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Forsidebillede: KFOR 23 holdt hjem-
komstparade i Varde, efter paraden donerede 
KFOR 23 ved velfærdsofficer oversergent Tor-
ben Christensen ved højtideligheden  i gymna-
stiksalen på Varde Kaserne en check på 70.000 
kr. til Fonden Danske Veteranhjem. Donationen 
kommer fra overskud fra de DANCON marcher, 
som KFOR 23 har gennemført i forbindelse 
med tjenesten i Kosovo. Donationen blev mod-
taget af Carl Bratved, der er formand for Ve-
teranhjem Trekantsområdet i Fredericia. Carl 
Bratved takkede for donationen, som vil gøre 
stor gavn i forbindelse med fondens fremadret-
tede arbejde.
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Pusterum
Hæren herunder også Militærpolitiet 
har fået et velfortjent pusterum med af-
slutningen af missionen i Kosovo.

Med KFOR 23 kunne den danske hær 
forlade Kosovo efter at have fuldført 
jobbet.

Vi glæder os over, at alle soldater er 
kommet hjem fra Kosovo i god behold, 
dette er desværre ikke tilfældet for sol-
dater der har gjort og gør tjeneste i an-
dre missioner.

Alle soldater der har gjort tjeneste i 
udlandet har i dag muligheden, for at 
mødes under helt uformelle former, for 
med andre i samme situation at opfri-
ske minder eller få en hjælpende hånd 
på Danmarks 3 veteranhjem.

Militærpolitiforeningen støtter disse 
veteranhjem og der er rigtigt mange 
af vores medlemmer der yder en stor 
indsats som frivillig på hjemmene, men 
behovet er enormt og der er brug for 
alle gode kræfter, herfra kan der kun 
opfordres til, at man tager kontakt til 
et af de 3 veteranhjem og tilbyder sin 
hjælp – stor eller lille – der er brug for 
al hjælp.

Carl Bratved
Landsformand

2



4

Fødselsdage i April                                    
80 år
Den  2. Niels Hougaard, KP-13
        Kisserupvej 7,4320 Lejre 

Den 26. Ib Andreasen, KP-13
        Løvsangervej 44,           
        3120 Dronningmølle 

Den 27. Ove Andersson, KP-13
        Skårupvej 120, 2650 Hvidovre 

75 år
Den  2. Preben Brandt, KP-20
        Dryadevej 49 B, 2650 Hvidovre 

Den 11. Verner Ejvind Hansen, KP-21
        Hovdingvej 2, Holme, 8400 Ebeltoft 

Den 14. Karl Mikael Hansen, KP-20
        Hegnshusene 50, 2700 Brønshøj 

Den 26. Knud Georg Christensen, KP-21
        Sigurdsvej 11, 4200 Slagelse 

70 år
Den  1. Boris Darlan, KP-50
        Gustav Wiedsvej 9, 8600 Silkeborg 

Den  4. Flemming Kjeld Jensen, KP-56
        Bøgevænget 10, 9631 Gedsted 

Den  6. Henry Dalgaard, KP-46
        Bregentvedvej 9, 4690 Haslev 

Den 14. Peder Bjørn Barlach, KP-53
        Elmevej 20, 2670 Greve 

Den 17. Palle Juul Madsen, KP-56
        Rosenvænget 12, 7755 Bedsted Thy 

Den 18. Anders Winther, SG-10
        Ernst Ahlgrensgatan 6B,           
        S-21759 Malmø, Sverige

Den 20. Tommy Siggaard-Petersen, SG-17
        Josteinsvej 27, 2880 Bagsværd 

Den 22. Erling Koefoed-Nielsen, KP-38
        Bellevuevej 20, 5700 Svendborg 

Den 23. Flemming Jønsson, KP-52
        Syrenvej 46, Ellinge Lyng           
        4560 Vig 

Den 24. Erik Hansen, KP-51
        Lisas Alle 8, Dyrup           
        5250 Odense SV 

Den 28. Jørgen Cedermark, SG-25
        Prinz-Albrecht-Strasse 32,           
        47058 Duisburg, Tyskland

Den 30. Svend Godballe Laursen, KP-53
        Skibsvej 46, 4040 Jyllinge 

65 år
Den  5. Karl H. Nielsen, KP-77
        Guldbjergvej 6, Ellehus           
        6240 Løgumkloster 

Den  8. Erik John, SG-32
        Melbyvej 665, Melby           
        8530 Hjortshøj 

Den  9. Torben Bach Rindsig, SG-29
        Brynhildevej 9, 3660 Stenløse 

Den 11. Bo Andersen, KP-86
        Lindebjerg Have 52,           
        5474 Veflinge 

Den 13. Bent Hejn Christensen, KP-82
        Dyrnæsvej 8 A, 4700 Næstved 

Den 14. Palle Bo Orth, KP-83
        Halsebyvej 17, c/o Kaj Jensen           
        4220 Korsør 
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Den 14. Jens Kure, SG-40
        Vittrup Alle 40, 2770 Kastrup 

Den 19. Carsten Brink Johansen, KP-73
        Jyderupvej 8, Jyderup, 4640 Faxe 

Den 19. Thorbjørn Hellbo Petersen, KP-84
        Heilsgade 4, st.tv.,           
        1734 København V 

Den 22. Finn Allan Hansen, KP-86
        Ejersmindevej 27, Sanderum           
        5250 Odense SV 

Den 22. Henrik Jøhnk, SG-36
        Æblehaven 40, 4390 Vipperød 

Den 23. Hans-Erik Rasmussen, KP-74
        P.P. Ørums Gade 44, st.tv.,           
        8000 Aarhus C 

Den 28. Jørn Andersen, KP-77
        Annekærvej 16 F, 8250 Egå 

Den 29. Torben Hinrichsen, KP-83
        Over.neden Vandet 1 C, 3.tv.,           
        1414 København K 

60 år
Den  4. Martin Kyed, KP-95
        Englerupvej 5, 4100 Ringsted 

Den  5. Anders Villumsen, KP-94
        Kvædevej 15, 8500 Grenaa 

Den  6. Bertel Kjær Hejlesen, KP-95
        Godsparken 67, 2670 Greve 

Den  8. Willy Holm Kristensen, KP-95
        Limfjordsvej 5,  9700 Brønderslev 

Den 19. Steen Kibsgaard, KP-96
        Gammel Bagsværdsvej 24 D, 2.tv,           
        2800 Kongens Lyngby 

Den 21. Kjeld Nørgaard, SG-43
        Østre Strandalle 16, 8240 Risskov 

Den 23. Anton S. Urskov, KP-94
        Daldovervej 37 A, 7183 Randbøl 

Den 27. Svend John Larsen, KP-95
        Strandboulevarden 148, 4.tv.,           
        2100 København Ø 

Den 30. Peter Jørgensen, KP-94
        A.P. Møllersvej 48, 7400 Herning 

50 år
Den  1. Ole Eske Hansen, SG-67
        Skovløkken 6, 5600 Faaborg 

Den  3. Niels Arne Svendgaard, SG-67
        Pindebakken 4, Addit           
        8740 Brædstrup 

Den  8. Henrik Lund, SG-72
        Ferren Syd 20, 9492 Blokhus 

Den 15. Martin Bjerregaard, SG-68
        Hasselvej 15, 4690 Haslev 

Den 15. Klaus Kristiansen, SG-68
        Højtoftevej 9, 2860 Søborg 

Den 15. Finn Kragh, SG-69
        Kildeportvej 9, Nødebo           
        3480 Fredensborg 

Den 28. Lars Løve Almer, SG-66
        Akacievej 8, 3400 Hillerød 

 
Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!         
 Erling, SG-47
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Den 28. januar 2011 var dagen, som 20 
spændte MP elever havde ventet på. Vi 
kunne endelig bære den røde baret med 
stolthed.  Vi afslutter første kapitel og 
starter et nyt i vores MP uddannelse, et 
kapitel som har budt på både blod, sved 
og tårer. Derfor vil jeg tænke tilbage på 
den første dag i Maj, hvor vi stod 38 ele-
ver en solskinsmorgen og var spændte på 
at se hvad vi egentlig havde meldt os til. 
Alle 38 elever med forskellig baggrund 
og forudsætning for at være ved GSU MP.
Hold GUNNAR vil nok bedst huske de 
svære tider, som var med til at forme og 
slibe kanter, så vi ikke længere arbejdede 
som individualister, men som en stærk 
gruppe med et godt sammenhold. Klør 
Knægt havde vi, som alle andre hold, 
frygtet. Fem dage med et hold instruktø-
rer som havde til formål at presse os til 
det yderste. Derfor kunne flere elever ved 
hjemkomsten ikke udgå at fælde en tåre 
eller to - en tur ingen af os vil glemme.
Hold GUNNAR har haft mange oplevel-
ser og udfordringer i disse 9 måneder, 
hvilket har modnet os og sat sine spor - 
alle på hold GUNNAR har udviklet sig 
igennem GSU MP. Der har selvfølgelig 
også været stridigheder, hvilket der også 
er med til at opbygge eller styrke venska-
ber.
Skolens på mange måder strenge di-
sciplin har været en befrielse for nogen 
- et irritationsmoment for andre. Men 
på bundlinjen har det resulteret i, at alle 
på hold GUNNAR har mærket den helt 
specielle MP-ånd, der eksisterer, både på 
skolen, men også i kompagnierne.
Hele hold GUNNAR er derfor stolte og 
glade for, at vi nu kan kalde os MP’ere, 
med dertilhørende ansvar, beføjelser og 
pligter.

Selve udnævnelsesdagen startede klok-
ken 0800 med fælles morgenappel. Både 
ældste og yngste hold stod opmarcheret. 
Der skulle uddeles præmier til vinderne 
af de forskellige vægtklasser i boksning, 
til holdets bedste skytte samt vinderen af 
MP-flerkamp.
Herefter viste hold GUNNAR deres re-
spektive pårørende rundt omkring og i 
bygning 11, hvor yngste hold dagen for-
inden havde klargjort en række boder til 
fremvisning af skolens materiel og køre-
tøjer.
Det spændte vidt lige fra fremvisning 
af al udleverede personlig udrustning, 
de forskellige våbentyper og et mørke-
kammer, hvor der var mulighed for at 
prøve de såkaldte Night Vision Goggles 
(NVG).
Den helt store publikumsfavorit var dog i 
Lundtoftestuen hvor der, udover at være 
kaffe på kanden, også kørte hold GUN-
NARs bokseeksamen på fjernsynet.
Efter endt fremvisning trak de pårøren-
de mod gymnastiksalen alt imens hold 
GUNNAR skiftede fra tjenesteuniform 
til 69.
Herefter fulgte selve udnævnelsen. I da-
gens anledning havde Prinsens musik-
korps valgt at kigge forbi. Det blev en 
storslået seance med uddeling af diverse 
anerkendelser, taler samt selvfølgelig det 
allervigtigste: hold GUNNAR kunne en-
delig påtage de røde baretter.
Efter fotoseancen ved cindersbanen var 
det tid til sidste punkt på dagens pro-
gram, reception på MP-stuen. Her var der 
mulighed for at få en øl eller et glas vin.
Ved 12-tiden sluttede det officielle pro-
gram. Alt i alt en hyggelig og gennemført 
dag.

Udnævnelse af GSU MP hold GUNNAR
Af sergent M. Unnerup
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Som vist alle her ved, så døde vores 
kære medlem og nyudnævnte re-
daktør af ”Det Røde Betræk” Arne 
K. Pedersen på Næstved Sygehus 
d. 12.jan. og bisættelsen foregik fra 
Hyllested Kirke torsdag den 20. janu-
ar. Vi var mange gl. MP’er fra Tissø 
og fra Storstrømmen m.fl. der deltog, 
og ikke mindre end 4 faner stod vagt 
ved kisten, Tissø, Storstrømmen, Kø-
benhavn og Hovedforeningen, det 
var da et flot syn som Arne sikkert 
ville have frydet sig over.
Vi kommer til at savne Arne når vi 
mødes, hans smittende humør og om-
sorg, hans glimt i øjet og mangen en 
god historie, hvor en enkelt eller to 
ikke altid var lige stuerene.

Efter højtideligheden i kirken blev 
alle over 100 personer inviteret til 
mindesammenkomst i nærmeste for-
samlingshus hvor der var kaffe og 
boller med div. pålæg. Arne og To-
ves søn, Søren m.fl., holdt taler og en 
sang blev afsunget, alt sammen me-
get i Arnes ånd, han havde også selv 
fabrikeret en folder med salmer der 
blev sunget i kirken, ikke kirketjener 
for ingenting.
Arne vil blive savnet i vores lokale 
forening. Vores varmeste tanker går 
til Tove og familien.
Æret være Arne K’s minde.

På MP Tissø’s vegne
 Jørgen Nielsen

NEKROLOG

© Rigspolitiets Personaleafdeling  2006         SAKS FILM  ·  www .saks.dk (Kaj Verner Larsen, SG-hold 53)

Mange politibetjente har en fortid i Militærpolitiet. Hvis du vil vide mere om dine 
muligheder, så besøg vores hjemmeside eller mød op til et jobinformationsmøde.

Se tilmelding på www.blivpolitibetjent.dk

VENLIGHED
SERVICE

 ANHOLDELSE
SE OS LIVE PÅ
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Nyt fra Afghanistan
Så er der skrevet et nyt kapitel i histo-
rien om Danmarks engagement i Af-
ghanistan. Når du sidder med Det røde 
Betræk i hånden og læser dette indlæg, 
har Hold 10 forladt Helmand-provin-
sen, og vi har atter betrådt den danske 
muld, efter at have tilbragt godt et 
halvt år under sydlige himmelstrøg.  
Fra starten proklamerede vi, at dette 
var ”Missionen du ikke vil hjem fra”. 
Hvorvidt alle var enige i den betragt-
ning, da vi i løbet af februar gik om-
bord på flyet, der skulle fragte os hjem 
til et længe ventet gensyn med familie 
og venner i Danmark, skal her være 
usagt, men i hvert fald kan vi se til-
bage på en spændende mission i det 
sydlige Afghanistan.  
  
Den sidste måned af missionen blev 
heldigvis forholdsvis rolig. Bortset 

fra den tragiske hændelse d. 9. januar 
2011, hvor vi mistede endnu en dansk 
soldat; den fjerde fra Hold 10, var 
der relativt få sager. Vi kunne derfor 
i ro og mag klargøre overdragelsen til 
Hold 11, der efter deres afsluttende 
øvelse i januar var klar til at overtage 
opgaven.  
  
Medaljer og march  
Som det er traditionen, skulle vi in-
den hjemrejsen have overrakt vores 
medaljer for deltagelse i denne mis-
sion. Af operative årsager kunne hele 
det danske kontingent naturligvis ikke 
samles på én gang for at holde medal-
jeparade. Der blev derfor holdt flere 
mindre parader både i lejrene Bastion 
og Price samt i Patruljebaselinjen, der 
udgøres af de fire mindre patruljeba-
ser, der under det seneste halve år har 
været bemandet med et infanterikom-

Militærpolitiet Det Danske 
Kontingent, ISAF 10
”Missionen du ikke vil hjem fra”

Kontingentchefen overrækker medaljer til cheferne.



pagni. Samtidig måtte paraderne for-
deles over flere dage, da det ikke var 
muligt at samle alle soldater, eftersom 
der altid er nogen, der er ude at løse 
opgaver.  
Dette gjaldt selvfølgelig også MP, der 
dog kunne samle hele 7 mand (halv-
delen) til én og samme parade i lejren 

Price, hvor den første af flere parader 
blev afholdt. Her overrakte kontin-
gentchefen først medaljer til cheferne, 
hvorefter disse overrakte medaljer til 
soldaterne i deres respektive enheder.  
Omtrent samtidig med afviklingen af 
medaljeparaderne, var det også blevet 
tid for den traditionelle DANCON-

Vores to civile politifolk, politiinspektør Hans Herluf og vicepolitiinspektør Lars Haugaard, 
fik også deres medalje. 

11
Et udsnit af MP’erne efter medaljeparaden. Til højre ses feltpræsten.



march. Mange af bladets læsere, der 
tidligere har været udsendt i interna-
tionale missioner vil sikkert have del-
taget i disse marcher, men i modsæt-
ning til f.eks. Cypern og Balkan, så 
medfører de operative forhold og ikke 
mindst truslen i området, at DAN-
CON-marchen desværre må gennem-
føres inde i selve lejrene eller i hvert 
fald i nogenlunde ”sikre” omgivelser. 

Således bestod DANCON-marchen i 
Price af syv omgange inden for lejrens 
perimeterhegn, hvilket ikke gav de 
helt store naturoplevelser undervejs.  
Med de obligatoriske 10 kg. i rygsæk-
ken tilbagelagde MP-sergent Lasse 
Breitenstein de 21 km. på 1 time og 49 
minutter, hvilket må siges at være gan-
ske hæderligt, og han blev da også den 
hurtigste mand på ruten den pågæl-

MP-sergent Lasse Breitenstein i ensom majestæt under DANCON-marchen, som han 
”vandt” med den suverænt bedste tid; 21 km. på 1 time og 49 min.

MP-sergent Jimmy Jespersen stikker af sted med bolden for næsen af en afghansk spiller.  
Dette var dog ikke tilstrækkeligt til at vinde kampen, der endte 1-4 i afghanernes favør.  
12



dende dag, ligesom desuden fik endnu 
en medalje på brystkassen.      
 
POMLT 
Vores MP-gruppe, der er tilknyttet Po-
lice Operational Mentor and Liaison 
Team (POMLT), har siden årsskiftet 
for alvor fået gang i uddannelsen af 
det afghanske politi (ANP). Man er 
nu begyndt at træne hele mandskabet 
fra de enkelte ANP-kontrolposter på 
én gang, idet de samlet gennemfører 
et fem dage langt træningsprogram på 
politihovedkvarteret under ledelse af 
MP.  
For at opbygge de kollegiale og ven-
skabelige relationer med ANP og ci-

vilbefolkningen, blev der inden vores 
hjemrejse arrangeret en fodboldkamp 
på Gereshk Stadion mellem to udvalg-
te hold fra henholdsvis POMLT og 
ANP. Kampen blev en stor begivenhed 
i byen og tiltrak mere end 1.000 tilsku-
ere, og selv om kampen set med dan-
ske øjne blev en begrænset succes, da 
vi tabte 1-4, så var dette arrangement 
alligevel et væsentligt symbol på sam-
arbejdet og de fælles bestræbelser for 
at skabe fred og sikkerhed i Gereshk.  
Med ankomsten af Hold 11 er netop 
arbejdet med uddannelse og rådgiv-
ning af ANP i øvrigt blevet prioriteret 
i endnu højere grad, end det har været 
tilfældet på Hold 10. den politifaglige 

Et hold afghanske politifolk med deres diplomer efter vellykke gennemgang af  trænings-
programmet i rammen af POMLT. Bagerst ses vores tre MP’re samt en britisk kollega.

13



del af indsatsen bliver reelt fordoblet, 
idet der nu er hele 6 MP’ere og 4 civile 
politifolk i organisationen.    
 
Afløsning og tilbageblik 
I starten af februar ankom så det nye 
hold til Helmand. I første omgang an-
kom den nye stationsleder samt en en-
kelt MP-sergent, men hurtigt herefter 
ankom de øvrige 10 MP’ere fra Hold 
11 samt de 6 MP’ere til POMLT. Sel-
ve overdragelsen forløb relativt gnid-
ningsfrit, selv om vi desværre havde et 
par sager fra Hold 10, der ikke kunne 
afsluttes og derfor måtte overdrages 
og gøres færdige af de nye folk.  
De sidste to mand fra MP Hold 10 re-
turnerede til Danmark d. 20. februar, 
og dermed kunne vi se tilbage på et 
spændende og oplevelsesrigt halvt år i 

Helmand-provinsen. Det har ikke væ-
ret helt uden omkostninger; vi mistede 
fire kolleger og endnu flere sårede 
blev sendt hjem før tid. Men endnu en 
gang leverede MP ”varen”, og vi har 
undervejs nydt stor respekt for vores 
arbejde. Det vil være alt for omfangs-
rigt at remse alle historierne op i dette 
blad, men man vil sikkert i mange år 
ud i fremtiden kunne høre nogle af 
disse historier fortalt over en kop øl på 
MP-stuen under et jubilarstævne eller 
ved en anden lignende lejlighed. Un-
der alle omstændigheder skal der lyde 
et tak for denne gang – og tak til alle 
jer, der orkede at høre vores lange be-
retninger her i ”betrækket”. Det blev 
jo trods alt for MP’s vedkommende 
endnu engang ”missionen vi alle kom 
hjem fra”…!    

14

Kosovo hold 23
Med Kosovo hold 23 afsluttede den danske Hær de-
res mission i Kosovo, vores MP’er nåede ikke dette 
nummer af bladet med deres afsluttende artikel fra 
missionen, men den bliver bragt i næste nummer.

En del af MP Hold 10 inden den sidste køretur til Camp Bastion forud for overdragelsen. 



Repræsentantskabsmøde
Militærpolitiforeningen i Danmark indvarsler herved til

ordinært repræsentantskabsmøde 
lørdag den 30. april 2011 kl. 11:00

på soldaterhjemmet ”Dannevirke” i Odense.
Dagsorden iflg. Lovene således:

1. Valg af dirigent.
2. Hovedbestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
3. Uddeling af Luffes Mindepokal.
4. Hovedbestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt budget 

for det kommende år.
5. Fødselsdagsfonden aflægger det reviderede regnskab.
6. Souvenirboden aflægger det reviderede regnskab.
7. Militærpolitiets Historiske Samling aflægger det reviderede regnskab.
8. Hver lokalforening afgiver en kort beretning om lokalforeningens virke 

for det forløbne år samt orienterer om det kommende års planer.
9. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

10. Behandling af indkomne forslag.
11. Valg af:
 a. Landsformand. (På valg er Carl Bratved).
 b. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer. (På valg er Niels Møller Thomsen, 

Michael Kruse Nielsen og Jakob Mølgaard ).
 b.  2 hovedbestyrelsessuppleanter. (På valg er Gert B. Jensen og Ole 

Vilner).
 c.  2 revisorer. (På valg er Flemming Steen Pedersen og Steen   

Ladefoged)
 d.  1 revisorsuppleant. (På valg er Tom Thomassen).
12. Orientering om dato og sted for næste års jubilarstævne.
13. Fastsættelse af dato og sted for næste års ordinære møde i repræ-

sentantskabet.
14. Offentliggørelse af skyderesultater og uddeling af skydepræmier.
15. Eventuelt.
Forslag til dagsordenens punkt 10 fremsendes til landsformanden senest 
1. april, for at kunne blive behandlet.

Militærpolitiforeningen i Danmark byder på morgenmad fra kl. 10:00 til mø-
dets start kl. 11:00.

Vi glæder os til at se dig.
Carl Bratved

15



Første beretning fra Libanon hold 
4, hvor vi så småt er ved at komme 
på plads. Vi ankom til lejren i syd 
Libanon, HQ Naqoura midt om nat-
ten den 30 JAN. Der var mørkt og 
alle tre MP’er var udmattede efter 
rejsen og gik derfor direkte i seng. 
Næste formiddag da vi vågnede, 
var vi temmelig overrasket over 
udsigten. Vores beboelse lå placeret 
ca. 50 meter fra Middelhavet og ud 
for mit vindue var der et stort ap-
pelsintræ. Dette var for mit eget 
vedkommende meget anderledes i 
forhold til mine tidligere missioner.

Vejret har ikke helt været, som vi 
blev ”lovet” hjemmefra. Det hele 
startede med regn og blæst, men det 
skulle gerne blive bedre med tiden. 
Som de lokale har fortalt os, skul-
le det snart blive varmt og når det 
sker, ville vi ønske, at det var koldt.
Sommeren skulle efter sigende 
være værre end Irak og Afghani-
stan.

Overdragelsen fra hold 3 til hold 4 
er så småt slut, og den sidste MP’er 
fra hold 3 er nu på vej hjem. Vi er 
glade for den overdragelse hold 3 
gav os, og vi føler os nu rustet til de 
næste 6 måneder.

Hold 4 har valgt, at have en stram 
politik vedr. alkohol til de danske 
soldater under missionen. Hold 3 
har efter vores mening haft en me-

get slatten alkoholpolitik, med nær-
mest ingen begrænsninger. Det har 
efter hold 4 mening været skræm-
mende at se, at ting som dette stadig 
foregår i danske missioner. Specielt 
når man tænker på, at Danmarks 
bidrag til denne mission, hoved-
sagligt er transport, hvor der bliver 
brugt rigtig mange timer på lande-
vejen.  
Det stiller selvfølgelig en del ud-
fordringer over for MPELM hold 
4 at skulle håndhæve dette. Der er 
stort set adgang til alkohol over alt 
i Libanon og der er mere end man 
skulle forvente.

MPELM har også været pres-
set hårdt i bund, siden vi overtog 
kommandoen fra hold 3. Vi har 
haft masser af sager og har brugt 
utroligt meget tid på at skrive. Ho-
vedsaligt har sagerne været mindre 
færdselsuheld, som nærmest er en 
standard for denne mission. Vi hå-
ber at antallet af færdselssager vil 
falde inden ret længe.

Inden hold 3 forlod os, havde de os 
med ude på en masse spændende 
ture i ansvarsområdet. Blandt andet 
kørte vi en tur langs den libanesiske 
og israelske grænse. Meget spæn-
dende at se, og man kan tydeligt 
se, at området stadig er fyldt med 
spændinger mellem de to parter. 

MPELM hold 4 har også allerede 

MPELM Libanon, hold 4
Af SG Martin Vad
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stiftet en del bekendtskab med det 
Internationale MP kompagni, som 
hovedsaligt består af soldater fra 
Tanzania. Samarbejdet med dem 
har indtil videre været den største 
udfordring for os under vores hidtil 
korte mission. Rygtedannelse om, 
at nogen ønsker at underlægge de 
danske MP’er dette kompagni, hå-
ber vi kun forbliver på rygtebasis. 
Et sådant tiltag ville være dybt tra-
gisk og sørgeligt, og ville ikke være 
det danske militærpoliti’s niveau 
værdigt.

Missionen i Libanon kræver for 
danskernes vedkommende en stor 

pose tålmodighed. Stort set alle de 
ting vi skal bruge, skal rekvireres 
gennem FN. Folk som kender FN 
missioner ved, at dette kan være en 
meget langsom proces. 

Ellers er vi ved MPELM gået ind til 
denne mission med løftet hoved og 
ser frem til 6 spændende og begi-
venhedsrige måneder.

De største hilsner fra MPELM, 
UNIFIL hold 4, Libanon. 

  
Sine ira et studio.

Grænsen mellem Israel og Libanon, den såkaldte ”Blue Line”.
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Hærens Militærpoliti var til stede 
og gennemførte kontrol ved 19 ju-
lefrokoster, og stationslederen ærg-
rer sig over resultatet.

I forbindelse med, at der blev afholdt 
julefrokoster ved mange af Hærens 
kaserner og enkelte centrale myndig-
heder, var Hærens Militærpoliti til 
stede for at kontrollere, at deltagerne 
til festerne ikke førte køretøjer derfra 
i spirituspåvirket tilstand. 
 
Hærens Militærpoliti kontrollerede 
adskillige hundreder ved årets jule-
frokoster. (Modelfoto).
Hærens Militærpoliti deltog ved 19 
arrangementer, og langt de fleste ste-
der udtrykte både myndigheder og 
deltagere stor tilfredshed med og for-
ståelse for vores tilstedeværelse.
Bilisterne blev primært kontrolleret 
i forbindelse med udpassage fra det 
militære område, og adskillige hun-
drede blev kontrolleret.

Forud for julefrokosterne blev alle 
informeret om, at vi var til stede og 
gennemførte kontrol.
Desværre blev det til seks påvirkede 
bilister, hvoraf to blev overgivet til 
civilt politi, da de var civile. Fire rap-
porter er nu sendt til Forsvarets Audi-
tørkorps til videre behandling, men 
for disse bilister ser det ikke godt ud, 
da den gennemsnitlige promille var 
1,44 målt med Militærpolitiets al-
kometre. De udtagne blodprøver vil 
vise, om de målte promiller holder, 
men når promillerne er så høje, vil 
der normalt kun være en meget lille 
procentvis afvigelse. 
Om de seks overtrædelser siger se-
niorsergent Niels Chr. Eriksen: - Jeg 
synes, det er brandærgerligt, at folk 
kører i spirituspåvirket tilstand og 
meget dumt, når de ved, at vi er til 
stede.

Seks bilister taget ved alkoholtest
Af seniorsergent Niels Chr. Eriksen, stationsleder ved Hærens Militærpolitistation.

Hærens Militærpoliti kontrollerede adskillige hundreder ved årets julefrokoster. (Modelfoto).
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Under ovennævnte overskrift har jeg 
på Facebook oprettet en side, hvor en 
række af personer fra mit netværk har 
meldt sig ind og dermed står til rå-
dighed for hjemvendte soldater fra de 
missioner som Danmark har udsendt 
dem til. Det er uanset om det er Af-
ghanistan, Irak eller flådeindsatsen ved 
Afrikas kyst. Det kan også være fra 
Balkan eller andre steder.

Mentornetværket har været kort omtalt 
i DRB december 2010 (p22) og DRB 
januar-februar 2011 (34). Jeg er blevet 
bedt om, at sætte et par ord mere på.

Hen over sommeren 2010 var der at-
ter debat i medierne om vores indsats 
i Afghanistan. Man talte nu meget om 
dem, der kom hjem med skader på 
krop og sjæl. Der var også et par avis-
fortællinger om tidl. udsendte fra Bal-
kan, som systemet ikke havde ”samlet 
op” og som derfor var gået helt i opløs-
ning. Enten var de flyttet ud i skoven 
eller endt i en social deroute og måske 
endda i fængsel.

Jeg sad i min bil på vej hjem fra ar-
bejde og lyttede til et indlæg om disse 
forhold.

Som så ofte før følte jeg en vrede og 
forargelse mod systemet og bureau-
kraterne og deres mangel på ordentlig 
vilje til at sikre, at det de sætter i gang 
også bliver vedligeholdt og afsluttet 
ordentligt.

Da min første vrede var ovre tænkte 

jeg på hvad man kan gøre?? Min kon-
klusion var og er, at jeg ikke kan gøre 
megen nytte for de soldater og med-
mennesker som kommer hjem med 
skader på krop og sjæl. Men jeg var 
hurtigt klar over at jeg kunne forsøge 
at gøre noget for de øvrige.

Ifølge pressen i de dage var der ca. 18 
% som kom hjem med skader. Det be-
tyder, at der er ca. 82 % som er OK. 
Gad vide hvor mange af dem har styr 
på hvad og hvordan de kommer vi-
dere i det civile liv med job og/eller 
uddannelse?? Her skal man huske, at 
der også var en debat om, at dette hold 
vist var det første, hvor Forsvaret ikke 
kunne tilbyde ansættelse til alle dem 
der ønskede det.

Man skal også have med, at mange 
af disse udsendte var taget af sted før 
krisen og arbejdsløsheden rigtig havde 
slået igennem. De kommer altså hjem 
og står absolut bag i køen!!

Jeg satte hurtigt rammerne op for hvad 
jeg mente der skulle til for at få en 
række erhvervsfolk fra mit netværk 
til at bidrage. Disse kan bl.a. læses på 
nævnte facebookside, her skal jeg kort 
opridse nogle af de ”spilleregler” net-
værket arbejder efter.

Vi tager ikke politisk stilling til kri-
gen eller udsendelserne, vi har ingen 
kunstige jobs, vi lover ingen jobs, vi 
virker i vores virksomheder fuldstæn-
digt som vi altid gør. Netværksmed-
lemmernes indsats i arbejdet er uløn-

Mentornetværk for hjemvendte
soldater!
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net, det er ikke tale om et netværk 
med struktur, økonomi, udgifter m.m. 
– ingen skal tjene penge på dette. Vi 
ønsker ikke at være en konkurrent til 
veteranforeninger, fagforeninger og 
soldaterforeninger el. lign. Konceptet 
bygger på hjælp til selvhjælp til de 
hjemvendte soldater som er klar til ar-
bejdsmarkedet.

Her er tale om et arbejdsmarked som 
er svært mærket af den finansielle og 
økonomiske krise. Arbejdsløsheden 
stiger og virksomheder kæmper for at 
overleve.

Mentornetværket skulle tilbyde en hur-
tig og direkte adgang til nogle af dem 
der træffer beslutninger og har erfaring 
i erhvervslivet. Altså et egentligt men-
tornetværk, hvor vi kunne bruges til 
afklaring, sparring og som selvfølgelig 
også vil indbefatte, at hvert medlem i 
netværket også selv har et netværk til 
nogen der kan hjælpe, disse har også et 
netværk o.s.v.

Af mange årsager var jeg klar over, at 
netværket havde brug for en person 
som pressen ville tage alvorlig og som 
ikke var ”fedtet” ind i ting der kunne 
ødelægge emnet og evt. kunne skade 
nogle af de virksomheder som netvær-
kets medlemmer arbejder i og for.

Mit valg var klart og præcist. Jeg skul-
le have fat i generalløjtnant Kjeld Hil-
lingsø. Heldigvis vidste jeg hvor jeg 
kunne få kontakt med Generalen. Jeg 
satte ham kort ind i sagen. Han gav sin 
indledende accept. Jeg udfærdigede så 
et idegrundlag og et sæt ”spilleregler”. 
Dem godkendte Generalen og på det 
grundlag gik jeg i gang med at ringe 

til en række erhvervsfolk rundt om-
kring i erhvervslivet. Her ibland var 
der selvfølgelig flere med en fortid i 
Forsvaret. Der er tale om flere office-
rer af reserven, folk fra Jægerkorpset, 
Militærpolitiet, Hærens kampregimen-
ter, men også erhvervsfolk som ikke 
har gjort tjeneste, men som blot har de 
rette holdninger og værdier til samfun-
det. Jeg tog også kontakt til en gammel 
MP’er som er politikommissær ved 
politiet, og som selv har været udsendt 
både som soldat og politimand. Des-
uden tog jeg kontakt til min lokale sog-
nepræst. Han havde på det tidspunkt 
været udsendt en gang som feltpræst 
og er i skrivende stund udsendt igen 
som feltpræst på Hold 10.

På Facebooksiden er der i dag opført 
19 deltagere i netværket. Der er 4 som 
ikke optræder af forskellige personlige 
og forretningsmæssige årsager. Det er 
ikke noget problem, jeg formidler når 
og hvis deres kompetencer og netværk 
skal i brug.

Ved Generalens hjælp fik jeg kontakt 
til de hjemvendte fra Hold 9 inden de 
blev sendt hjem. Med god bistand fra 
forsvaret fik jeg dem i tale et par ti-
mer. Her gav jeg dem en gennemgang 
af hvad erhvervslivet stiller af krav i 
dag og hvordan man kommer i kontakt 
så man kan komme videre. De fik lidt 
hjemmeopgaver for og så begyndte ar-
bejdet.

Vi har til dato bragt 19 hjemvendte 
soldater i kontakt med arbejdsgivere 
og uddannelser hvor det er lykkedes.

Vi har løbende kontakt til alle dem der 
har henvendt sig!
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Flere af soldaterne fra Hold 9 har knyt-
tet kontakter til netværket og jeg har 
selv fat i tre af dem som jeg regelmæs-
sige er i kontakt med og som jeg taler 
med og hjælper med at holde fast i de-
res civile mål og komme videre i job 
og uddannelse.

Det ville føre for vidt her, at gå igen-
nem de forskellige virksomheder som 
har bidraget, men man kan sige, at der 
alle steder er en meget positiv indstil-
ling når vi henvender os på vegne af 
- eller sammen med en af disse hjem-
vendte soldater.

Mentornetværket var omtalt i DR P4 
og P1 om mandagen i uge 42.

Det udløste en lang række henvendel-
ser fra enkeltpersoner og virksomheder 
der ville bidrage.

Her fik jeg et omfattende sorterings-
arbejde. Mange af disse henvendelser 
havde kommercielle interesse for øje. 
De er blevet afvist alle som en. Et par 
havde også andre mere personlige 
tvivlsomme motiver – væk med dem 
også. Resten har jeg fat i og de bliver 
taget på deres ord om lyst til at hjælpe, 
når netværket står med en hjemvendt 
soldat der kunne passe ind.

På den mere sørgelige side må jeg også 
sige, at jeg har modtaget henvendelser 
fra nogle fra Balkan, som ikke har det 
godt. Et par bor af og til ude i sko-
ven og har svært ved at klare sig. Mit 
svar til dem, efter at jeg har lyttet og 
talt længe med dem, har været at jeg 
ikke kan hjælpe og at de må tage imod 
de tilbud som samfundet tilbyder. En 
anden henvendelse var fra en – vist 

nok også fra Balkan – som var endt i 
fængsel for et tåbeligt røveri. Han fik 
en skideballe. Mit synspunkt er, at den 
energi og motivation han anvender for 
at gå ind i en butik (eller hvad ved jeg) 
og ødelægge livet for dem der står bag 
kassen og selv ende i fængsel, kunne 
han have brugt på at gå ind og spørge 
om arbejde. Det er muligt at han skulle 
ind og spørge flere steder, men det er 
utvivlsomt, at udbyttet på det lange 
sigt havde været bedre og mere. Det 
erkendte han, at han var enig i!

Det er klart, at vi har lært en del af at 
arbejde med Hold 9. Det bruger vi nu 
i samarbejde med forsvaret til Hold 10 
når de kommer hjem. 

Af og til sker der også andre positive 
ting omkring netværket. Mellem jul og 
nytår fik Generalen en henvendelse fra 
Inge Corell på Havreholm Slot. Hun 
tilbød at tage - vist nok 9 – arm- el-
ler ben amputerede soldater og deres 
koner/kærester ind i en weekend med 
pleje og alt betalt. Denne fine henven-
delse har vi givet videre til Bjarne Hes-
selberg, fra ”De blå Baretter”!

Vi arbejder videre og værket drives af 
den glæde der er i, at have kontakt med 
solide og veldisciplinerede unge kvin-
der og mænd. Lad os alle i fællesskab 
sikre, at dem der har ydet en indsats for 
vores frihed og demokrati også bliver 
vel og fair modtaget når de vender til-
bage til vores civilesamfund.

Henrik Danielsen
SG hold 64.
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Interforce er et samarbejde mellem for-
svaret og civile private og offentlige 
virksomheder omkring forsvarets brug af 
det frivillige personel. Interforce formål 
er at forbedre forholdene for disse men-
nesker, der står med både en militær og 
en civil forpligtelse, når forsvaret bruger 
de ”skjulte” ressourcer. 
Godt 1800 virksomheder støtter i dag In-
terforce, der blev etableret i 1999 og har 
en komité bredt sammensat af topchefer 
fra en række private og offentlige virk-
somheder, institutioner og organisationer.
Velkomst ved formanden - fhv. minister 
Frode Sørensen 
Hvis dit firma endnu ikke er støttemed-
lem, er det naturligvis også mit håb, at 
du/I vil gøre brug af ansøgningsformula-
ren til en støtteerklæring, som findes ved 
at klikke på den røde tilmeldingsknap på 
forsiden.
Med en underskrift på en Interforce støt-
teerklæring bliver din virksomhed en del 
af et vigtigt net-værk, der i dag tæller 
cirka 1.900 virksomheder, som bakker op 
om Interforce, forsvaret og vores soldater 
i ind- og udland.
I Interforce har forsvaret og støttevirk-
somhederne i godt ti år arbejdet sammen 
for at optimere for-holdene for medar-
bejdere i erhvervslivet, der ved siden 
af deres civile job har en tilknytning til 
for-svaret. Enten i form af en rådigheds- 
eller korttidskontrakt, eller som frivillig 
hjemmeværnssoldat. Og i særlig grad har 
fokus været rettet mod forholdene for de 
soldater, som udsendes til de internatio-
nale missioner.
Det er formål, som stadig er vigtige, re-
levante og aktuelle. Men i takt med, at 
forsvarets internatio-nale opgaver både 

er blevet flere og 
voldsommere, ja 
da er behovet og 
villigheden til at 
få hjem-vendte 
soldater godt integreret i samfundet efter 
en udsendelse også blevet en væsentlig 
del af Interforce formål. Både når det 
handler om soldater med fysiske eller 
psykiske skader og soldater, der blot øn-
sker en karriere i en virksomhed uden for 
forsvaret. For de soldater er det godt at 
vide, at der findes en organisation som 
Interforce, hvor en bred skare af virk-
somheder ser det som en klar fordel, at en 
jobansøger har været udsendt som soldat.
For de sårede soldaters vedkommende er 
det særligt vigtigt, at såvel forsvaret og 
erhvervslivet som det øvrige samfund 
udviser stor hjælpsomhed og fleksibilitet. 
Og på det område er jeg både glad for og 
stolt over, at Interforce virksomheder har 
taget initiativ til at etablere særlige ud-
dannel-sespladser til sårede soldater med 
varige fysiske eller psykiske mén efter en 
udstationering.
Da Interforce i sin tid blev etableret, var 
det et unikt samarbejde mellem erhvervs-
livet og forsvaret, der så dagens lys. Og 
samarbejdet er stadig i en klasse for sig. 
For det er  nærmest umuligt at få øje på 
noget negativt ved et samarbejde, der har 
til formål at sørge for gode jobforhold for 
danske soldater, som har eller ønsker en 
tilknytning til det civile erhvervsliv.
Interforce samarbejdet giver afkast på 
mange fronter. Men Interforce skal først 
og fremmest være til gavn for soldaten. 
En soldat, der vender hjem og får bristet 
sine forventninger, fordi hans civile job 
er givet til en anden, risikerer at blive bit-

Hvad er InterForce
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ter på forsvaret, arbejds-giveren og det 
omkringliggende samfund. Og det skal vi 
for alt i verden undgå.
Endnu en gang velkommen til Interforce, 
Frode Sørensen

Velkomst ved Forsvarschefen,
general Knud Bartels
Interforce er en vigtig brik. For mig som 
forsvarschef og ikke mindst for vores sol-
dater.
Med cirka 25.000 ansatte er forsvaret en 
stor arbejdsplads, og jeg ser et klart be-
hov for et betyde-ligt sammenspil med 
erhvervslivet – ikke mindst i relation til 
vores soldater, som ofte forlader for-sva-
ret i en forholdsvis ung alder, eksempel-
vis efter en udstationering. Her har vi et 
ansvar for at hjælpe til, hvor vi kan, så 
soldaten får en så god tilværelse som mu-
ligt efter perioden i forsvaret.
Og her ser jeg Interforce som en betyde-
lig medspiller – ikke mindst når det gæl-
der de fysisk og psykisk sårede soldater, 
som desværre er blevet flere i takt med, at 
operationerne har ændret karakter til de-
ciderede kampopgaver. Interforce-virk-
somhedernes rolle i relation til at byde 
sig til i forbindelse med denne gruppes 
integration på arbejdsmarkedet, ser jeg 
som en væsentlig dimen-sion af Inter-
force samarbejdet.
For typen af de operationer som især hæ-
ren løser, har ændret sig drastisk de se-
nere år. Operatio-nerne er blevet hårdere, 
og man ser flere tab og flere soldater end 
hidtil komme hjem med ampute-rede 
lemmer og ar på sjælen. Som konsekvens 
af den udvikling er der opstået en række 
organisa-tioner, hvis formål det er at støt-
te de sårede soldater og deres pårørende.
Organisationerne har hver især deres kva-
liteter, og der er ingen tvivl om, at Inter-
force har nogle ganske særlige kvaliteter. 

Især når det handler om at få de hjem-
vendte – og specielt de fysisk og psykisk 
sårede – soldater integreret på arbejds-
markedet. Et job kan udgøre et vigtigt og 
fast stå-sted for den hjemvendte soldat. 
Interforce samarbejdet og Interforce støt-
tevirksomhederne er en vigtig ressource 
i den proces, som vi bør udnytte i videst 
muligt omfang.
For ét er sikkert; vi har pligt til at arbejde 
for at sikre, at de sårede soldater kan for-
lade forsvaret med rank ryg og følelsen 
af stolthed over deres indsats og med 
oplevelsen af støtte fra forsvaret og sam-
fundet. Også her ser jeg Interforce som et 
stærkt kort at have på hånden, når danske 
soldater skal integreres i samfundet efter 
en udstationering.
Interforce er desuden en vigtig brik i for-
hold til den generelle opbakning til for-
svaret. Jeg ved, at det har stor betydning 
for den enkelte soldat at opleve den op-
bakning fra samfundet og erhvervslivet 
som f.eks. de mange virksomheder i In-
terforce samarbejdet er udtryk for.
Der kan være forskelle i befolkningens 
holdning til forsvaret, og man kan dis-
kutere forsvarets rolle - og det skal der 
være plads til. Men der må ikke opstå en 
generel mistillid til vores soldater og løs-
ningen af de opgaver, som de sendes ud 
for at løse. Opbakningen fra det øvrige 
samfund er afgø-rende, og den kan Inter-
force være med til at sikre.
For selv om forsvaret ikke er en del af 
erhvervslivet, ligesom forsvaret ej heller 
skal være en støtte for erhvervslivet, ja 
så kan vi godt drage nytte af hinandens 
værdier og kompetencer. Jeg er overbe-
vist om, at der i Interforce samarbejdet 
er grundlag for et tæt samspil mellem 
forsvaret og erhvervslivet mange år ud i 
fremtiden. 

Venlig hilsen, Knud Bartels 
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Københavns
Hovedbanegård
Efter beklagelig aflysning af årets to første foredrag skal vi omsider
ONS 6. APR 2011 kl. 1700
mødes UNDER UHRET på Københavns Hovedbanegård, hvorefter vi 
bli¬ver guided rundt og bl. a. beser nogle af de områder, man normalt ikke 
har adgang til samt bliver belært om banegårdsbygningens historie.
Opmærksomheden henledes på, at der i sagens natur vil bli¬ve en hel del 
traven rundt i området.
Bestyrelsen vil tilstræbe at finde et passende sted at spi¬se efter rundvis-
ningen, der vil vare ca. l 1/2 time og koste 30.00 kr. pr. deltager. Max 25 
deltagere.
Tilmelding incl/excl spisning til A. Wilson senest l.APR 2011, tlf 
44944381, bedst efter 10:00, tlf-svarer kan benyttes.

Bestyrelsen

Julefrokost
Julefrokost i MP Tissø d. 20 Februar blev der afholdt forsinket julefrokost 
hos Kirsten og Erik vi begyndte med kaffe midt på dagen, og ved 18.00 
tiden da alle var ankommet fik vi den trationelle frokost, her var igen den 
hjemmelavet sylte/rullepølse det lune og varme. Selskabet var igen tor-
denskjolds soldater, men det kan jo ikke være anderledes. Vi hyggede os 
med den gode mad og i særdeleshed det gode selskab, de sidste gik sent 
på aftenen.
Erik M.
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NEKROLOG

Johannes Lind Johansen.
 
Det var med stor sorg jeg modtog meddelelsen om at Johannes Lind Johan-
sen var afgået ved døden i sit hjem efter kort tids sygdom.
Med Johannes bortgang mistede Militærpolitiforeningen Storstrømmen et 
af sine trofaste medlemmer. Johannes og jeg mødte hinanden første gang, 
da vi startede uddannelsen til militærpolititjeneste i 1955. Vi var i samme 
deling på skolen, og jeg lærte allerede den gang at sætte pris på Johannes” 
gode humør og professionelle tilgang til tjenesten.
Senere gjorde vi tjeneste, Johannes ved Vestre Landsdels Kommando, jeg 
i Tyskland.
Herefter skiltes vore veje og vi genoplivede ”gamle dage” da vi begge blev 
medlemmer af lokalforeningen Storstrømmen. Ved MP har Johannes været 
en god støtte for mig i bestyrelsesarbejdet, hvor han altid nidkært har påta-
get sig arbejdet som cemonimester for foreningens mange arrangementer.
I Militærpolitiet var Johannes kendt som en nobel, hjælpsom og meget 
vellidt, de - når lejlighed bød sig, sammen med sin hustru Christa - deltog 
i foreningens mange arrangementer. Her bidrog han på sin egen glade og 
udadvendte facon til hygge og sammenhold.
Johannes har præger vort liv som fagfælle og som menneske. For mig per-
sonligt og for Militærpolitiforeningen Storstrømmen er det et stort tab, og 
vi vil med taknemmelighed mindes mennesket Johannes Lind Johansen, 
samtidig med vore tanker går til familien. Vi vil savne ham.
 
Æret være hans minde.
 
Niels Møller Thomsen.
Formand for M.P. Storstrømmen.

25



Hæderstegn for god 
tjeneste ved hæren
OL Jakob Søgaard Larsen (SG-79), 
SSG Henrik Jefta Andersen (SG-
74), SSG Niels Christian Eriksen 
(SG-79) og SSG Karsten Sørensen 
(SG-77).
Har alle modtaget Hærens hæders-
tegn for god tjeneste.
Vi ønsker hjerteligt tillykke.

Udnævnelse
til oversergent
OS Claus Svendsen (SG-116) og 
OS Christian Grøntved Andersen 
(SG-115) som den 19. november 
2010 blev udnævnt til oversergent.
Vi ønsker hjerteligt tillykke.

Boksemesterskab
SG Carsten Hammer Sørensen 
vandt søndag den 27 FEB 2011 det 
jyske mesterskab i Boksning (wel-
tervægt) ved i finalen at slå Mikkel 
Nielsen. SG Hammer førte 8-0 ef-
ter 1.omgang og dommeren valgte 
at stoppe kampen i 2.omgang, da 
SG Hammer var overlegen på alle 
områder.
SG Hammer vandt sidste år det jy-
ske mesterskab i mellemvægt men 
valgte i år at gå en klasse ned og 
vandt så også her. SG Hammer er 

til daglig tjenestegørende ved 1 
MPKMP i Aalborg.
Vi ønsker tillykke med det fine re-
sultat.

Nye arbejdsområder
Chefen for 1. Militærpolitikompag-
ni i Aalborg Kaptajn Claus Brøn-
num (SG hold 99 og MPO 2002) 
forlader kompagniet pr. 01 MAJ 
for at være adjudant for chefen for 
Forsvarets Bygnings- & etablisse-
mentstjeneste.
Vi ønsker al mulig held i den nye 
stilling men håber du senere igen 
kommer tilbage til MP.

På skolebænken igen
Kaptajn Michael E. Frandsen (MPO 
2002) er optaget på major uddan-
nelsen (videreuddannelsestrin II for 
officerer) med start i efteråret 2011. 
Vi ønsker tillykke.
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Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Elbækvej 15,
Biersted 9440 Aabybro
% 9826 8599
Hovedbestyrelse:
Landsformand:
Carl Bratved
Fruerlundvej 2
Kjærgård Mark
6740 Bramming
% 7510 2107
) formand@

militarypolice.dk
Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro
% 9826 8599
) nastformand@

militarypolice.dk
Hovedkasserer:
Otto Westergaard
Højgårdsvej 24
8362 Hørning
% 8692 1803
) kasserer@

 militarypolice.dk
Sekretær:
Jesper Brøndum Larsen
Th. Kingosvej 20
9000 Aalborg
% 4025 2124
) sekretar@

militarypolice.dk

Bank:
Kontingent til: Danske Bank
reg.nr. 0914
kontonr. 6077064
Hovedbest.medlem
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgens Park 39, 2.tv.
4700 Næstved
% 3086 0401
) nielsmoeller.tho@

live.dk
Hovedbest.medlem
Michael Kruse Nielsen
Thit Jensens Vej 82
7430 Ikast
% 9725 00 93
) m_k_nielsen@

hotmail.com 
Hovedbest.medlem
Jakob Mølgaard
Aalborgvej 21
9575 Terndrup
% 2682 5110
) hirdsmand@gmail.com
Fanebærer:
Mogens J. Holm
% 3251 0364
) fanen@militarypolice.dk
IT-Webmaster:
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV
% 6617 5720
) webmaster@

militarypolice.dk

Fødselsdagsfond:
Erling Lund Juhl
Høgevej 12C, 6600 Vejen
% 2348 1180
) fodselsdagsfond@

militarypolice.dk
Girokonto: 6 53 92 97

Souvenirbod:
Ole Olsen
Fredensvej 4
5500 Middelfart
% 6080 2869
) souvenir@

militarypolice.dk
Girokonto: 1 14 86 99

Militærpolitiets
Historiske Samling:
c/o Hærens Logistikskole
Aalborg kaserner
9400 Nørresundby
Formand:
Carl Bratved
I bestyrelsen:
Frants Dalby
Gert B. Jensen
Laurits J. Nielsen
Ole Larsen
Chefkustode:
Gert B. Jensen
Hadsundvej 19
9000 Aalborg
% 2074 2443
) 2cv@stofanet.dk

LOKALFORMÆND:
KØBENHAVN:
Aksel Bo Ravn
Birkehegnet 7, Apperup
3140 Ålsgårde
% 7025 0358
) a.b.ravn@ofir.dk

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

FYN:
Jens Chr. Pedersen
Hvidkløvervej 54
5700 Svendborg
% 6222 0680
) J.C.Pedersen@mail.dk
NORDJYLLAND:
Jakob Mølgaard
Aalborgvej 21
9575 Terndrup
% 2682 5110
) hirdsmand@gmail.com
TISSØ:
Oluf Sørensen
Leandersvej 7, 4293 Dianalund
% 5824 1611
) ombs@pc.dk

SØNDERJYLLAND:
Karl Petersen
Pile Allé 4, Hjartbro
6541 Bevtoft
% 5764 2437
) else-karl@mail.tele.dk

ØSTJYLLAND:
Ole Pedersen
Odinsvej 9,
8653 Them
% 3061 6082
) pedersen.obi@gmail.com

STORSTRØMMEN:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
% 5577 0401 - 5544 0476
) nielsmoeller.tho@live.dk

LOKALFORENINGER
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- En god oplevelse
Østerbro 12, 9000 Aalborg, tlf. 9813 3075

Torben, Kai & Jeppe, KP-hold 2

Give Afdeling
Torvegade 5-7
7323 Give
Telefon 45 12 16 20

Østergade 3-5 - 7323 Give
Tlf. 75 73 22 00 - Fax 75 73 23 46

E-mail: gb@give-avis.dk

Vi har også idéen
til din tryksag


