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LILLEBÆLT
Restaurant

Hotel

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

Venlig hilsen
Jytte Nielsen

Storegade 8 - 8500 GRENAA
TLF. 86 32 12 85 - 86 30 99 55

(Jesper Rasmussen - SG-hold 76)

Aut. el-installatør AllanRasmussen
KP-hold 86

Odinsvej 24-30, 2600 Glostrup
Tlf./fax 36 48 95 94 - Mobil 28 11 95 94

Rekvirer brochure

Glostrup
låse &
alarm
v/ Dan Hansen

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

Brugte pengeskabe

- helt

sikkert!

MARCEL'S
A. DEICHMANN

Vesterbrogade 64
3250 Gilleleje

48 35 40 45
Hold 1

Værelse- og 
sommerhusudlejning

BODEGA
ÅBEN HVER DAG KL. 10-05

Amagerbrogade 160 Tlf. 32 55 60 66
2300 København S Jørgen Pedersen, 

KP-hold 59 10% rabat til medlemmer af Militærpolitiforeningen i Danmark.
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Chefen for 1 SBDE (1. Sjællandske
Brigade), oberst L.R. Møller, SG-
hold 47, kunne forud for hjemsen-
delsen ultimo november 2001 af 4
MPDET (AFS) hædre sergent Ro-
nald Stilling Kristensen, SG-hold
107, med titlen som »Årets Soldat«
ved brigaden.

2
Februar 2002 (53. årgang)/252.

Danske Soldaterfor-
eningers Landsråd
Danske Soldaterforeningers Landsråd Mili-
tærpolitiforeningen i Danmark er en meget
privilegeret forening. I modsætning til man-
ge andre soldaterforeninger, der har mistet
både deres Regiment og deres tilhørssted,
har vi ikke alene stadig vores Regiment og
vores tilhørssted på Hvorup Kaserne, men
også vores MP-skole samt vores andet til-
hørssted på Nørre Uttrup Kaserne. Begge
steder føler vi os altid hjerteligt velkomne.

Fordi vi er så priviligerede og det går os
så godt, er det ikke ensbetydende med, at vi
skal være os selv nok. Tiderne forandre sig,
og skal man udadtil opnå noget, må man stå
sammen.

På det seneste hovedbestyrelsesmøde blev
det besluttet at foreslå repræsentantskabet på
det førstkommende møde, at vores forening
søger optagelse i Danske Soldaterforeningers
Landsråd. I flere af vores lokalforeninger er
der allerede i dag tradition for at afholde ar-
rangementer i samarbejde med andre solda-
terforeninger til gavn for alle parter.

Et medlemskab af Danske Soldaterfore-
ningers Landsråd vil give både de lokalfor-
eninger, der endnu ikke har et sådant sam-
arbejde samt de af vores medlemmer, der
bor i områder, hvor vi endnu ikke har en lo-
kalforening, mulighed for også at deltage i
interessante arrangementer.

Flertallet af vores lokalforeninger har i
dag deres egen fane. Disse vil også blive
brugt lokalt til at synliggøre MP-foreningen
og i disse tilfælde som regel i samarbejde
med de øvrige soldaterforeninger i lokal-
samfundet, arrangeret af Danske Soldater-
foreningers Landsråd.

De planer vores hovedbestyrelse arbej-
der med, om at vores forening skal være det
navnet siger, den eneste Militærpolitifore-
ning i Danmark ved at omfatte alt uddannet
MP-personel i Danmark, altså også MP-
personel fra Søværnet og Flyvevåbnet for-
udsætter også et medlemskab af Danske
Soldaterforeningers Landsråd.

Det er min overbevisning, at et medlem-
skab af Danske Soldaterforeningers Lands-
råd kun vil være medvirkende til at styrke
vores forening uden at fjerne dens integri-
tet. Det er mit håb at det kommende re-
præsentantskabsmøde vil bestyrke mig heri.

Carl Bratved

�
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75 år

Den 5. Erling J. Moeslund, KP-4
Haslevgade 41,
7400 Herning 

Den 15. Henning Larsen, KP-4
Tavlekærsvej 76,
2650 Hvidovre 

Den 17. Niels O. Nielsen, KP-4
Plantagevej 2,
7000 Fredericia 

70 år

Den 6. Aage Knudsen, KP-14
Monnetvej 1, Vårø
5700 Svendborg 

Den 20. Poul Jensen, KP-13
Teglgårdsvej 321 B, 1.th.,
3050 Humlebæk 

Den 21. Niels-Henrik Carlsen, KP-16
PostBox 441, Sausalito
94966 California USA

65 år

Den 3. Børge Eriksen, KP-24
Ryttermosevej 43,
3230 Græsted 

Arne T. J. Nielsen, KP-30
Postbox 607, Stilling
8660 Skanderborg 

Hans Sig, KP-33
Rosenhøj 3 A, 1.mf.,
8260 Viby J 

Vagn S. Jespersen, SG-11
Fåborgvej 4,
5683 Hårby 

Den 6. Vagn Thomsen, KP-42
Ankjær 247,
8300 Odder 

Den 18. Gunnar T. Bach, KP-22
Clausholmvej 194, Årslev
8900 Randers 

Den 24. Olaf B. Petersen, KP-30
Lysholmparken 51,
4000 Roskilde 

Den 26. Aage Nielsen, KP-26
Strandparken 76, Falsled
5642 Millinge 

Den 29. Aksel Hundslev, KP-23
Lundevej 11, Mullerup
5540 Ullerslev 

Erling A. Thun, KP-23
Bygmarken 33,
8560 Kolind 

Den 30. Per L. Therkildsen, KP-27
Østbanegade 17, 3.tv.,
2100 København Ø 

60 år

Den 3. Niels E. Justesen, SG-17
Christian IX vej 13,
5600 Fåborg 

Den 9. Andreas Holbæk, KP-54
Dybbølvej 9 2 tv,
8240 Risskov 

Den 11. Palle B. Sørensen, KP-51
Henrik Hertzvej 4,
8660 Skanderborg 

Leif Aagaard, KP-66
Mosekrogen 1,
5330 Munkebo 

Den 13. Ernst Mogensen, KP-50
Viemose Gade 36,
4771 Kalvehave 

Den 17. Knud Hoberg, KP-65
Engesvangsvej 50, 
8600 Silkeborg 

Den 18. Verner Kristensen, KP-50
Asbækholtvej 13,
9330 Dronninglund 

Den 22. John E. Ploug, KP-63
Hundtofte 18,
5771 Stenstrup 

Søren A. Pirmo, KP-64
Gersangerparken 5, 3.th.,
2670 Greve 

Den 28. Oluf Sørensen, KP-55
Leandersvej 7,
4293 Dianalund 

Til lykke
– fødselsdage i marts – fødselsdage i marts
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Den 29. Willi A. B. Thøgersen, KP-56
Rendsager 193,
2625 Vallensbæk 

50 år
Den 8. Jørn Buhl, KP-96

Vranderupvej 174, Gelballe
6640 Lunderskov 

Den  9. Kurt K. Halkjær, KP-96
Danmarksgade 32, st.,
7430 Ikast 

Den 14. Flemming Worm, KP-95
Hybenvej 41,
7800 Skive 

Den 17. Finn S. Jensen, KP-94
Slienvej 51,
8600 Silkeborg 

Den 19. Peter M. Sørensen, SG-52
Bekkasinvænget 11,
4200 Slagelse 

Den 23. Poul Erik M. Jensen, KP-94
Vestermarken 58, Kølkjær
7400 Herning 

Søren Gotfredsen, SG-48
Ellepindevej 2,
4180 Sorø 

Den 24. René L. Madsen, SG-47
Poseregårdsvejen 2, Pedersker
3720 Åkirkeby 

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

Erik, KP-8

Folketinget har vedtaget to beslutningsfor-
slag om danske militære styrkebidrag til
Afghanistan.

Det første blev vedtaget 14. december
2001. Det omhandler dansk militær delta-
gelse i den internationale indsats mod ter-
rornetværk i Afghanistan.

Det andet blev vedtaget den 11. januar
2002. Det omhandler dansk militær delta-
gelse i en international sikkerhedsstyrke i
Afghanistan.

Det danske bidrag til indsatsen
mod terrornetværk i Afghanistan
Dette styrkebidrag omfatter fire elementer:
• Et C-130 Hercules transportfly med to

flybesætninger og støttepersonel. 
• Fire F-16 kampfly og støttepersonel. 
• Specialstyrker fra Jægerkorpset og Sø-

værnets Frømandskorps med støtteperso-
nel. 

• Et mindre antal stabs- og forbindelsesof-
ficerer. 

Et C-130 Hercules transportfly
med to flybesætninger og støtte-
personel
Dette bidrag forventes indsat, når den
amerikanske centralkommando (US
CENTCOM) har klargjort flybasen i Kir-
gisistan. Flyet vil kunne anvendes til trans-
port af forsyninger og materiel. Behovet
for støtte vil formentlig være aktuelt i en
længere periode under de igangværende
operationer og efterfølgende eller samtidig
hermed til transport af nødhjælp. En sådan
indsættelse besluttes af ledelsen for denne
del af koalitionens operationer. Forsvaret
samarbejder med Norge og Holland om
transportflybidraget, og det samlede dan-
ske bidrag forventes at andrage ca. 75 sol-
dater. Forsvaret forhandler med de tre bal-
tiske lande om et bidrag i form af et Cargo
Handling Team og dets opgaver. Et sådant
bidrag forventes at blive i størrelsesorden
30 mand i alt. Under forudsætning af, at de
indgåede aftaler godkendes af det kirgisi-
ske parlament, forventes deployeringen at

Status pr. 7. februar 2002.

MP med i Afghanistan 
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kunne gennemføres i perioden 11.-25. fe-
bruar 2002.

Fire F-16 kampfly og 
støttepersonel
Dette bidrag forventes indsat, når den
amerikanske centralkommando (US
CENTCOM) har klargjort den flybase,
som skal anvendes netop til amerikanske
og andre koalitionslandes bidrag med fly.
Flyene vil kunne indsættes i relevante for-
mer for luftoperationer, herunder til ud-
pegning af mål og til fleksibel indsættelse
mod styrker, der kan true et sikkert miljø i
landet. Amerikanerne har for nylig beslut-
tet ikke at klargøre den base i Tadsjikistan,
som det danske bidrag var forudset ud-
sendt til. Alternative planer er under udar-
bejdelse. Forsvaret samarbejder med Hol-
land og Norge om F-16 bidraget under
hollandsk ledelse. Den samlede styrke for
alle tre lande forventes at blive i størrel-
sesorden 150-200 mand. Bidragets endeli-
ge størrelse kan først fastsættes efter be-
sigtigelse af de aktuelle forhold på stedet.
De tre lande er enige om at færdiggøre
planlægningen, således at styrken kan sæt-
tes på et afpasset beredskab med henblik
på at være klar, når de amerikanske planer
for bidragets indsættelse – tid og sted – er
udarbejdet.

Specialstyrker fra Jægerkorpset
og Søværnets Frømandskorps
med støttepersonel
Det drejer sig om i alt omkring 100 solda-
ter. Dette bidrag vil indgå i en multinatio-
nal specialstyrkeenhed under amerikansk
ledelse. Specialstyrkerne vil kunne indsæt-
tes med henblik på bl.a. at gennemføre in-
formationsindhentning og overvågning.
Der blev udsendt et mindre rekognosce-
ringshold kort før jul. På baggrund af hol-
dets undersøgelser og aftaler om støtte
blev den samlede styrkes sammensætning
justeret. Hele styrken på ca. 100 mand er i
begyndelsen af januar 2002 sendt med
amerikansk flytransport til Afghanistan.
Styrken var operationsklar 48 timer efter
ankomsten. Der oplyses ikke yderligere
om specialoperationsstyrkerne. 

Et mindre antal stabs- og 
forbindelsesofficerer
Stabs- og forbindelsesofficererne skal ind-
gå i den amerikanske centralkommando
blandt andet i og omkring Afghanistan.
For nærværende bidrager Danmark kun
med forbindelsesofficerer til den ameri-
kanske centralkommando i Florida. Kon-
kret anmodning om yderligere bidrag er
p.t. ikke modtaget. 

Det danske bidrag til 
den internationale sikkerheds-
styrke i Afghanistan
Den internationale sikkerhedsstyrke kal-
des International Security Assistance For-
ce, forkortet ISAF. Styrken, der vil bestå af
i alt ca. 5.000 mand, har britisk ledelse.

Det danske styrkebidrag udgør i alt 48
mand. Hovedelementet udgøres af et mi-
nerydningshold, dvs. ingeniørsoldater med
speciale i mine- og ammunitionsrydning.
Det kaldes også et EOD-team. EOD står
for Explosive Ordnance Disposal. Holdet
råder over to mineplejle. I styrken indgår
også et mindre dansk stabselement samt
soldater med speciale i forsyninger og
vedligeholdelse, transportplanlægning,
kommunikation og militærpoliti. Herudo-
ver udsendes tre stabsofficerer, hvoraf den
ene er chef for det samlede danske bidrag. 

Det danske bidrag indgår i en tysk, hol-
landsk, østrigsk, dansk bataljonskamp-
gruppe på i alt ca. 1.100 mand under tysk
ledelse. Konkret indgår minerydningshol-
det i et tysk, hollandsk, dansk ingeniør-
kompagni under tysk ledelse.

De tre danske stabsofficerer skal indgå i
bataljonskampgruppens stab i funktioner,
der planlægger og gennemfører operatio-
ner, herunder civilt-militært samarbejde,
det såkaldte CIMIC. Den danske kontin-
gentchef er chef for bataljonskampgrup-
pens CIMIC element.

Forkommandoet med én mineplejl er
ankommet til Kabul i weekenden 19.-20.
januar og indgår nu i den tyskledede batal-
jonskampgruppe. Den første mineplejl er
operativ. Hovedstyrkens personel er an-
kommet til Kabul den 31. januar. Resten af
materiellet, herunder den anden mineplejl,
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følger snarest. Anflyvningsforholdene i
området er stadig usikre. Forsvaret har af-
talt med tyskerne, at de varetager flytrans-
porten af det danske bidrag til Kabul.

Ledelsen af de to operationer 
Det første danske styrkebidrag er stillet til
rådighed for den amerikansk ledede ind-
sats til bekæmpelse af terrornetværk i Afg-
hanistan. Indsatsen ledes af den amerikan-
ske centralkommando.

Det andet danske styrkebidrag er stillet
til rådighed for den internationale sikker-
hedsstyrke – ISAF – i Afghanistan, der har
til formål at støtte de afghanske myndig-
heder med at opretholde sikkerheden i Ka-
bul og omkringliggende områder. ISAF
har britisk ledelse.

Der er således tale om to operationer. 
Den militære kommando over sikker-

hedstyrken påhviler indledningsvis Stor-
britannien. For at sikre sammenhæng mel-
lem de to operationer operationer vil Stor-
britannien koordinere tæt med den ameri-
kanske centralkommando.

MP-station Kabul
Den lille MP-styrke i ISAF (International
Security and Assistance Force) landede ul-
timo januar i Afghanistan og er ved at op-
rette »MP-station Kabul« i samarbejde
med de tyske Feldjägere. Telefonisk har
styrken den 7. februar kontaktet MPKMP
og meldt, at alle er ved godt mod, trods

nogle mindre problemstillinger. F.eks. fik
man først sine køretøjer og materiel med
en uges forsinkelse, hvad der betød, at man
indledningsvis måtte låne sig frem på de
fleste områder ved tyskerne. I køretøjerne
var der endvidere stjålet noget EDB-udstyr
samt nogle småting, som formodes at være
»forsvundet«, mens køretøjerne har ventet
på ledigt fly i Tyskland.

De danske MP’ere er blevet indkvarte-
ret i telte og bliver forplejet af tyske gul-
lash-kanoner. Det foregår med lange køer,
suppe morgen-middag-aften og portions-
størrelser, der ikke er en dansk MP’er vær-
dig. Man har konkluderet, at tyskerne ikke
har den  årelange danske rutine med ud-
sendelser af større enheder, og hvilken lo-
gistik som det kræver.

Til gengæld er der så afgjort stabsoffi-
cerer nok til at blande sig.

Der er dog stor optimisme nu, efter at
man har fået sine egne køretøjer, sit eget
materiel og det sidste af sin personlige ud-
rustning, hvorved man også kunne få rent
tøj på, efter underbukserne har været vendt
nogle gange i ventetiden (...meldes det fra
Kabul).

Der er blevet lovet fra det afghanske, at
man vil tage nogle billeder og maile noget
tekst, så læsere af Det Røde Betræk vil få
yderligere informationer om, hvad der sker
som MP’er i den del af verden.  

-sker

Med udgangen af november 2001 blev 4.
Militærpolitidetachement (SG-hold 107)
hjemsendt efter 10 måneders tjeneste som
værnepligtige MP-sergenter. Det har været
et detachement, der på mange måder var
anderledes end de fleste tidligere hold.

Årets soldat
Efter endt uddannelse på MP-skolen mød-
te folkene i detachementet den 1. februar

2001, og skulle som en konsekvens af cen-
traliseringen af MP gøre tjeneste i Aalborg
samtidig med at man som dispositionsen-
hed i 1. Sjællandske Brigade skulle støtte
og samvirke med enheder på Sjælland.

Dette har naturligvis betydet en del
transport frem og tilbage, både i forbindel-
se med øvelsesvirksomhed og ved delta-
gelse i møder o.lign. ved brigaden, der har
hovedkvarter i Slagelse. Men det forhold

Hjemsendelse af 4. Militær-
politidetachement (AFS)
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Sergent Ronald Stilling Kristensen, SG-hold
107, med det flotte skjold fra 1. Sjællandske
Brigade, der fulgte med titlen som »Årets Sol-
dat«.

vænnede man sig hurtigt til, og samvirket
med de mange sjællandske enheder samt
brigadestaben har været forbilledligt på
trods af den lidt afsides liggende placering
i forhold til de øvrige. Dette kan naturlig-
vis også skyldes, at chefen for 1. Sjælland-
ske Brigade er tidligere MP-sergent!

I hvert fald nåede brigadechefen, oberst
L.R. Møller (SG-47) at besøge detache-
mentet mere end én gang under de 10
måneders forløb, selv om den sidste gang
var noget af en overraskelse for de fleste.
En kølig og blæsende torsdag eftermiddag
i november blev folk pludselig kaldt sam-
men i parolestuen, hvorefter brigadeche-
fen kunne tildele en synlig stolt Ronald
Stilling Kristensen (SG-107) æren som
»Årets Soldat« ved brigaden. Som et tegn
på denne hædersbevisning kunne obersten
overrække brigadens skjold til Ronald
Stilling Kristensen.

Som motivation for denne hæder hedder
det bl.a.: »R.S. Kristensen er kendetegnet
som en meget seriøs og selvstændig ser-
gent, der ikke tøver med at påtage sig op-
gaver og ansvar ud over, hvad der kræves
af ham i den daglige tjeneste. Sergenten
har udvist stort overblik og handlekraft, og
han er samtidig en god og loyal kammerat,
der nyder stor respekt såvel blandt kolleger
som foresatte«.

Et historisk detachement
Ud over at være det første ”sjællandske”
detachement, der gennemfører tjenesten i
Aalborg, har 4. MP-detachement på flere
måder været et historisk detachement.
Først og fremmest har det været kendeteg-
net ved at være det mindste detachement
nogensinde.

Der blev på dette hold kun udnævnt ni
værnepligtige MP-sergenter, hvilket pri-
mært skyldtes det meget lave antal værne-
pligtige, hvorfra emnerne skulle udtages på
kommissionerne i foråret 2000, og da der
samtidig var et forholdsvis stort frafald un-
der uddannelsen på MP-skolen, betød dette
altså, at detachementet blev historisk lille.

Der udover forsvandt der to mand fra
detachementet inden de 10 måneders tje-
neste var tilendebragt, idet én mand blev
optaget på løjtnantsskolen med henblik på

at vende tilbage som MPO, og én mand
blev valgt ind i forretningsudvalget for
værnepligtige (FU).

Således kunne den nye chef for Trænre-
gimentet, oberst F. Larsen, ved hjemsen-
delsesceremonien den 28. november 2001
altså sige farvel til et historisk lille deta-
chement med kun syv værnepligtige ser-
genter.

Imidlertid var det en sandhed med mo-
difikationer, at der skulle siges farvel til
dette hold, for faktisk har fire ud af syv
mulige valgt at tegne kontrakt med den
Danske Internationale Brigade (DIB), og
alle fire skal pr. februar 2001 udsendes til
henholdsvis Bosnien og Kosovo for at af-
løse vores folk dernede.

Dermed var detachementet til det sidste
et historisk detachement, for der er næppe
mange enheder i landet, der kan bryste sig
med at have en hvervningsprocent til DIB
på over 50.

C.C. Mørk 
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Olaf Rye lejren er efterhånden ved at være
en rigtig god og udbygget lejr og MP hold
5 har også givet deres bidrag. MP er nu
også repræsenteret ved missionen i Ma-
kedonien.

Af MPSG J. Jørgensen

En del af det MP-personel som har huseret
på KFOR hold 5 var personer, som kom
direkte fra værnepligten. Disse personer
var bl.a. SG L.V. Andersen, SG K.G. Lam-
bæk, SG K.B. Rafn, SG J. Frosch, SG B.
Busk samt SG J. Jørgensen. Som stations-
leder var der tilgang af OS+ N. E. Eriksen
og til at holde styr på denne flok havde
MJ+ K. Broberg fået den store ære. 

Klar til at drage syd på
Den missionsorienterede uddannelse på
Aalborg kaserner samt i Oksbøl gik rigtig
godt bortset fra at det, for de materiel an-
svarlige på Aalborg kaserner, kom som en
overraskelse, at de pludselig skulle udsen-
de endnu et hold til Kosovo. Det kostede
dem  sved og tårer, at få fat i de nødvendi-
ge stumper til MP KFOR 5, men det lyk-
kedes.

Efter en udmærket øvelse i Oksbøl og
omegn var MPGRP klar til afgang mod
Kosovo. 

Dette skulle dog ikke gå helt som plan-
lagt. Da 200 mand mødte på Karup Flyve-
station for at side op i SAS flyet, havde en
fasan i mellemtiden valgt at torpedere en
af motorerne.

Dette gav en del ventetid, og de trans-
portansvarlige fra DANILOG fik pludselig
200 gæster til spisning og overnatning på
flyvestation Karup. De løste dog den ufor-
udsete opgave til UG.

Ankomst til missionsområdet og
Camp Olaf Rye
MP KFOR 5 ankom til Kosovo i stegende
hede, og fik gennem nogle dage overdra-
get stationen og arbejdet fra hold 4. En
overdragelse, der gik meget tilfredsstillen-
de og krydret med en hel række røverhi-
storier. 

Store dele af bataljonens underbukser
og sokker var midlertidig havnet et sted i
Skopje, i Makedonien, hvor gamle damer
og børn havde valgt at sætte sig på hoved-
vejen, og spærre for al gennemkørsel nord
på til Kosovo. Det lykkedes faktisk at brin-
ge hele KFOR styrken i Kosovo i knæ pga.
en sit down strejke. Efter 14 dage og un-
derbukserne vendt og drejet på alle tænke-
lige måder lykkedes det at få bataljonens
udrustning frem og ikke et øje var tørt ..
snøft.

Efter en 14 dages tid i lejren begyndte
alle stille og roligt at falde til, og MP fik
taget fat på de opgaver, som lå og ventede.
Gennem de daglige patruljer fik svendene
hurtigt et godt kendskab til Den Danske
Bataljons ansvarsområde. 

MPSTN bliver bedre og bedre 
Det var for alt i verden et must for Broberg
at opføre noget praktisk arbejde på MPS-

Mitrovica, den 18. januar 2002

KFOR 5 vendte Kosovo Inside Out 

Nyhedsbrev fra 
MP’erne i Mitrovica - Hold 5

En måned er der tilbage af opholdet for KFOR 5, og det er blevet
tid til at dele oplevelser og erfaringer med Det Røde Betræks tro-
faste læsere.
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TN. For som han sagde »I skal bare arbej-
de, i dovne hunde«. Vi valgte at lægge
kræfter i for at gøre MPSTN mere behage-
lig indenfor de fire vægge.

For at nævne et par af forbedringerne,
blev der malet, monteret vindueskarme og
lagt linoleumsgulv. Gulvprojektet blev ud-
licitere til den lokale albaner og hans fæt-
ter ... Efter at have lagt linoleummet om et
par gange, lykkedes det at skære det i de
rigtige mål, og det endte med, at gulvet på
MPSTN blev belagt med noget, der mest
af alt minder om bunden i en filippinsk
bambushytte. 

Kosovo blev vendt inside out
KFOR 5´s tilstedeværelse i Kosovo har i
høj grad været præget af house search ope-
rationer, hvor lokale er blevet frataget de-
res personlige våben. 

Grundet at situationen i denne del af
Balkan har ændret sig, fra de første hold
var på banen, er det lykkedes Den Danske
Bataljon at gennemføre en del house se-
arch i ansvarsområdet. 

Operationerne er af temmelig stor ka-
rakter, og går i store træk ud på at stå i bag-
haven hos familien Barahmi, når de første
lysstråler viser sig. Hele byer bliver der-
næst gennemsøgt fra kælder til kvist. 

Det har gennem tiden givet en stor
mængde konfiskerede våben og uniforms-
genstande. Jeg vil påstå, at vi nemt kan ud-
styre et helt kompagni med fuld udrust-
ning og våben. P.t. har Den Danske Batal-

jon konfiskeret 75 % af alle de våben som
MNB(N) har konfiskeret.  

I disse operationer har MP haft en af de
tunge opgaver.Vi har stået for registrering,
dokumentation og opbevaring af alle våb-
nene. Papirarbejdet ender normalt ud i en
større afhandling, som UNMIKPOL der-
efter anvender til at rejse sigtelser mod
folk, der har været i besiddelse af ulovlige
våben. 

Under nogle af operationerne var pa-
truljerne sammensat af MP og kollegaerne
Peter Pakistan og Brian Bangladesh fra det
UN styrede internationale politi - et yderst
interessant samarbejde……..

MP i Makedonien (FYROM) 
Efter den frivillige indlevering af våben i
Makedonien under operationen Accentual
Harvest, blev der indsat en del flere inter-
nationale styrker under Task Force Fox.

Heriblandt indgik en dansk SPJDEL fra
Bornholm. For at kunne yde den nødven-
dige MP-støtte til denne enhed fik
MP/DANBN den 16. oktober 2001 tilgang
af OS+ C. Havskov og SG K. Borrisholt
for derved at kunne støtte fra Mitrovica.

MPGRP har derfor haft ugentlige pat-
ruljer i området omkring Skopje og Teto-
vo, hvor SPJDEL holder til i lejren Eri-
bino.

Vinter for alvor
Vinteren i Kosovo er efter de lokales ud-
sagn den værste i 50 år.
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De lave temperaturer og dermed et
større pres på generatorerne resulterede da
også i, at nogle af dem gik ned.

Lejren var delvist uden strøm og bebo-
elsescontainerne var pludselig forvandlet
til en stor kummefryser. Med en tempera-
tur på minus 10 grader i fabben, var der
lagt op til debat….. 

Det kom så vidt, at nogle konstabler fik
tudefjæs, og skrev hjem, og orienterede
BT om situationen. »Danske konstabler i
Kosovo fryser, mens officererne bor
varmt« kunne man læse næste dag i avi-
serne. Om det skyldes tynd hud hos kon-
stabler, polstrede officerer eller blot nogle
forkælede soldater, vil jeg lade være op til
læseren.

Efter et par kolde nætter i posen blev
der skaffet generatorer fra naboenhederne,
og lejren var atter på rette kurs. 

Bro vest i Mitrovica
Mængden af KONURO træning hjemme
fra og antallet af indsættelser her i Kosovo
ville nok være det samme som at skyde
myg med kanoner. Antal KONURO ind-
sættelser har på hold 5 været ufattelig få.
Dele af MPGRP blev indsat en enkelt gang
på bro vest i Mitrovica, da de franske en-
heder havde foretaget en house search på
nogle særdeles ømtålelige restauranter/ca-
feer. Det faldt ikke helt i serbernes smag,
og de ville derfor gøre lidt opmærksom på
sig selv.

MPGRP løst og fast om opgaver
Det er jo ikke nogen hemmelighed at
færdselsuheld er en stor del af MP’s arbej-
de i Kosovo.

KFOR 5 har indtil nu kun haft et alvor-
ligt uheld. I bjergene vest for Korilje, var
en GD væltet og køretøjet havde rullet hen
over passageren, og hans underliv var ble-
vet knust. Der var derfor brug for evakue-
ring med helikopter. Soldaten fik medi-
cinsk behandling på det franske felthospi-
tal, og sendt retur til Danmark. Så vidt MP
er orienteret undgik soldaten dog miraku-
løst varige mén.  

SG Lambæk og SG Vestergaard var i
nogle af de første uger indsat i Zubin Po-
tok grundet noget ballade fra de lokale. De

overnattede på politistationen i fuld KON-
URO udstyr med en køkkenrulle som ho-
vedpude. Det var et par radbrækkede ser-
genter, der kom retur næste dag. Det skul-
le efter sigende ikke være nogen succes at
sove i KONURO brynje….

Selv om situationen er ganske stabil i
området er det tydeligt at mærke, at den
mindste ting kan bringe »kampgejsten«
frem i enhver serber i løbet af få sekunder.
Det kunne SG Lambæk og SG Jørgensen
sande, da de ved ankomst til et uskyldigt
færdselsuheld i Zvecan pludselig var om-
givet af 15-20  lettere ophidsede serbere. 

I starten af opholdet var et par skud i af-
lader røret om ugen ikke ualmindeligt. Det
er for MPGRP stadig et mysterium, hvilke
fjender, der gemmer sig for enden af disse
aflader rør…….

At holde jul og nytår i et missionsområ-
de er til tider en noget speciel oplevelse.
Det at spise andesteg og ris a la mande
blandt 380 andre soldater er en speciel
ting.

Juleaften resulterede dog i, at enkelte
personer ikke magtede at overholde den
gængse alkoholpolitik – og sad derfor
næste dag på monky class hos Austrian
Airlines på vej til DK – faaarvel.     

MPO KFOR 5 befalede 0 alkohol til
MPGRP under hele missionen, og jeg tør
derfor ikke spå om konsekvenserne ved af-
slutningsfesten for MPGRP.

Klar til hold 6 ankomst
Det kan ikke undgås, at man ind imellem
kommer på de tanker, at opholdet her i
missionen snart er tilendebragt, og over-
dragelse til et nyt hold står for døren. Jeg
kan vist roligt, uden at træde nogen over
tæerne sige, at opholdet her i Kosovo har
opfyldt størstedelen af folks forventninger.

Der skal fra MPGRP KFOR 5 lyde et
held og lykke til kommende MP personel i
missionen i Kosovo.

Med venlig hilsen 
Militærpolitiet 

Den Danske Bataljon 
Camp Olaf Rye
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Værnepligtige kan levere varenVærnepligtige kan levere varen
På trods af samfundsrøster om, at ung-
dommen generelt er dårligere og fysisk
svagere i dag end tidligere, er der intet i
vejen med kvaliteten af de værnepligtige.
Der er ingen markante ændringer at spore
mellem dem, der trækker i trøjen i dag og
for fem-seks år siden, siger oberstløjtnant
Jørgen Storm, der er chef for Forsvarets
Værnepligt- og Rekruttering (FVR) i Vær-
løse.

Grunden til, at Jørgen Storm kan udtale
sig med så stor sikkerhed om status på
kvaliteten af de værnepligtige, er, at for-
svaret bedømmer unge mænd på session i
dag udfra præcist de samme kriterier som
for seks-syv år siden. Og det er, må man
ikke glemme, stadigvæk kun de egnede,
der bliver udskrevet til aftjening af værne-
pligt.

Måltal opfyldt
»Vi er tilfredse med det sessionsresultat,
der kommer ud«, siger Jørgen Storm og
hentyder til, at måltallene, altså det antal
værnepligtige forsvaret skal have, bliver
opfyldt. »Men forskellen i forhold til for
seks-otte år siden er, at der i dag er væ-
sentligt færre, der bliver bedømt egnede«.
Og det kan blive et samfundsproblem, vur-
derer Storm: »Det vil give det samlede
samfund problemer på længere sigt, at en
så stor procentdel af vores unge mænd ik-
ke opfylder egnethedskriterierne. Men de
første mange år bliver det ikke et problem
for forsvaret, for der er rigeligt egnede at
tage af«, siger han.

Efterkassation
Over årene har forsvaret ikke foretaget de
store ændringer i de krav, de unge mænd
skal leve op til for at blive erklæret egnede
til aftjening af værnepligt. Én markant æn-
dring har dog indsneget sig. I midten af
1990’erne analyserede man årsagerne bag
den ret store efterkassationsprocent, for-
svaret oplevede. Efterkassation betyder, at
den værnepligtige bliver kasseret i forbin-
delse med sin tjeneste. Han er, med andre
ord, kommet ind i systemet.

»Et af de områder, hvor efterkassations-
procenten var høj, var blandt de begrænset
egnede værnepligtige«, fortæller Jørgen
Storm. Som en konsekvens heraf beslutte-
de man, at en ung mand, der på sessionen
bliver erklæret begrænset egnet, ikke skal
indkaldes, medmindre han selv ytrer ønske
herom. I det tilfælde bliver den unge mand
indkaldt til en fysisk afprøvning ved FVR,
som efterfølgende rådgiver ham om, hvil-
ket tjenestested der passer bedst til ham.

Begrænset egnede indkaldes ikke
»Konsekvensen af den beslutning har
været, at vi i dag ligger nede omkring 50
begrænset egnede, der aftjener deres vær-
nepligt, hvor tallet tidligere var 4-500. De
50, der i dag har valgt værnepligten, klarer
sig strålende«, siger Jørgen Storm. Han
forklarer i forlængelse heraf, at efterkassa-
tionsårsagerne typisk var fysiske, hvorfor
forsvaret konsekvent fralagde sig retten til
at indkalde de begrænset egnede.

Ingen fremtidige ændringer
Der er ikke udsigt til de store ændringer i
kravene fremover. Men Jørgen Storm me-
ner dog, at det godt kan give nogle udfor-
dringer i den fremtidige uddannelse af
værnepligtige, fordi en bedømt egnet godt
kan være fysisk svag og lidet udholdende.
Humlen i det hele er, at en ung mand, der
bliver bedømt egnet, kan trænes op.

Siden efterkassationsarbejdet i 1990’er-
ne har man i tæt samarbejde med forsva-
rets gymnastik- og idrætsinspektør udvik-
let et målrettet optræningsprogram for den
værnepligtiges samlede uddannelsestid
ved tjenestestedet. »Det store fysiske og
belastningsmæssige pres, man lagde på
dem tidligere helt fra starten, er gradueret.
Nu starter man i det små og bygger op«,
fortæller Jørgen Storm.

Cyber-krigeren
Vi har hørt spekulationer om, hvorvidt
fremtidens cyberspace-koncept, hvor sol-
daten bliver udstyret med alskens teknolo-
gi, blandt andet såkaldte »wearable com-
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Fra slutningen af februar og det meste
af marts, er størstedelen af MP’erne på
rejseholdet i f.m. øvelsesaktiviteter,
hvor øvelsen Strong Resolve er suve-
ræn topscorer.

5 MPDET tager med et fuldt deta-
chement til Drawsko Pomorskie øvel-
sesområde i Polen som en del af Den
Danske Internationale Brigade. Af de
mere end 40 mand (m/k) er størstede-
len rådighedspersonel, der er suppleret
med fast personel og fire værnepligtige
sergenter.

1 MPDET med det ældste værne-
pligtshold tager ligeledes til Polen med
ca. halvdelen af detachementet af gan-
gen (i to hold) suppleret med lidt fast
personel fra MP-stationen. Deres opga-
ver er at udføre de reelle MP-opgaver
udenfor DIB område med sæde i Stet-
tin.

MP-stationen har opgaver i f.m. de-
ployeringen og redeployering af alle de
danske enheder. Det sker på havnene i

Fredericia og Kalundborg, samt på fær-
gerne der sejler derned. Disse opgaver
løses af MP-stationens faste personel
suppleret med værnepligtige sergenter
fra det nye 4 MPDET.

En for Danmark mindre del af
Strong Resolve afholdes i Norge, hvor
der sendes fem MP’ere op, der skal
samarbejde i et multinationalt britisk
ledet MP-kompagni. 5 MPDET opstil-
ler denne enhed, men den bemandes af
personel fra 2 MPKMP og fra 1 MP-
DET.

Den halvdel (minus) af 1 MPDET,
der ikke er i Polen eller Norge, skal hel-
ler ikke kede sig imens. Derfor er der li-
ge nogle øvelser med de øvrige disposi-
tionsenheder i 1. Jyske Brigade, der
skal støttes. Så her tager man til Oksbøl
på BINGO-øvelse med en bataljon fra
Jyske Dragonregiment, på øvelse i Fin-
derup med bataljonen fra Prinsens Liv-
regiment, samt støtter ingeniørerne på
deres SAPPER-øvelse i det midtjyske.

Kom ikke og sig, at vi keder os.
O.N. Lund, MPO

puters«, kan udvide mængden af egne-
de. I cyberspace vil kravene til sol-
daten i høj grad handle om tekno-
logisk snilde og viden, og måske
ikke så meget om trænbar fysik.

Levner det ikke plads til ast-
matikeren eller ham med den
dårlige ryg? »Nej!«, afviser
Jørgen Storm kategorisk
spørgsmålet: »Soldatens job vil
altid i sidste ende være at kunne
kæmpe - på tæt hold. Det er hans liv, det
drejer sig om, så jeg tror ikke, man vil nå
dertil, hvor man tager svæklinge ind. Uan-
set alt andet vil en svækling være ekstra
udsat, og det vil enheden dermed også«.

Brug for alle
Svæklinge eller ej - der er fra oberstløjt-
nantens side ingen tvivl om, at de unge
mennesker, der er vant til at håndtere com-
putere og teknik har store muligheder for

at udnytte det direkte i
forsvaret, blandt andet i
våbensystemerne. Men
det højteknologiserede
forsvar betyder ikke, at
der i fremtiden kun skal
rekrutteres ingeniør- og
computerspirer: »Vi skal
stadigvæk have noget af

det hele. Ligesom det gør sig
gældende i det øvrige samfund«,

siger Jørgen Storm. »Vi oplever
måske nok en polarisering i uddannelses-
niveauet, hvor den brede gruppe er blevet
klogere, og hvor vi samtidig oplever at
gruppen af dumme vokser. Men det gør ik-
ke så meget, for vi skal nogen til alle po-
ster. Og det betyder, at de ikke behøver at
have hue på alle sammen«, slutter chefen
for Forsvarets Værnepligt og Rekruttering.

Tine Greve
Nyhedsbrev fra FOV

MP Rejseholdet
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Militærpolitiets
Historiske 
Samling
Arbejdet med at indrette vores museum
skrider langsomt frem, vi har dog stadig
brug for hjælp, på nuværende tidspunkt ef-
terlyser vi MP’ere, der har gjort tjeneste i
enten Congo eller på Cypern.

Har du gjort tjeneste et af de nævnte
steder og har lyst til at være med til at
præge museet bedes du kontakte Carl
Bratved på tlf.: 7510-2107 eller e-mail:
carl.bratved@get2net.dk

Ligger du inde med effekter fra din tje-
nestetid, modtager museet meget gerne
disse, enten som gave eller til låns.

Carl Bratved

Med slet 
skjult undren
Det er vel nok det bedste udtryk for mine
følelser, når jeg hver dag kigger i den mod-
tagne post dels brevsprækken og dels i min
computer og ser, at der stadig ikke er no-
gen, der har gidet skrive om deres oplevel-
se under jubilarstævnet på HLS i septem-
ber 2001. 

Jeg mener selvfølgelig om det indtryk,
de ca. 100 mand har fået af Militærpoliti-
ets Historiske Samling.

Måske har de slet ingen kommentarer,
og det er da fint nok for mig, men heller
ingen kritik, positiv eller negativ. Det ville
have været vidunderligt om nogen af jer,
der så udstillingen, ville have ulejlighed
med at skrive lidt om det – f.eks. her i bla-
det eller direkte til mig.

Der kunne måske være noget at hente.
Det gælder jo i særdeleshed alle jer fra de
første 17-18 hold, men dem var der da og-
så en hel del af.

Tag jer nu sammen og hjælp til med at
få forbedret udstillingen. Der må da være
noget, der har bidt sig fast – eller???? 

Erik Løvenvig

På de midterste sider af Decembernumme-
ret af »Det Røde Betræk« var indsat årets
opkrævning af kontingent til Militærpoliti-
foreningen i Danmark.

Brug venligst indbetalingskortet til at
betale kontingentet – hurtigst muligt, hvis
du ikke allerede har gjort det.

Og husk venligst at skrive dit navn, din
adresse og dit medlemsnummer på indbe-
talingen. Dit navn går vi ud fra, at du ken-
der! Dit medlemsnummer står på bagsiden
af »Det Røde Betræk« over dit navn.

Først står der »05326 ARC«- det er Post-
væsnets nr. på »Det Røde Betræk« og står
på alle bladene, så det skal du ikke skrive.

Dernæst står et syv-cifret tal – Det er
dit medlemsnummer, og dét der skal
skrives på indbetalingen (ex.: 4427214 er
mit medlemsnummer, der fortæller, at jeg
er fra SG-hold 42, der blev udnævnt i 1972.
14 er min individualisering på holdet). 

Til sidst står et trecifret tal (Som oftest
”001” - ”010”) - det trecifrede tal viser blot,
hvilken lokalforenings virkeområde, du er
tilknyttet, så det skal du heller ikke skrive.

Starter dit syv-cifrede medlemsnum-
mer med 8 eller 9 og/eller er det trecif-
rede tal 098 eller 099 skal du ikke beta-
le kontingent!

Kan du ikke findegirokortet, brug et
blankt, girokontoen er 6077064. Bruger du
Pc-bank eller tilsvarende skal du vælge
kort type 01.

Hovedkassereren vil blive så glad for at
høre fra dig! Flemming Ørhem

Kontingent-
opkrævning

DØDSFALD
Agronom Børge Laurs Laursen, KP-
hold 17, Aadum, Tarm, er afgået ved
døden den 19. januar 2002.

Major Niels Bjørn Stampe Linde-
løf, KP-hold 12, Hvidovre, er afgået
ved døden den 4. februar 2002.
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Militærpolitiforeningen i Danmark afhol-
der i år sit 31. jubilarstævne for at marke-
re og fejre:

55 års jubilæum
for KP-holdene 1 og 2.

50 års jubilæum
for KP-holdene 11 og 12.

40 års jubilæum
for KP-holdene 50, 51, 52, 53, 54 og 
55 samt SG-holdene 14, 15 og 16.

25 års jubilæum
for SG-holdene 54 og 55.

45 års jubilæum
for KP-holdene 21, 22, 23, 24 og 25 samt
SG-hold 1. (45 år er jo ifølge »reglerne«
ikke noget rundt jubilæum, men mød op
alligevel og giv jer selv en dejlig oplevel-
se).

Øvrige jubilarer
Her drejer det sig om de hold, der er ud-
nævnt i 1967, 1972, 1982, 1987, 1992 og
1997, der kan fejre henholdsvis 35, 30, 20,
15, 10 og 5 års jubilæum.

Alle der har gjort tjeneste ved Militær-
politiet – jubilæum eller ej -  er meget vel-
kommen til at deltage i denne festlige be-
givenhed.

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

Militærpolitiforeningen i Danmarks re-
præsentatskabsmøde har besluttet igen i år
at fejre jubilarstævnet i Aalborg, da der ef-
ter det seneste forsvarsforlig ikke længere
findes enheder af Hærens Militærpoliti på
Sjælland. 

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 nogle dejlige timer sammen.

Der vil i Aalborg blive stillet overnat-
ningsfaciliteter gratis til rådighed for alle
der måtte ønske det, endvidere vil der igen
i år blive indsat en bus, startende i Køben-
havn med opsamling på Sjælland, Fyn og
Jylland, så prisen på rejsen vil blive på et
overkommeligt niveau.

Militærpolitiforeningen i Danmark har
fået stillet et lokale til rådighed på Nørre
Uttrup kaserne, hvor vores Historiske
Samling, der er under opbygning, er an-
bragt.

Vi håber mange vil benytte lejligheden
til besøge Samlingen under jubilarstævnet.

Der vil selvfølgelig fremkomme yderli-
gere invitation og oplysninger i et senere
nummer af Det Røde Betræk, men reserver
dagen allerede nu, vi glæder os til at byde
jer velkommen.

Landsformanden

Tak
Undertegnede takker herved MP-foreningen, lokalforening København for den
opmærksomhed, jeg modtog på min 75 års fødselsdag.

Venlig hilsen
Anders, Hold 1

Stort jubilarstævne
på Hvorup Kaserne (Aalborg Kaserner) lørdag den 31. august 2002
hos Trænregimentet og Militærpolitikompagnierne.
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MP-København indkalder herved til ordi-
nær generalforsamling torsdag d. 14. marts
2002 i Kastellet, Nordre Magasin, kl.19:00
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne

år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og

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

– Kasserer (Finn G. Fleron er på valg -
Han er villig til genvalg).

– Et bestyrelsesmedlem (Andreas
Wilson er på valg - Han er villig til
genvalg).

– Et bestyrelsesmedlem (Jacob Funch
er på valg).

– To bestyrelsessuppleanter (Arno Jep-
pesen og Fritz Volquartz er på valg 
- Arno er villig til genvalg).

– To revisorer (Kurt Larsen og J. Ege-
lund Jensen er på valg - De er begge
villige til genvalg).

– En revisorsuppleant (Fritz Volquartz
er på valg - Han er villig til genvalg).

– To repræsentantskabsmedlemmer
(Jørgen Egelund Jensen og Kurt Lar-
sen er på valg - De er begge villige
til genvalg).

– En repræsentantskabsmedlemssup-
pleant (Arno Jeppesen er på valg -
Han er villig til genvalg).

– En Skydeleder (Flemming Ørhem er
på valg - Han er villig til genvalg).

– En Skydelederassistent (Preben Lar-
sen er på valg - Han er villig til gen-
valg).

– En Fanebærer (Mogens J. Holm er
på valg - Han er villig til genvalg).

6. Eventuelt
På nuværende tidspunkt er der indkom-

met et forslag til punkt 4. Der er et forslag
til ændring af lokalkontingentet for MP-
København.

Forslag der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen skal være formanden i
hænde senest den 6/3-2001.

I år vil Lokalforeningen servere et par
stk. smørrebrød og en ostemad efter gene-
ralforsamlingen, med en øl eller vand til
samt kaffe eller the til ostemadden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

General-
forsamling

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

Kammerat-
skabsaften
Lokalforeningen indbyder til kammerat-
skabsaften med ganske uforpligtende hyg-
geligt samvær og mulighed for kortspil
samt skydning med riffel og pistol til den
næstsidste skydning  i foråret, tirsdag den 5.
marts 2002, hvor vi skal skyde landsskyd-
ning mod de andre MP-lokalforeninger.

Åbent fra kl. 18:00-20:00 i lokalerne
(skydebanerne) under Park-Bio på Øster-
brogade i København. Kom og mød en
holdkammerat!

Bestyrelsen
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Torsdag den 17. Januar 2002 blev den nye
MP-elevstue på Hærens Logistikskole ind-
viet.

Efter en kort tale klippede oberst L.B.
Christensen (med sin sabel) snoren over,
hvorefter der var adgang til en ualmindelig
flot stue med helt nye møbler.

Der manglede pynt på væggene, men
oberst L.B. Christensen skænkede et stort,
flot MP skjold, oberstløjtnant H. Leh-
mann, MPO, et nyt FN flag fra sin tid ved
FN og fra velfærdsmidlerne var der et dart-
spil.

Efter disse gaver fik Erik fra Fødsels-
dagsfonden ordet; han afslørede med nog-
le få ord et fodboldspil, som Fødselsdags-
fonden havde givet.

Der var naturligvis også lidt til ganen.
Ud over Erik fra MP-foreningens fød-

selsdagsfond deltog fra MP-foreningen
næstformand Frants Dalby.

Lokalforening Storstrømmen 
orienterer:

Husk generalforsamlingen
Lokalforeningen afholder sin ordinære ge-
neralforsamling søndag d. 17. marts 2002
kl. 11:00 i MP-Stuen på Vordingborg ka-
serne. Dagsorden fremgår af DRB nr. 1/2002.

Efter generalforsamlingen serverer MP-
Stuen et par stykker mad m/tilbehør.

Mød nu talrigt frem – det er i vores fæl-
les interesse at »ofre« et par timer her!

Øvrige arrangementer
Lørdag den 20. april: Repræsentant-
skabsmøde i Odense.
Torsdag den 25. april: Gå tur på volden
Store Bededags aften (familietur).
Traditionen tro følger vi med MP-Køben-
havn og andre gode borgere rundt på Ka-
stellets volde med efterfølgende kaffe/the
og varme hveder.

Torsdag den 23. maj: Kammeratskabsaf-
ten på MP-Stuen.
Søndag den 26. maj: Havne- og Kanal-
rundfart i København.
Lørdag den 31. august: MP’s og MP-for-
eningens jubilarstævne i Aalborg.

Vi deltager også i MP-træf »Øst« og
Grisefest samt cykeltur Tissø Rundt sam-
men med MP-Tissø.

Datoen for vores egen sommerpicnictur
m/hele familien offentliggøres snarest.

Kære medlem: Har du andre ideer,
f.eks. også til resten af året, eller har du
spørgsmål om de allerede nævnte arrange-
menter, så kontakt én af os i bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

Der sker meget nyt på Aalborg kaserner,
bl.a. er der oprettet en perfekt MP-station
til øvelsesbrug.

Den nye elevbygning er snart færdigre-
noveret, her bliver MP-eleverne indkvarte-
ret på 2 mandsstuer, der ud over sengene
har plads til bord og stole. 

Selv om det var nærmere at køre til Fa-
rum, og jeg var glad for at komme der, så
må jeg indrømme, at på Hærens Logistik-
skole føler man sig altid velkommen.

MP-uddannelsen er i top, og der bliver
virkelig gjort noget for, at MP-eleverne
skal føle, de er noget særligt. Tak for det.

Mon en dag Flyvernes og Søværnets
MP’ere også får glæde af Aalborg?

Erik, Hold 8,
Fødselsdagsfonden

Ny elevstue
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Nordjysk 
general-
forsamling
Der indkaldes til ordinær generalfor-
samling i MP-forening Nordjylland
tirsdag den 19. marts 2002 kl.
19:00 i MP-stuen på Hvorup Kaser-
ne.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag til behandling på generalfor-
samlingen, i henhold til vedtægterne
§ 13.2 pkt. 5, skal være bestyrelsen i
hænde senest en uge før generalfor-
samlingen (Sendes til Hans Mathie-
sen, Bøgevænget 9, 9430 Vadum ).
Der vil blive serveret smørrebrød, og
hustruer m.v. er velkomne, tilmel-
ding derfor nødvendig til formanden
– senest søndag den 17. marts 2002.

Ø
STJYLLAND

M
P-FORENINGEN

General-
forsamling
Militærpolitiforeningen i Danmark, lokal-
forening Østjylland indkalder til general-
forsamling torsdag den 21. marts 2002
kl. 19.30 på restaurant Festens Menu, Al-
strup Allé 4, 8361 Hasselager
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne

år samt forelæggelse af aktivitetsplan
for det kommende år.

3. Godkendelse af regnskab samt fore-
læggelse af budget for det kommende
år, herunder fastlæggelse af kontingent.

4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.

a. Formand. (Nuværende formand
Henning Enemærke genopstiller).
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
(På valg er kasserer Ejgil Brøgger og
sekretær Steen Ladefoged, der begge
ikke genopstiller).
c. Suppleant.
d. 5 medlemmer til landsforeningens re-
præsentantskab.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Indkomne forslag, jf. pkt. 4, skal være
formanden i hænde senest torsdag den 7.

marts. Forslag, der af bestyrelsen anses for
væsentlige, sendes til foreningens med-
lemmer senest 1 uge før mødet, jf. ved-
tægternes §7.

Efter generalforsamlingen serveres gule
ærter med 1 øl og en snaps med tilskud fra
foreningen til den sædvanlige pris af kr.
99. Af hensyn til spisningen er det nød-
vendigt at tilmelde sig hos formanden på
tlf. 8628-2141.

KØREVEJLEDNING FRA NORD:
1. Kør ad Skanderborgvej fra Viby mod

nord til Hasselager.
2. 600 m efter jernbaneviadukten i Hassel-

ager drejes til venstre ad Alstrup Allé.

KØREVEJLEDNING FRA SYD:
1. Kør ad hovedvejen (rute 170) fra Hørn-

ing mod nord til færdselslyset.
2. 1600 m efter færdselslyset drejes til høj-

re ad Alstrup Allé.
Henning Enemærke
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MP-foreningen Sønderjylland afholder or-
dinær generalforsamling, torsdag den 14.
marts 2002 kl. 19:00 i Hjemmeværns-
gården Gredstedbro, nord for Ribe. (I den
Gl. børnehave ved skolen, vest for lande-
vejen, 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 regn-

skab samt budget.
5. Fastsættelse af kontingent for det kom-

mende 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 Fro-
de 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

flasker vin, blandt de medlemmer som har
indbetalt deres kontingent for år 2002, in-
den 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 gene-
ralforsamlingen, 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 Militærpoli-
tiforeningen i Danmark og deres familier
er velkomne. 

Af hensyn til maden beder vi om til-
melding senest den 8. marts 2002.

Vel mødt, bestyrelsen.

Andre aktiviteter:
Husk skydning onsdag den 27. februar fra
kl. 19:00.
Forårets udflugt til S.C. Fuglangs Brygge-
ri A/S i Haderslev den 11. april kl. 18:45 –
22:00.
Repræsentantskabsmødet i Odense den 20.
april 2002 kl. 10:00.

Generalforsamling  

Bliv kustode 
på FN-Museet
Nedennævnte uger er endnu ledi-
ge: Uge 17, 21, 25, 29, 30, 31, 37,
38, 39, 40, 41, 42 og 43.

Ønsker om reservering til nævn-
te uger kan ske til Arne Christen-
sen på telefon 7445-4649 på hver-
dage kl. 18-19.

-sker
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MP Lokalforeningen
TISSØ
Ordinær generalforsamling
fredag d. 15. marts 2002 kl. 18,00 i MP-stu-
en Tissø Frugtplantage, Søvejen 33, Jerslev.
Dagsorden:
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 modtager genvalg.
b.suppleant   
Arne Winther modtager genvalg.
c.  revisor 
(bilagskontrollant)
Erik Jeppesen modtager genvalg.
revisor suppl.
Bent Mitchell modtager genvalg.
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.

Efter generalforsamlingen deltager da-
merne i spisningen af de gule ærter.

Af hensyn til de gule ærter helst tilmel-
ding  d. 11/3. Vel mødt – bestyrelsen

MP-Foreningen 
Vestjylland
afholder
ordinær generalforsamling
onsdag den 3. april 2002 kl. 19:30
på Kobberupvej 33, Mejrup Kirkeby,
Holstebro (hos Finn Svendsen), med 
følgende 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskabet.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af:

Bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsessuppleanter.
Revisor.
Revisorsuppleant.
5 repræsentantskabsmedlemmer.

7. Eventuelt.
Alle medlemmer af Militærpolitiforenin-
gen i Danmark er velkomne.  Medlem af
lokalforeningen er medlemmer af Militær-
politiforeningen, som er bosiddende i lo-
kalområde Vestjylland.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen
i hænde senest 1 uge før generalforsamlin-
gen.

p.b.v.
Finn Svendsen

FN-Museet på nettet
I efteråret gik FN-Museet på nettet med to domæner: www.fnmuseet.dk og www.un-
museum.org . På disse to adresser kan alle nu se, hvad vi mener med museet, lidt om mu-
seets oprindelse, og vore ønsker til fremtiden. På siderne vil der til stadighed være opda-
teret liste over vore mange kustoder, og man kan her se, hvilken uge de forskellige har
valgt at være vagter og rundvisere på museet. Et godt kortmateriale viser alle vore gæster
vej til Sønderjylland og til Frøslevlejren. Som en særdeles vigtig del af siderne vil der
være indmeldelsesblanket, som vi håber vil blive flittigt brugt.

Museet har p.t. 643 medlemmer; det er trofaste folk, men i betragtning af at der har
været udsendt ca. 100.000, når vi regner brigaden og kommandoet i Tyskland med, så har
vi virkelig plads til mange flere.

Det betyder meget for museets økonomi, så vi beder alle deltage i en god hvervning
for museet. Per Kofoed

Formand for FN-Museet i Frøslevlejren
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DET MUNTRE HJØRNE
I »gamle dage« var der sporvogne i København, bl.a. den model, hvor der var sæ-
der på langs af vognen. En dag, en formiddag på den stille tid, kørte der sådan en
sporvogn, en linie 16, over Enghave Plads.
En mand kommer op i forvognen, og sætter sig med en pakke på skødet.
Billetøren kommer og spørger manden, hvad han har i sin pakke.
Manden svarer, at det er honning.
- Så skal De over i bivognen!

✽ ✽ ✽

En mand bor ude på Roskildevej i en skyskraber på 12. etage. Manden er meget
påpasselig, står op hver morgen, tager elevatoren ned, og går på arbejde.
Når han kommer hjem tager han igen elevatoren, men kun til 5. Sal. Sådan har han
gjort i al den tid, han har boet det.
Hvorfor? - Han er dværg! Stor hilsen fra Anders, Hold 1

MP-træf (campingtræf) 2002 
afholdes på

Sjelborg Camping, 
Hjerting, 6710 Esbjerg V

Gabriele og Carl Bratved (SG-19) 
er årets arrangører af MP-træf (campingtræf).

Sjelborg Camping ligger i naturskønne omgivelser grænsende op til Marbæk plan-
tage med en velbevaret jernalderboplads, i gåafstand fra Sjelborg strand og ikke
langt fra Esbjergs centrum.

Priser for 2002:
Voksne: Kr. 53,- pr. person pr. dag. Børn (0-12 år): Kr. 27,- pr. person pr. dag.
Strøm: Kr. 20,- pr. dag.
I prisen er inkluderet gratis bad i toiletbygningerne.
Prisen for en hytte: Kr. 200,- pr. dag, hvortil kommer prisen for hver person.
Hytten er inklusiv gratis strøm, vand, varme og tv.

For reservering kontakt Sjelborg Camping, Tlf.: 75 11 54 32, fax.: 76 13 11 32
e-mail: sjelcamp@mail.tele.dk
Husk at opgive at reserveringen er til MP-træf.
Læs mere på vores hjemmeside www.militarypolice.dk

Med venlig hilsen
Gabriele og Carl

DEN 16. – 17. OG 18. AUGUST. 
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Til lykke
Bag hver mand står gerne en kvinde - og-
så bag en MP’er, og dette kan godt ud-
mynte sig i et virkelig godt resultat. Se ba-
re på  Solveig og Fritz Volquartz, der fej-
rede deres Guldbryllup d. 27. januar 2002.

Fritz (»Leopold«, KP-2) har ydet en
meget stor indsats i for MP-foreningen si-
den dens oprettelse i 1950, og blev i 1995
udnævnt til foreningens bare 5. æresmed-
lem.

Men helt afgjort har Solveig også stået
bag; tænk bare på bankospillene i Køben-
havn og Skyttelauget i København, men vi
her fra Tissø har også fået umådelig stor
opbakning, som vi her siger tak for.

Vi ønsker hjertelig tillykke med dagen.
MP-lokalforening TISSØ

Den 21. december 2001 blev 4 MP-ser-
genter færdige på VUT-1 fra Søværnets
Sergent- og Reserveofficersskole. Da
karakteren fra merkonomeksamen først
forelå midt i januar, er de udnævnt til
oversergenter pr. 1 februar 2002.

Flemming Fage Sørensen, er 34 år,
vagtholdsleder ved Militærpolitiet Flå-
destation Frederikshavn. Flemming er
udnævnt til MP’er i søværnet i 1986 og har
16 års MP-tjeneste bag sig, heraf 4 år ved
NATO hovedkvarteret i Geilenkirchen
1993-1997. Flemming har været i Kosovo
med IMP i 1996.

11 marts 2002 bliver Flemming ud-
nævnt midlertidigt til seniorsergent-MP og
skal forrette tjeneste som stationsleder ved
MP i Pristina.

Michel Thimmers er 33 år, vagtholdsle-
der ved Militærpolitiet Søværnets Operati-
ve Kommando. Michel er udnævnt til
MP’er i søværnet i 1987, og har 15 års MP-
tjeneste bag sig, heraf 3 år ved NATO ho-
vedkvarteret i Geilenkirchen 1998-2001.
Michel har tidligere gjort tjeneste ved Mi-
litærpolitiet Flådestation Frederikshavn.

Hans Hartmann Frederiksen er 37 år,
vagtholdsleder ved Militærpolitiet Marine-
station København. Hans er udnævnt til
MP’er i søværnet i 1983, og har 19 års
MP-tjeneste bag sig. Hans har tidligere
gjort tjeneste ved Militærpolitiet Flådesta-
tion Korsør og Militærpolitiet Søværnets
Operative Kommando.

Brian Borum Jørgensen er 32 år, vagt-
holdsleder ved Militærpolitiet Marinestati-
on København. Brian er udnævnt til MP’er
i søværnet i 1988, og har 12 års tjeneste
bag sig, heraf 3 år ved NATO hovedkvar-
teret i Geilenkirchen 1997-2000. Brian har
tidligere gjort tjeneste ved Militærpolitiet
Søværnets Operative Kommando.

Hartm-

Søværnets nye MP-oversergenter: Stående fra ven-
stre Flemming Fage Sørensen, Michel Thimmers,
Hans Hartmann Frederiksen og Brian Borum Jør-
gensen.

Nye MP-
oversergenter
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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

Hovedkasserer:
Bent Erik Truelsegaard

66 17 57 20
Fax 66 17 57 44
bet.matt@get2net.dk

☎

Fødselsdagsfond:
Erik Hansen
Risbjergvej 27,
4291 Ruds Vedby

58 26 31 95

Girokonto: 6 53 92 97

Militærpolitiets
Historiske Samling:
c/o Hærens Logistikskole
Aalborg kaserner
9400 Nørresundby

Formand:
Carl Bratved

I bestyrelsen:
Frants Dalby
Erik P. Løvenvig

49 70 05 55
loevenvig@get2net.dk

Søren Nørgaard
Hans Seiberg

Kustode:
Gert B. Jensen

98 11 31 73
loega.gbj@get2net.dk

☎

☎

☎

Sekretær:
Finn L. Svendsen

97 42 16 35

Øvrige hoved-
bestyrelsesmedlemmer:
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

☎

☎

☎

☎

☎

☎ Souvenirbod:
Ole Olsen
Kildetoften 26 
6780 Skærbæk

74 75 00 26
os.olsen@post.tele.dk

Girokonto: 1 14 86 99

☎

INDMELDELSESKUPON

✂

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

Fanebærer:
Mogens J. Holm

32 51 03 64☎

�

�

�
�

�

�

�



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

Reserveret Postvæsenet

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

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

Ing-arkitekt og byggefirma

LERCHENBORGVEJ 59
DK-4400 KALUNDBORG

TLF. 53 51 53 53
FAX 53 51 77 66

Niels Riis Christensen, SG-39

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!

Kai & Jeppe, KP-hold 2

Agentur: Værktøj og maskiner

Ledig

www. .dk

Ledig


