7100 Vejle 

Den 21. John Jensen, KP-43
        Kronhjortløkken 236, Korup           
        5210 Odense NV 

Den 23. Gregers Krogshøj-Larsen, KP-63
        Skovhegnet 4, 3450 Allerød 

Den 26. P. Henning M. Oldrup, KP-43
        Pilehavevænge 28, 2625 Vallensbæk 
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        Finn Graff Larsen, KP-49
        Kagerup Stationsvej 47,           
        3200 Helsinge 

Den 28. Stig Merrild Lundby, KP-40
        Stoensevej 42, Stoense           
        5953 Tranekær 

Den 29. Bent Alsbæk, KP-54
        Bundesratufer 11,
        10555 Berlin, Tyskland

60 år
Den  1. Leif T. Christensen, KP-81
        Rønnebærvej 2, 3200 Helsinge 

Den 6. Carl E. V. Bennetzen, KP-79
        Munkevænget 29,  5230 Odense M 

Den 7. Find Lindvig, KP-75
        Kongens Vænge 121, 3400 Hillerød 

        John Hilbert, SG-26
        Balders Plads 2, 2200 København N 

        Ivan Larsen, SG-31
        Landsbygaden 48, 2630 Taastrup 

Den 10. Henning L. Bruun, KP-74
        Rådhusvænget 11, 1.tv,           
        3600 Frederikssund 

        K. Hans-Kurt Jensen, KP-83
        Blåbærlunden 25, 2670 Greve 

Den 11. Ivan R. Astrup, KP-84
        Niels Bohrsvej 15, 8260 Viby J 

Den 14. Jørgen Johansen, KP-85
        Munkebjergvej 62, 2770 Kastrup 

        Henrik Brink, KP-87
        Svalevej 1, Kyndeløse           
        4070 Kirke Hyllinge 

Den 17. Heine R. Ludvigsen, SG-33
        Kærmarksvej 4, Syrehusene           
        5610 Assens 

        J.E. Bjørklund,   MPO
        Humlehusene 114,           
        2620 Albertslund 

Den 20. Leif Zeuthen Jensen, KP-74
        Spurvevej 11,            
        6851 Janderup Vestjylland 

Den 22. Per Arneke, SG-49
        Fasanvænget 4, Assentorp           
        4295 Stenlille 

Den 24. Per Knudsen, KP-84
        Poppelbakken 10, 4400 Kalundborg 

Den 26. Kaj Olesen, KP-85
        Thorsgade 13, st., 8700 Horsens 

Den 29. Michael Dam, KP-75
        Søager 31, 2820 Gentofte 

Den 31. Erling Chr. Paulsen, KP-77
        Birkeparken 1, 2. 2, 4300 Holbæk 

        Gunner Chr. Hede, KP-85
        Skovglimt 27, 6340 Kruså 

50 år
Den  4. Kurt Aagaard Johansen, SG-56
        Møllegårdsvej 8, Gl. Tølløse           
        4340 Tølløse 

Den 10. Lars Lorentsen, SG-55
        Ndr. Frihavnsgade 84, 2.th.,           
        2100 København Ø 

        Ole Juul Schmidt, SG-61
        Toften 4, 9000 Aalborg 

Den 11. Edvin U. Ifversen, SG-53
        Broktvedvej 8, 9370 Hals 

Den 12. Villy Eenberg, SG-54
        Gjorslevvej 20, Holtug           
        4660 Store Heddinge 

Den 16. Ole Olsen, SG-55
        Flådevej 51, 4040 Jyllinge 

Den 17. Orla Kristian Aagaard, SG-54
        C. Houlbjergvej 17, Houlbjerg           
        8870 Langå 

Den 25. Jens Schirmer Nielsen, SG-56
        Kyllingehusvej 4, Sdr. Hvam           
        7500 Holstebro 

Den 27. Jørgen Boutrup, SG-56
        Skrænten 14, 6340 Kruså 

Den 28. Ole Hinze Pedersen, SG-53
        Bromosevej 7,  3520 Farum 

        Poul Brøste Olesen, SG-56
        Kløvervej 6, 8382 Hinnerup 

Den 31. Ole Krog, SG-54
        Emilielystvej 40, Nørlem, 
        7620 Lemvig 

Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!

                                  Erik, KP-8
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Skønt uddannelsen formelt er gennem-
ført ved Hærens Logistikskole, har sko-
len til dette kursus fået støtte fra kom-
pagnierne, idet premierløjtnant Jørgen 
Haldgaard (MPO) fra 1 MPKMP  har 
været udpeget som fast holdfører, og se-
niorsergent N.C. Eriksen fra 2 MPKMP 
har virket som instruktør og faglærer på 
uddannelsen. Herudover har de fleste af 
MP-skolens egne instruktører været in-
volveret i uddannelsen i større eller min-
dre grad. 
Ved uddannelsens afslutning fredag  d. 

Kurset blev gennemført for første gang i 
perioden 19 september  16 december 
2005, og denne uddannelse har således 
en varighed af 13 uger, herunder én uge 
med den traditionelle øvelse Klør 
Knægt samt naturligvis boksning, selv-
forsvar og anden ”MP-idræt” ud over 
den sædvanlige funktionsuddannelse, 
som også sergenteleverne gennemgår. 
Der startede 8 elever på uddannelsen, 
men undervejs afgik der to mand på 
grund af manglende evner og/eller 
manglende motivation. 

Fra venstre: Premierløjtnant J. Haldgaard (holdfører), sergent M.Muhl, sergent 
K.B. Pedersen, sergent E. Wollf, sergent A. Balslev, oversergent R.M. Lyngby, 
sergent S.G. Sørensen og seniorsergent N.C. Eriksen (instruktør).
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MPKMP, hvor de skal gennemføre reak-
tionsuddannelse sammen med de nyud-
nævnte MP-sergenter fra Hold Kryger-
Jørgensen (udnævnt 20 januar).
Efter ét års tjeneste i 2 MPKMP skal de 
enten udsendes i international tjeneste 
eller tilgå den ”stående reaktionsstyr-
ke” (1 MPKMP).
Der er planlagt endnu et ”omskolings-
kursus” i perioden 27. marts  30. juni 
2006, og det er hensigten at gennemføre 
dette kursus parallelt med MP-
konstabeluddannelsen, der således 
gennemføres i samme periode. 

16 december 2005, blev der afholdt en 
”udnævnelse” i Trænregimentets paro-
lestue, hvortil pårørende og gæster var 
inviteret. Desuden var der deltagelse af 
de fleste af MP-skolens instruktører og 
naturligvis chefen for MP's fløjkom-
pagni, 1 MPKMP. Under denne seance 
fik de seks nye kolleger overrakt deres 
kursusbeviser og den røde baret som et 
synligt tegn på deres nyerhvervede sta-
tus. Ved dette arrangement var MP-
Foreningen repræsenteret ved formand-
en for lokalforening Nordjylland, Jakob 
Mølgaard samt Gert Bøjer Jensen, og 
førstnævnte kunne under udnævnelsen 
også overrække en erkendtlighed til 
”bedste kammerat”. Desuden blev også 
den prisen fra Fødselsdagsfonden til 
”flittigste elev” overrakt af chefen for 
Hærens Logistikskole, oberst C.M. 
Schmidt.   
De nye MP'ere tilgår indledningsvis 2 

Flidspræmien gik til SG Kim 
Bjerggaard Pedersen.

Udnævnt som holdets bedste 
kammerat Rasmus Meyer Lyngbyg.
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Søværnet eller Flyvevåbnet)  jubilæ-
um eller ej -  er meget velkommen 
til at deltage i denne festlige begi-
venhed.

Desværre kan foreningen kun ud-
sende direkte indbydelser til 55, 50, 
40 og 25 års jubilarer.

Ved igen at henlægge jubilarstævnet 
til Aalborg kan vi garantere, at 
stævnet vil finde sted i de bedste 
rammer, så alle kan mødes og få nog-
le dejlige timer sammen.
Der vil i Aalborg blive stillet over-
natningsfaciliteter gratis til rådighed 
for alle der måtte ønske det,
endvidere vil der igen i år blive ind-
sat en bus, startende i København 
med opsamling på Sjælland, Fyn og 
Jylland, så prisen på rejsen vil blive 
på et overkommeligt niveau.
Militærpolitiforeningen i Danmark 
har i samarbejde med Trænregimen-
tet og Hærens Logistikskole indret-
tet en Historisk Samling (MP-
museum) på Nørre Uttrup kaserne,  
vi håber mange vil benytte lejlighe-
den til besøge Samlingen  under jubi-
larstævnet.
Der vil selvfølgelig fremkomme 
yderligere invitation og oplysninger 
i et senere nummer af Det Røde Be-
træk, men reserver dagen allerede 
nu, vi glæder os til at byde jer vel-
kommen.

Landsformanden

på Nørre Uttrup Kaserne (Aal-
borg Kaserner) lørdag den 2. sep-
tember 2006 hos Trænregimentet 
(MP-kompagnierne).

Militærpolitiforeningen i Danmark 
afholder i år sit 35. jubilarstævne for 
at markere og fejre:

55 års jubilæum
for KP-holdene 9 og 10.

50 års jubilæum
for KP-holdene 19 og 20.

40 års jubilæum
for KP-holdene 74, 75, 76, 77, 78 og 
79 og SG-holdene 26, 27 og 28, 
samt SVN-hold 1966

25 års jubilæum
for SG-holdene 64, 65 og 66 samt 
SVN-hold 1981

45 års jubilæum
for KP-holdene 44, 45, 46, 47, 48 og 
49 samt SG-hold 11, 12 og 13 (45 år 
er jo ifølge ”reglerne” ikke noget 
rundt jubilæum, men mød op allige-
vel og giv jer selv en dejlig oplevel-
se).

Øvrige jubilarer
Her drejer det sig om de hold, der er 
udnævnt i 1971, 1976, 1986, 1991, 
1996 og 2001, der kan fejre hen-
holdsvis 35, 30, 20, 15, 10 og 5 års 
jubilæum.
Alle der har gjort tjeneste ved Mili-
tærpolitiet ( Det være ved Hæren, 
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kvireret helikoptere, bombehunde, 
amerikansk eskorte med panserede 
Hummere med 12,7 TMG, middag på 
den amerikanske ambassade m.v.
Vi havde bl.a. delegationen oppe på den 
tribune på Parade Pladsen hvorfra 
Saddam affyrede sin riffel med en hånd.
I dag er der en stor parade for de irakiske 
soldater her i Grøn Zone. På Den 
Ukendte Soldats Grav. AIF (Anti Iraqi 
Forces) har brugt dagene i forgårs, i 
går og i dag i dag til at skyde sig ind på 
stedet med morterer. Det går ikke 
så godt. Der har været 1 angreb om da-
gen. På nær en vagt der fik mindre 
skrammer har de ikke anrettet nogen 
skade. Og alle er landet op til 1000 
meter fra stedet. Den sidste faldt 1 time 
inden paraden gik igang. Sjovt nok 
virker det ikke som nogen større begi-

Redaktionen har modtaget følgende be-
retning fra formanden for lokalafdeling 
Nordjylland, der er i Irak som en del af 
det danske Protection team i Bagdad.
-Her i Irak falder weekenden om freda-
gen, så der er almindelig søndagsstem-
ning på ambassaden. I går havde vi be-
søg af forsvarsministeren med følge. Da 
jeg nu kom herned som fortrop for mit 
hold, havde jeg fået til opgave at sørge 
for det besøg, hvad sikkerhed angik.
Det var lidt af en udfordring, idet at pro-
jektofficeren der stod for planlægnin-
gen af selve besøget havde truffet en del 
halve aftaler og derefter var taget til 
Danmark uden at give en statusmelding 
på hvad der var sørget for. Dernæst for 
mig som spritny at finde ud af hvilke re-
sourcer det egentligt var muligt for mig 
at trække på. Men det gik, Jeg fik re-
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skal have gennemført noget proce-
duretræning og vedligeholdelse. I den 
forbindelse skal vi på skydebanen. 
Amerikanerne har lige anlagt en ny ba-
ne, hvor der kan skydes med op til mis-
kingevær. Den ligger 300 meter fra hvor 
vi bor - Inde midt i centrum af Bagdad. 
Her går man ikke så meget op i støjkla-
ger m.m.

Jakob Mølgaard

venhed at sådan noget sker når man står 
midt i det. Vi hører tit (dagligt) eksplo-
sioner ude fra Rød Zone. Planen er 
at vi skal sende en mand på taget og gå i 
beskyttelsesrum hvis det er tilstrække-
ligt tæt på. For det meste ignorer vi bra-
gene og håber på de andre også gør det, 
så vi kan fortsætte med at lægge 7-
kabale, solbade eller hvad vi nu har 
gang i.
Alt i alt går det rigtigt godt her. Det er sta-
dig utroligt spændende at være 
her og opleve stedet med egne øjne.
Vi går et par stille dage i møde, hvor vi 
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Campingpladsen har bedt om at der gi-
ves endelig besked senest den 1. juni 
2006.

Der er naturligvis mulighed for at delta-
ge efter eget temperament, men lørdag 
vil traditionen tro være den festlige dag, 
det altid har været. Der planlægges fæl-
les morgenmad, udflugtsmuligheder og 

fælles frokost på camping-
pladsen. Om eftermiddagen vil 
de oly-MP-iske lege blive af-
viklet, til stor underholdning for 

alle. Som aftensmad an-
rettes i fælleshuset en 

stor Jubilæumsbuf-
fet med Ta' selv 

bord, herun-
der fri (salat) 

bar, således at 
man  denne  
gang ikke skal 
stå og kok-
kerere selv. 

Prisen for dette 
er ca.100,- kr. pr. 

deltager. Drikkevarer skal 
medbringes.

Hvis man som ”ikke campist” ønsker at 
deltage i lørdagens arragement med fæl-
lesspisning, skal tilmelding ske til Su-
sanne & Ole senest den 10. august 2006.

Susanne & Ole ser frem til nogle festli-
ge jubilæumsdage på Gammelbro Cam-
ping, til MP-Campingtræf 2006. Husk 
tilmelding i god tid.

Det 25. MP-Campingtræf afvikles 
den 18.  20. august 2006.

Susanne & Ole Olsen (SG-67) kan nu 
orientere jer om, at det 25. MP-
Campingtræf afvikles i weekenden den 
18.  20. august 2006, på Gammelbro 
Camping, ved Årøsund nær Haderslev. 
Gammelbro Camping er en rolig og at-
traktiv campingplads. De 
har aktiviteter for både 
små og store, og belig-
genheden ud til Lille-
bælt giver mulighed 
for bl.a. at fiske, dyk-
ke, surfe og bade, men 
man kan også bade i 
det indendørs van-
dland.
Gammelbro
 Camping er
3-stjernet med
 plads til telte, 
campingvogne 
og auto-campere.
De har 900 campin-
genheder, 34 hytter og 3 
ferielejligheder.

Susanne & Ole har allerede reserveret 
nogle pladser og campinghytter, samt et 
fælleshus, således at man kan markerer 
jubilæet med stil. 

Såfremt I ønsker at deltage i arrange-
mentet skal I altså henvende jer til Su-
sanne & Ole, tlf. 7442 5814, hvorefter 
de sørger for at der sker tildeling af det I 
ønsker.
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Den køben-
havnske side

http://www.mpkbh.dk

ENR INO GF- EP N
M

KØ NB VE ANH

Der indkaldes til ordinær generalfor-
samling i Militærpolitiforeningen i Dan-
mark,  lokalforening København
tirsdag den 7. marts 2006 kl. 19:00
i Kastellet, Nordre Magasin
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det for-

løbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

og budget.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af:

a) Kasserer - på valg er Erik Juul 
Nielsen.

b) 2 Bestyrelsesmedlem - på valg er 
Arno Jeppesen og Andreas Wil-
son.

c) 2 Bestyrelsessuppleanter - på 
valg er Preben Larsen og Tom 
Thomasen.

d) 2 Revisorer - på valg Birger 
Beck Rasmussen og Boe Larsen.

e) 1 Revisorsuppleant.
f) 2 Repræsentantskabsmedlemmer 

- på valg er Anders Nielsen og 
Leif Mehlsen.

g) 1 Repræsentantskabssuppleant - 
på valg er Erik Schultz-
Lorentzen.

h) 1 Skyttelaugsformand - på valg 
er Flemming Ørhem og Prben 
Larsen.

Julefrokost den
9. december 2005
Der var atter en julefrokost af format på 
Kastellet, og vi var godt en snes perso-
ner.

Andreas Wilson bød velkommen med 
en velkomstdrink, hvorefter vi gik til 
bords.

Frokostarrangementet var velforberedt.
Efter silden havde digteren Wilson som 
sædvane et digt i ærmet.
Der var også en tryllekunstner som kun-
ne trylle ting væk, så det kneb med at lå-
ne en 100 kr. seddel til nummeret.
Snakken gik godt  især efter et par snap-
ser, lun æbleflæsk, leverpostej, ribben-
steg, skinke og grønkål.

Der kom også små historier undervejs, 
som jeg vil undlade her.

Der var ikke nogen mandel i ris a la 
manden, men til gengæld var der en fla-
ske whisky til den hurtigst gættende og 
den der havde flest rigtige af 19 spørgs-
mål og her skulle fantasien virkelig i 
gang.

Andreas Wilson og hans stab afviklede 
en meget fin julefrokost som jeg stærkt 
kan anbefale.

Gunnar Christensen
”Kronborg”
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j) 1 Fanebærer - på valg er Jan Ma-
zanti.

6. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på gen-
eralforsamlingen skal være formanden i 
hænde senest den 28. Februar 2006.

Bestyrelsen ønsker alle MP'ere samt de-
res familie et godt og lykkebringende 
nyt år.
Igen vil vi gøre et stort forsøg på at bi-
drage til hyggelig samvær i forbindelse 
med arrangementer i lokalforeningen. 
2005 var året, hvor vi på Valdemarsdag 
fik vores egne fane overrakt.

Aksel B. Ravn

Lørdag den 19. november 2005 løb det 
årlige bankospil af stablen.
Der var fremmødt 52 personer, mødeti-
den var kl. 14:30 i cafeteriet på Livgar-
dens kaserne i Gothersgade.
Vi startede med kaffe boller og en dejlig 
lagkage. Vand og øl kunne man købe, 
hvis man blev tørstig.
Der var mange flotte gevinster, så spæn-
dingen var stor med højt humør og hyg-
ge.

Dagen sluttede med amerikansk lotteri, 
da var klokken blevet 18:30.
En meget hyggelig eftermiddag.
Fotos kan ses på www.Ravnehus-
vej.dk/banko.

Venlig hilsen
Inge Berg

26. april 2006, kl. 19:00: Fodbold-
dommer Kim Milton Nielsen.
11. maj 2006, kl. 19:00: St. Bededags af-
ten på Kastellets vold.

Vi har i den kommende sæson planlagt 
skydning tirsdagene 
17. januar 2006
14. februar
28. februar
14. marts
11. april
fra kl. 18:00 længst til kl. 19:30 på ba-
nerne på Østerbrogade. 
Der er samtidig lagt op til kammerat-
ligt samvær  og måske et spil kort!

Preben Larsen
og Flemming Ørhem

Skyttelauget
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deadline for tekst
til DrB nr. 2 2006
er den 10. februar



Skydning
på 15 m. bane
Ref. til mit indlæg i DrB nr. 8. 2005, kun-
ne det ikke lade sig gøre at afvikle skyd-
ninger på FB bane i Elmelunden ,Oden-
se.
Vi har nu fået en aftale med Bullerup 
Skytteforening, hvor vi kan afvikle føl-
gende skydninger, på deres baner. Møl-
ledammen 18. Bullerup, 5320 Agedrup.
Onsdag den 11. Januar 2006
Onsdag den 25. Januar 2006
Onsdag den  8. Februar2006 
Onsdag den 22. Februar 2006 
Onsdag den 8. Marts   2006 -  Afholder 
vi MP,s mesterskabsskydning. 

Alle skydninger afholdes fra kl. 19.00-
21.00.
Iflg. aftalen, køber hver skytte patroner 
og skiver af skytteforeningen, der stiller 
geværer til rådighed. Til støtte for den lo-
kaleforening,til vedligelsesholdelse af ba-
ner og geværer, betaler hver fremmødte 
skytte, pr. skydeaften kr. 10.00.
Vi har efter denne sæson, stor mulighed 
for at indgå en aftale med BS, for fremti-
dige skydninger. ved deres formand 
Egon Nielsen.

Med venlig hilsen 
Svend Pedersen

Ordinær
generalforsamling
fredag d. 17. marts 2006  kl. 18,00  ved 
Gitte og Jørgen
Tissø Frugtplantage, Søvejen 33, Jerslev.

D A G S O R D E N:
1. Valg af dirigent
2. Beretning  a. formanden
                      b. skydelauget
3. Revideret regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Fremtidigt virke
6. Valg:
    a.  formand Erik Hansen
     b. suppleant Arne Winther

     c  revisor     
      (bilagskontrollant) Erik Jeppesen
     d. revisor suppl. Bent Mitchell
     e. 5 repræsentantskabsmedlemmer
7.  Eventuelt.
Evt. forslag skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Damerne vil under generalforsamlingen 
få serveret et glas vin oppe i stuen ved Git-
te.
Efter generalforsamlingen deltager da-
merne i spisningen af de gule ærter.
Af hensyn til de gule ærter helst tilmel-
ding  senest d. 13/3.

Vel mødt
bestyrelsen

MP foreningen
Fyn

MP foreningen
Tissø

ENR INO GF- EP N
M
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MP foreningen
Nordjylland

ENR INO GF- EP N
M

NO DR ND AJ LYL

Generalforsamling
i Lokalforening
Nordjylland

Der indkaldes hermed til generalfor-
samling på.  M.P.Stuen onsdag d. 08 
marts 2006.      kl. 19.00, på M.P. Stuen.
Dagsorden iflg. lovene.
Forslag, herunder forslag til vedtægt-
sændringer, jf. opfordringen fra sidste 
generalforsamling skal være formand-
en i hænde senest d. en uge før. ( 2. marts 
06
Foreningen vil være vært ved et mindre 
traktement hvorfor tilmelding ønsket til 
formanden på E- mail: mpnordjyl-
land@hotmail.com.,- eller Gert Bøjer 
Jensen på Tlf. 98 11 3173.

Bestyrelsen.

Besøg på Spritfabrikken,
og Whiskysmagning
den 24 februar 2006,- Kl. 16,30.

Der er rundvisning m.v. i ca. 2 timer, hvorefter vi mødes på M.P. Stuen Kl. 
19.00, til Whisky Smagning og spisning.
Forventet pris Kr. 100,- pr. deltager.
Det er muligt at deltage i smagningen alene, men så vil det være fint at det oply-
ses ved tilmeldingen.
Bindende tilmelding og øvrig information hos Gert B. Jensen, Tlf. 98 11 3173,- 
eller E-mail: 2cv@stofanet.dk,- eller P.V.H. Andersen Tlf. 98 16 92 30 INDEN 
13 februar 2006.
På gensyn.

Aktive foreninger
På Aalborg Kaserner afholder ande-
spil d. 14 marts 2006, kl. 19.00, nær-
mere oplysninger hos Gert Bøjer Jen-
sen. Tlf. 98 11 31 73.

Repræsentantskabsmødet forventes 
afholdt d. 29. april 2006, i Odense. 
M.P.Nordjylland vil også deltage i år.

Schølleskydningen er fastsat til d. 20. 
maj 2006,- reserver allerede nu dagen.

Schølleskydning
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reel, men han ville ikke låne en regne-
maskine såh!!! At han vandt den største 
æske med fyldt chokolade, var vel vel-
fortjent.
Vi hyggede os og vi morede os. Der var 
præmier til alle, så der var ikke nogen 
der kunne føle sig snydt. En stor tak til 
Ole for arrangementet, men også en stor 
tak til Susanne for hendes indsats med 
indkøb af gevinster m.v.

Peter Jepsen

Juleafslutning for 
MP-Foreningen
Sønderjylland
Onsdag den 16. november 2005 blev 
der afholdt juleafslutning ved Bøf & 
Bowl i Haderslev. Der var mødt mange 
op til denne festlige aften. Vi havde og-
så den glæde at se nye ansigter der del-
tog. Det er rart, når der kommer nye til 
og oplever vores festlige afslutning.
Alle var enige om, at speci-
elt maden var noget af en ku-
linarisk oplevelse for alle. 
Det var ikke den sædvanlige 
bøf, pommefritter og sa-
latskåle. Nej her var bare så 
mage forskellige retter at 
vælge imellem, så var fak-
tisk ikke til at spise sig gen-
nem alle retterne. Vi kunne 
bare gå op og hente lige så tit 
vi havde lyst. Der var også 
en fantastisk vel asoteret sa-
latbar, der kunne få tænder-
ne til at løbe i vand hos selv 
de største modstandere af sa-
latfadene. Der manglede ab-
solut intet.
Nu gik det jo ikke kun ud på 
at spise, vi skulle jo også 
bowle. Der var delt op i 5 
hold og der blev dystet på li-
vet løs. Som sædvanlig var 
der jo nogen der var dygti-
gere? Eller mere heldige end 
andre? Det var jo Ole der 
gjorde regnskabet op i den 
sidste ende. Han er ærlig og 
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h. 5 repræsentantskabsmedlemmer. 
(De skal deltage i repræsentant-
skabsmødet i Odense, lørdag den 
29. april 2006).

8. Eventuelt.

Herunder udtrækning af vinderen til to 
flasker vin, blandt de medlemmer som 
har indbetalt deres kontingent for år 
2006 inden den 11. marts 2006. Hvis 
vinderen ikke er tilstede, så sendes 
præmien. Sidste års vinder var Anders 
Peter Duedal Hansen, (KP-73), Fre-
dericia.

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være for-
manden i hænde senest onsdag den 
1. marts 2006.

Umiddelbart efter selve generalfor-
samlingen får vi de traditionsrige gule 
ærter samt tilbehør. 

Aftenen sluttes af med et foredrag ved 
et af vores meget kendte medlemmer, 
som i forbindelse med hans tidligere 
og nuværende arbejdede har utroligt 
mange spændende oplevelser. Der ser-
veres samtidigt kaffe/the med småka-
ger. Se mere i Det røde Betræk. Prisen 
er 50,- kr. pr. person, + drikkevarer. Al-
le medlemmer af Militærpolitiforenin-
gen i Danmark er velkomne. Familier-
ne er selvfølgelig også indbudt.

Af hensyn til maden beder vi om til-
melding senest fredag den 10. marts 
2006. 

Vel mødt,
bestyrelsen.

MP-Foreningen Sønderjylland      
afholder ordinær generalforsamling, 
tirsdag den 14. marts 2006 kl. 19:00, i 
Hjemmeværnsgården, Kongeåvej 17, 
Gredsted ved Gredstedbro. (I den Gl. 
børnehave ved skolen, vest for landeve-
jen).

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter.
3. Formanden aflægger beretning for 

det forløbne år.
4. Fremlæggelse af det reviderede regn-

skab samt budget.
5. Fastsættelse af kontingent for det 

kommende år.
6. Behandling af evt. indkomne for-

slag.
7. Valg af:

a. Kasserer. På valg er Ole Olsen, 
(SG-67).

b. 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Carl Bratved, (SG-19), og
Niels Lampe, (SG-94).
c. 2 bestyrelsessuppleanter,

på valg er:
Hans Heinrich Holtzmann,
(KP-7),og
Anders E. Nørby, (KP-39).

d. 2. revisorer,
på valg er:
Carl Frode Flint, (SG-49), og
Ronald B. Kodal, (KP-11).

e. 1 revisorsuppleant. Ledig.
f. 1 faneansvarlig.

På valg er
Kim Buchwald Hansen, (SG-63).

g. 1 suppleant for den faneansvar-
lige.
På valg er
Peter Jepsen (KP-62).
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Generalforsamling 
2006

Aktivitetskalender 
2006/07:

16. marts 2006 kl. 19.00:   Generalfor-
samlingen afholdes samme sted som de se-
nere år hos restaurant Festens Menu, Has-
selager, med dagsorden iht. vedtægterne. 
På valg er formanden Steen Ladefoged, be-
styrelsesmedlemmerne Otto Vestergaard 
og Erik Danielsen samt suppleanten Oluf 
Degnbol, der alle genopstiller. Efter gen-
eralforsamlingen serveres der gule ærter 
med tilbehør. Alle MP'ere er velkomne, 
men vil du deltage i spisningen, er det nød-
vendigt at tilmelde dig til formanden se-
nest d. 13. marts.

Maj 06:   Deltagelse i Schølleskydningen 
i Aalborg.
Maj 06:   Besøg med ledsager i Thorshyt-
ten + gåtur i Marselisskoven + spisning på 
restaurant Thorsmølle.
Efterår 06:   Besøg med ledsager hos Na-
tur-Drogeriet (Det tidligere besøg i okto-
ber 05 blev aflyst af virksomheden, men 
vi har lavet en ny aftale).
September 06:   Besøg i Horsens Stats-
fængsels Museum.
Januar 07:   Torskegilde.
Marts 07:   Generalforsamling 2007.

Bak op om vore arrangementer og sæt al-
lerede nu krydser i din kalender! Meld dig 
ind i lokalforeningen, så vil du få tilsendt 
en invitation med posten.

Steen Ladefoged/formand

Nekrolog

Aktivitetskalender 
2005/06

Mogens Gantriis, KP-56, forlod os for al-
tid den 22. november 2005 i en alder af 
kun 62 år. Dermed har vi mistet et mar-
kant medlem af MP-Østjylland, som han 
var entusiastisk igangsætter af i 1996, og 
som han som formand fik ind i en stabil 
tilværelse. Når Mogens brændte for en 
sag, arbejdede han med den uden skelen 
til personlige konsekvenser, og det har 
præget ham i hans tid som bankdirektør, 
først i Provinsbanken og senere efter den 
store fusion i Danske Bank. Han var 
mangeårigt medlem af Århus Roklub og 
en ivrig morgenroer, og også foreningen 
Værn om Danmark og Folk og Forsvar 
fik glæde af hans indsats. I de senere år 
overlod han formandsposten i lokalfore-
ningen til nogle af de gamle MP'ere, 
som han fik ”smittet” med sit engage-
ment, så den i dag mønstrer omkring 50 
medlemmer. Kære Mogens, du vil blive 
savnet, når vi ikke længere ser dit venli-
ge ansigt til alle arrangementerne, som 
du har sat dit præg på i alle årene. Ære 
være dit minde.

På bestyrelsens vegne/
Steen Ladefoged

11. januar 2006:   Når du læser dette, er 
vor torskegilde overstået. Det fandt sted 
den 11. januar på restaurant fru Hansen i 
Århus. Hvis du ikke nåede at deltage, 
kan du allerede nu begynde at glæde dig 
til næste år, for det er nu blevet en fast 
og festlig tradition i lokalforeningen.

MP foreningen
Østjylland

ØS DT NJ AYLL
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MP foreningen
Storstrømmen

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling 2006
MP-foreningen Storstrømmens ordinære generalforsamling afholdes
 torsdag den 23. marts 2006 kl. 1900 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 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. Forslag til ændring af vedtægterne skal dog 
være formanden i hænde senest den 1. februar 2006.
Under generalforsamlingen er lokalfor-eningen vært ved øl/vand og efterføl-gende 
serveres kaffeog kage.

p.b.v
Niels Møller Thomsen (formand)  tlf. 55 77 04 01

Bestyrelsen Storstrømmen
og andre gode venner
Mandag den 9 januar 2006 er det 5 år siden,at Lokalforeningen
Storstrømmen blev stiftet.Vi fortsætter ufortøvende fejrer ikke noget
før 10 års dagen.Gaver modtages ikke.Vi takker for godt samarbejde
med Hovedbestyrelsen samt de andre lokalforeninger.

Med venlig hilsen
Niels Møller Thomsen,

Lokalforeningen Storstrømmen
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EFTERLYSNING

Militærpolitiforeningen i 
Danmark efterlyser en

redaktør til 
Det røde Betræk

eller en person der er villig 
til at indgå i et 

redaktionsteam.

Interesserede bedes 
henvende sig til 
landsformanden.



Afsked

Ridder

Udnævnelse

Udnævnelser

Udstationering

Åbent  hus

Oberstløjtnant (hæren) Bo Brandt, MPO, 
afskediges på grund af alder af hærens lin-
je med pension fra udgangen af februar 
2006 - Han er vist chef for Forsvarets sani-
tetsskole.

Oberst (hæren) Christian Mollerup 
Schmidt, er benådet med Ridderkorset af 
1. grad af Dannebrogordenen fra 4. okto-
ber 20005.

SG MP M. Jensen (MP KBH) er fra den 
23. december 2005, udnævnt til OS MP ef-
ter gennemgang af VUT-I. M. Jensen er 
den første kvindelige oversergent i Sø-
værnets Militærpoliti.

MSPC MP S. J. Jensen (MP KBH) og 
MOKS MP M. Markussen (MP FRH)er 
fra den 23. december 2005 udnævnt til SG 
MP efter gennemgang af sergentskole.

Lokalforening Nordjyllands Formand Ja-
kob Mølgaard, (SG 96), har rykket teltpæ-
lene til ”Den rigtige side af Limfjorden” 
nemlig Nørresundby, men holder trods 
dette jul i Bagdad, hvor han er i perioden 
20 dec.2005- til 10. februar 2006.

Fra Erik Sørensen, KP-3 er vi blevet bedt 
om at sende følgende til optagelse i DrB:
Åbent Hus.
I anledning af min 80 års fødselsdag hol-

der jeg åbent hus lørdag d. 18. marts kl. 13
i selskabslokalerne, Engvej 122, Dragør
Bus 350 S kører næsten lige til døren.

Jan Hartvig (SG-97) og fru Gabriella, er 
blevet forældre til en velskabt søn, 
d. 10 januar. Tillykke.

18-20 August 2006. Medlemmerne opfor-
dres til at deltage i årets jubilæumstræf  åp-
Gammelbro Camping.
Nærmere oplysninger ved. Ole Olsen . 
ole@olesen.mail.dk, han har vist også 
telefon 7442 5814.

Kaptajn C.C. Mørk er pr. 1. december 
2005 afgået som kursusleder ved MP-
skolen, hvor han har siddet de seneste tre 
år, og han har afløst kaptajn J.K. Torp som 
chef for 1 MPKMP.

Kaptajn J.K. Torp har i forlængelse af 
sin udstationering i Sudan søgt tjeneste-
fri uden løn, da han er blevet ansat ved 
FN.

Chefsergent K.P. Bodholdt (SG-45) er pr. 
1. februar 2006 tilgået 1 MPKMP, hvor 
han skal bestride funktionen som signal-
befalingsmand. Han kommer fra et læn-
gere ophold uden for MP's rækker, hvor-
under han senest har gjort tjeneste ved For-
svarets Personeltjeneste i Hjørring. 

Kommende MP'er ?

Opfordring

Chefskifte

Tjenestefri

Ny signal-
befalingsmand
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Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Elbækvej 15,
Biersted 9440 Aabybro

Hovedbestyrelse:

  9826 8599

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:
Otto Westergård
Højgårdsvej 24
8362 Hørning
  8692 1803
  kasserer@
     militarypolice.dk
Sekretær:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
  5577 0401
  sekretar@
     militarypolice.dk

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

c/o Hærens Logistikskole
Aalborg kaserner
9400 Nørresundby

Formand:
Carl Bratved

I bestyrelsen:
Frants Dalby
Jess Torp
Flemming Ørhem
Hans Seiberg

Chefkustode:
Gert B. Jensen
Hadsundvej 19
9000 Aalborg
  9811 3173
  2cv@stofanet.dk

Militærpolitiets
Historiske Samling:

IT-Webmaster:
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV.
  6617 5720
  webmaster@
     militarypolice.dk
www.militarypolice.dk

Hovedbest.medlem
Michael Kruse Nielsen
Thit Jensens Vej 82
7430 Ikast
  9725 00 93
  m_k_nielsen@
     hotmail.com

Hovedbest.medlem
Tommy Chrstiansen
Bygaden 70 C
9200 Aalborg SV
  9818 7904
  tommyc@stofanet.dk

Fanebærer:
Mogens J. Holm
  3251 0364
  fanen@militarypolice.dk

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

LOKALFORMÆND:
KØBENHAVN:
Aksel Bo Ravn
Birkehegnet 7, Apperup
3140 Ålsgårde
  7025 0358

VESTJYLLAND:
Finn Lykke Svendsen
Kobberupvej 33, Mejrup
7500 Holstebro
  9742 6182
  norfin@mail.dk

FYN:
Svend Pedersen
Mølleløkkevej 19, st. nr. 5
5000 Odense C
  6613 9889
  mpfyn@mail.dk

NORDJYLLAND:
Jacob Mølgaard
Rantzausgade 47, st.th.
9000 Aalborg
  9816 1548
  lillepludder@hotmail.com

TISSØ:
Erik Hansen
Risbjergvej 27, 4291 Ruds Vedby
  5826 3195
  k2167@hansen62.fthmail.dk

SØNDERJYLLAND:
Erik Stokholm
Hajstrupgade 53, Øsby,
6100 Haderslev
  7458 4242

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



SOLDATERHJEMMET

Dannevirke
Odense

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

Godthåbsvej 4 • 2000 Frederiksberg
Rev./gæst 38 10 06 42 • Tlf. 38 33 13 36

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

Eftersendes ikke ved vedvarende adresseforandring,
men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse.

MAGASINPOST

Militærpolitiforeningen 
i Danmark
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro B

70.-
1 stk. Super Baseball Cap.
Low profile«.

Børstet bomuld og strop m/metalspænde..
Kontakt Souvenirboden . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr.

»

ZIPPO lighter

300,- kr 
Nu igen på lager.

  Kan købes ved
Souvenirboden.
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