Nr.4

oktober 2019

38. årg.

www.hundested-marineforening.dk

Travaljen 4 - 2019.indd 1

24-09-2019 07:55:29

MEDLEMSBLAD
FOR
HUNDESTED
MARINEFORENING

ÅBNINGSTIDER
I
MARINESTUEN

Havnegade 8- 3390 Hundested
Tlf. 47 93 88 36
www.hundested-marineforening.dk/

TIRSDAG KL. 15-18
TORSDAG KL.15-18
LØRDAG KL. 11-14
SØNDAG KL. 11-14

Redaktør
Hans Jørgen Hansen
Tlf. 23 39 04 42
E-Mail: hansjprivat@gmail.com
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Marineforeningens bestyrelse:
Jens Hyldborg
(formand.)
LI. Karlsmindevej 37 ........... 40 74 81 25
Michael Hultén (Næstform.IT & sekretær)
LI. Karlsmindevej 23, 1 ...….20 72 96 20
Kjeld Jensen
(kasserer)
Skovhegnet 40 .................... 47 93 98 07
Holger Malmgren (Banjermester)
Bygtoften 3…………………..27 82 04 49
Niels Vedel
(udlejning)
Nørregade 1B, 1.th………… 29 66 07 58
Christian Grønbech,
Forsythiavej 8.,………………40 20 84 20
Kjeld Nortung……( Lørdagsfrokosten )
Højsgårdsvej 50 ……………. 24 85 91 44
Poul-Erik Knudsen
Liljevænget 16……………….51 43 99 89
Klaus Bøgeskov Nielsen….
Narssakvej 6………………….21 65 13 84
Karl Erik Olsen……………...1.suppleant
Nyvej 9…………………………24 87 59 70
Thomas Hansen……………..2 suppleant
Ll. Karlsmindevej 24………...40 81 12 51

Foreningens formål er at styrke nationens
interesse for søværnet og søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er eller har
været tjenestegørende i søværnet

Slopkisten bestyres stadig af Jan Nielsen
Kattegat strandhave 3 st. tlf: 2011 7280

Forsidebillede:
Stemningsbillede Hundested havn
Foto HJH
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Så er efteråret kommet, med alle de aktiviteter det medfører. Det være sig Lørdagsfrokost, Manneaften og Ålegildet som det store højdepunkt. Samt årets juletræ for børnene.
Fregatskydningen med Frederiksværk og Frederikssund var godt besøgt, og i år var
der gris til frokost og stemningen var i top indtil regnen silede ned - skybrud.
Der var 28 mand til fregatten og 8 piger til korvetten. Og for første gang i historien
fik pigerne skudt alle sejl ned først.
Fregatkaptajn blev: Jørgen Thomsen, Frederiksværk og Korvetkaptajn blev: Monica
Hansen, Hundested, Stort tillykke herfra.
Da vi alle kom til stuen igen så det ikke så godt ud, der stod en ½ meter vand i
kælderen. Så der venter en stor genrenovering, som vil vare et par måneder, så
det går desværre ud over vores udlejning.
Der er derfor ingen adgang til garderobe eller toiletter i kælderen.
Da der igen har været indbrud på stuen og spillemaskinerne er brudt op og tømt
for kontanter, har vi besluttet at opsige spillemaskinerne.
Der vil i denne forbindelse blive opsat skilte med –
Ingen automater og kontanter.
Til slut ønsker jeg alle et godt efterår, og håber vi ses til mange hyggelige stunder
på stuen.
Jens Hyldborg
Formand
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Praktiske oplysninger.

Obs!

Obs!

Obs!

Husk at melde flytning til bestyrelsen!!

Medlemsemblemet:
Medlemsemblemet er foreningens ejendom
og bæres ved alle sammenkomster i Marineforeningen.
Emblemet bæres ikke udenfor foreningen,
hvor kendingstegnet i stedet kan benyttes.
Påklædning:
I Marineforeningen er der ikke "uniformstvang", men en ensartet påklædning skaber
fællesskab.
Du vil derfor hurtigt kunne konstatere, at
kammeraterne normalt er iklædt blå blazer,
grå benklæder, skjorte og slips.
Dertil kommer naturligvis, at man bærer
foreningens blazer-emblem og slips.
Kontingentbetaling:
Afdelingen bestemmer selv størrelsen af
kontingentet, hvoraf det på sendemandsmødet vedtagne beløb af afdelingens kasserer indsendes til landsforeningen til dækning af de fælles udgifter - herunder ikke
mindst medlemsemblemet.
Det er derfor vigtigt, at kontingentet indbetales straks ved modtagelsen af opkrævningen fra kassereren.
"Under Dannebrog":
Som medlem vil du 6 gange om året modtage foreningens blad.
Det fremsendes gennem Avispostkontoret,
og kan kun ske, såfremt der er opgivet nøjagtig og fuldstændig postadresse.
Adresseændring:
Skal altid straks meddeles afdelingen, som
derefter informerer landskontoret, der så
informerer Avispostkontoret.
Andet:
Om det ønskes, er der mulighed for flagets
tilstedeværelse ved bisættelse/begravelse.

Husk alopslagskommer i
står ofte,
spændende.

tid at se på
tavlen, når du
stuen. Der
noget nyt og

Redaktøren mener.
Så forsvandt sommeren, men så kan man jo
forsøge at få lavet de ting som jo skal gøres
inden vinteren slår til.
Der var i august skybrud over Hundested
og omegn, som de fleste oplevede. Den dag
havde vi fregatskydning og alle var heldigvis færdige med at skyde og vi sad og nød
maden, da uvejret satte ind. Men så kom vi
hjem på stuen, og opdagede at kælderen
stod under vand. Sikken en omgang.
Hans Jørgen Hansen
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Pudseaften Torsdag d. 3. oktober kl.18.30
Som tak for deltagelsen, vil foreningen, efter endt pudsning
byde på en bid mad, og en lille en til halsen. Vi håber der
kommer mange og giver en hånd med, da metallet trænger
til at blive pudset. Der er tilmelding på grund af indkøb til
skafningen. Tilmelding sker på marinestuen.
Lørdagsfrokost d.5 oktober kl.12
Pris 50,- kr.

Ålegilde lørdag d. 19. oktober kl. 18.30

Der vil være masser af ål og dans på dækket til musik
Prisen for dette arrangement er 175,- kr. eksklusive drikkevarer
Der er tilmelding ved personligt fremmøde fra lørdag den 5. oktober
kl. 11.00, sidste tilmelding, er tirsdag d.15 oktober.
Lørdagsfrokost d. 2. november kl. 12.00
Prisen er 50,- kr.

Manneaften

Fredag den 15. november kl.18.30
Tilmelding til arrangementet kan ske på Marinestuen
Fra den 31. oktober, sidste frist for til melding er
torsdag den 10. november
Menuen er, ?????????????????? med tilbehør
Pris 50,- kr.

Juletræsfest Søndag den 1. december kl. 12.00
Der er julemanden og hans nisser, de vil hygge om børnene,
Og danse om træet. Der vil være godteposer og sodavand til
børnene, samt julegløgg til de voksne.
Alle er velkommen.
OBS,.!!!! LØRDAGSFROKOSTEN i december er aflyst.
Husk MINDEGUDSTJENESTEN den 1. januar 2019.
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Fregatskydningen 2019

Her er de piger som klarede sejlene,
fra venstre Terese Malmgren
i midten Monica Hansen (korvetkaptajn)
Til Højre Carina Lykke Simonsen.
Og de klarede det før mændene i år.

Formanden Jens Hyldborg med Fregatkaptajn
Jørgen Thomsen fra Frederiksværk.

Her sidder folk før frokosten kom på bordet
Og i tørvejr (endnu).
Til venstre ses vejret under frokosten, der skulle man bestemt ikke smutte ud.
Dagen startede med det skønneste vejr, og da Frederikssund ankom, (15 mand) blev der drukket lidt øl imens
De første kørte ud til skydebanen, og da de sidste ankom,
var de første skrevet ind til skydningen så kort efter blev der stillet op til navneopråb.
Det var formanden Jens Hyldborg, som lige åbnede med ordene at der skulle afholdes et minuts
stilhed for Søren Jacobsen som havde holdt pigerne til ilden, derefter blev det undertegnede som
fik tjansen med Brian som makker til at holde pigerne i gang. Det gik vist også strygende for de
blev færdig før mændene. Da frokosten startede blev det rigtigt uvejr, som det kan ses og det blev
ikke bedre da vi ankom til stuen. Der var oversvømmelse i kælderen.
Tekst HJH foto MH og HM
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Danske kampfly indsat over Baltikum
De danske F-16 kampfly, som Forsvaret har udstationeret i Litauen, havde kun haft vagten i få timer, da de blev sendt på vingerne
første gang som del i NATO’s suverænitetshåndhævelse af de baltiske landes luftrum.
16-09-2019 - kl. 12:30

Af Forsvarskommandoen

Den 3. september havde danskerne haft vagten i Litauen i kun to timer, da de blev sendt i luften over Baltikum som en del af NATO’s enhanced Air Policing, der er en del af NATOs Air Policing over den Baltiske lande. De to danske kampfly fløj op til, identificerede og fulgte to russiske fly, der fløj fra Rusland til Kaliningrad. De russiske fly befandt sig hele
tiden i internationalt luftrum.

Danmark og de danske F-16 kampfly indgår som en del af NATO’s enhanced Air Policing (eAP)
med base i Litauen. Her gennemfører de patruljer og er klar til at afvise eventuelle krænkelser
af luftrummet over de baltiske lande.
I løbet af den uges tid danskerne har været i Litauen har de været på vingerne to gange for
at løse deres opgave i luftrummet over Baltikum.
Russiske kampfly fotograferet fra et dansk fly.
.
”Jeg er glad for at høre, at den første opgave for de danske piloter blev løst godt og professionelt. Det viser med al tydelighed, at
Forsvaret og de danske kampfly løser en vigtig opgave i Baltikum, som jo også har stor betydning for trygheden her i Danmark. Vi
løfter med enhanced Air Policing et vigtigt ansvar i NATO, hvilket er vigtigt for vores sikkerhedspolitiske fællesskab”, siger forsvarsminister Trine Bramsen.
Opgaven i Baltikum med at håndhæve suveræniteten i luften er en velkendt opgave for Forsvaret.
Flyvevåbnet er hver dag klar til at gå på vingerne og håndhæve dansk territorium. Det er den samme
opgave, der skal løses over Baltikum.
Et af de danske F-16 fly letter fra basen i Litauen

Fakta:







Bidraget i Litauen består af fire F-16 kampfly (to operative fly og to i reserve) og op til 60
personer fra Fighter Wing Skrydstrup.
Kampflybidraget er udsendt fra den 2. september og skal være i Litauen indtil primo
januar 2020.
Det er syvende gang, at Danmark bidrager til Air Policing i Østersøområdet. Første gang
var i 2004 i forlængelse af NATO-alliancens udvidelse med syv nye lande, herunder Estland, Letland og Litauen.
De tre lande råder ikke selv over kapaciteten til at håndhæve suverænitet over deres eget
luftrum, hvorfor NATO-partnerne har tilbudt at støtte landene.
Opgaven løftes på skift af NATO’s medlemslande. Udover Danmark har en lang række
andre lande bidraget til Air Policing – herunder, USA, Storbritannien, Canada, Frankrig,
Tyskland, Italien, Holland, Belgien, Norge, Spanien, Tyrkiet, Polen, Tjekkiet og Ungarn.
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Indbrud igen igen.
Ja så blev det igen vores tur til at få besøg kl. 04.00 hvor de prøvede at
brække begge dørene op, og det mislykkedes heldigvis. Men så gik de
til Vinduet i gården, hvor de åbenbart har kunnet stå, og rode upåagtet at
lampen tændte over hovedet på dem. De har haft travlt da de først kom
ind for det har taget mindre end 5 minutter. Og de må være stedkendt
for de gik målrettet efter spille automaterne.
Gad vide om det ikke var de samme som kom på uanmeldt besøg første
gang. De havde vist også værktøjet i orden den lille batteri vinkelsliber
har vist været i tasken, men de glemte et par strømper som de unge betjente tog med, kommentaren var; gad vide om de skulle vaskes.
Den nye dør til venstre. Til højre den gamle fordør.

Den har holdt stand og nu skal den vist have en kærlig
omgang. For blikket er ødelagt, og de har virkelig gået til
den.
Og hvad fik de ud af det SMÅPENGE i forhold til skaderne, og NU er det bare slut med automater på marinestuen da de bliver fjernet ifølge formanden.
Da udgifterne ikke står mål med indtægterne og forsikringen ikke vil blive ved med at betale for skaderne på huset.

Til venstre
Vinduet som de splittede
ad.
Den tid som Jens brugte
på at reparerer vinduet samt døren ovenpå er taget ud af hans
tid hvor der skulle være tid til børnebørn, fordi de ikke kan lade andres ting være i fred. Så fik jeg lige luft..
Foto og tekst HJH
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Kontrolleret sprængning på Færøerne
Arktisk Kommando på Færøerne rykker ud når granater mm. skal uskadeliggøres. Der samles også
krudt ind til kontrollerede sprængninger.
11-09-2019 - kl. 16:00

Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarskommandoen/Foto: Ove Ritter
Stabsbefalingsmand, chefsergent Ove Ritter,
AKO Færøerne.

En af de tilbagevendende opgaver for Arktisk Kommandos forbindelseskontor på Færøerne
er at uskadeliggøre granater og miner fra 2.verdenskrig, dynamit som sveder og er blevet
usikkert, gammel ammunition og uforsvarlige mængder pyroteknik.
EOD hedder diciplinen i fagsprog, og den varetages af stabsbefalingsmand Ove Ritter,
chefsergent og fra Flyvevåbnet.
Når meldingen fra politiet lyder på granater og usikkert sprængstof, rykker Ritter normalt
omgående ud med kollegaer og bortsprænger på stedet. Handler det derimod om fyrværkeri,
patroner og nødblus, bliver emnerne samlet til en større mængde og sprængt en passende
dag under kontrollerede forhold.
I sidste uge rykkede Ove Ritter
med hjælp fra en
større varevogn
ud til sit sædvanlige stenbrud på
Strømø med ikke
mindre end 305
kilo pyroteknik og
ammunition.
Overvejende
gamle jagtpatroner og fyrværkeri.
Fortsættes næste side.
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Emnerne blev fordelt i
kasser og blandet
med 75 kilo pulverformigt trotyl. Fire
formbare sprænghoveder på 500 gram
hver blev derefter
placeret så de kunne

starte eksplosionen.

Ove Ritter ville gerne have filmet og taget bedre billeder, men situationen foreskrev en sikkerhedsafstand på 1.000 meter, så den måtte især han selv som myndighedsmand respektere.

.

Det er alt hvad der er hul og nogle svedne
klipper.
EOD på Færøerne rykker ud op til 50 gange om året
11
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Northern Coasts er i fuld gang. NATO’s minerydningsstyrke træner skydning, selvforsvar og minerydning.
11-09-2019 - kl. 11:42
Af Forsvarskommandoen / Instruktører fra Søværnet er ved at klargøre en drone til opsendelse, som skal bruges som skydemål
for gruppens skytter, der skal skyde
med både let og tungt maskingevær.

NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og østlige del af Atlanterhavet
(SNMCMG1)
Minerydningsstyrken deltager i øjeblikket i
den tysk-ledede øvelse Northern Coasts,
som foregår i den vestlige del af Østersøen. I dette års øvelse deltager cirka 40 skibe og omkring 3.000 søfolk.
Minerydningsstyrken har i weekenden
trænet i skydeområdet nord for Sjællands
Odde, hvor de har skudt med alle våbensystemer mod mål på havoverfladen og mod
luftmål i form af droner

Skibets kok som har posten som skytte med tungt
maskingevær, har lige nedskudt en indkommende
drone under skydeøvelsen.

skudt ned af en skytte med tungt maskingevær.

HDMS Thetis skød drone ned med deres 76mm kanon
under en af deres øvelser, tilsvarende drone blev også

Skytter med tungt maskingevær skyder mod en indkommende lufttrussel simuleret af en drone.
I øjeblikket træner styrken minerydningsoperationer i
Femern Bælt, mens de løbende bliver ’angrebet’ af små,
hurtige både fra land. Det er flagskibet Thetis’ opgave at
beskytte de mindre minerydningsfartøjer mod truslerne.
Minerydningsstyrken var sidste uge i København sammen med den danske minerydningsenhed Mine Countermeasures Denmark, støtteskibet Absalon og de to
fregatter Niels Juel og Iver Huitfeldt.

Fortsættes næste side
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Fortsat fra foregående side

Torsdag sidste uge blev gruppen udvidet med endnu et team, et litauisk minerydningsteam (EOD-team), som
vil være om bord på flagskibet Thetis. Thetis har nu både den danske minerydningsenhed med to droner, samt
en litauisk minerydningsenhed om bord og er dermed en yderst veludstyret minerydder for NATO.
I alt består styrken nu af HDMS Thetis, HDMS Saltholm, HDMS MSF1, FGS Weilheim, FGS Donau, HNOMS
Rauma, LVNS Talivaldis, BNS Bellis, FNS Vahterpaa, FS Croix Du Sud, et portugisisk EOD Team, et litauisk
EOD Team samt et lettisk EOD Team.
FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige
del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i
havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de afsøger farvandene for miner eller ammunition, som
skal uskadeliggøres. Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark
bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og en mobil minerydningsenhed.
Læs mere om SNMCMG1 her.
Operation Inherent Resolve – Irak
En del af uddannelsen er basale infanterifærdigheder, hvor de irakiske soldater bliver trænet til at arbejde
sammen på gruppeniveau. Fotos: Public Affairs Officer.
Træningsbidraget
Det danske træningsbidrag er i gang med at træne de to irakiske
bataljoner på i alt 424 mand. Under træningen er der et øget fokus på at
uddanne irakiske instruktører. Målet er, at irakerne selv bliver i stand til
at vedligeholde deres uddannelse og det materiel, de har fået udleveret,
når de vender tilbage til deres hjemgarnisoner. I alt 25 instruktører er
under uddannelse.
Skydeuddannelsen er i gang med daglige skydninger på skydebanen,
hvor der er fokus på præcision og våbenhåndtering på gevær og let og
tungt maskingevær.
For at kunne undervise de irakiske soldater, er de danske
instruktører blevet uddannet på irakernes våben.
Mineuddannelsen foregår med en blanding af teori og handlebaner,
hvor irakerne lærer at komme sikkert igennem og hastigt rydde
gennemgange i et mineret område. Infanteriuddannelsen foregår i
terrænet. Her lærer de irakiske soldater blandt andet at bevæge sig
hensigtsmæssigt i terrænet, lave ildstillinger og gå i taktiske
formationer.
Førstehjælpsuddannelsen er generel, men har fokus på blødningsskader og evnen til at stoppe livstruende
blødninger. Morteruddannelsen forgår som en blanding af tørtræning i terræn og skarpskydninger med den lette
morter. Officersuddannelsen kører som teoriundervisning.
Træningsbidraget har per den 7. september 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 18.627 irakiske
soldater og politifolk.
De danske instruktører arbejder i hold af fem mand, der som regel underviser en deling irakere af gangen.
Fortsættes side 18
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Karl Thomas Hansen
Jan Tommy Nielsen
Jørgen Nielsen
Jan Kjeldsen
Per Tommerup

som fylder
som fylder
som fylder
som fylder
som fylder

70 år
70 år
80 år
75 år
65 år

01 oktober
12 oktober
18 oktober
25 oktober
26 oktober

*********************************************************
Preben Ivan Olsen

som fylder 65 år

13 november

*********************************************************
Lars Gudme
som fylder 60 år 07 december
Erik Richard Jensen
som fylder 75 år 08 december
Niels Rosenberg
som fylder 80 år 11 december
Leif Jønsson
som fylder 65 år 12 december
Kurt Møller Johansen
som fylder 65 år 13 december
*********************************************************
.
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Der var engang

Det var da bygningen blev indviet med fuld musik.

Det var vist en fregatskydning hvor væskeindtaget har været højt.
15
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Følgende effekter kan købes i Marinestuen

Kr, Vandtæt foret Vinterjakke ................................ 385,00
Vindjakke Marineblå………………………… 375,00
Caps med logo .................................................... 80,00
Pullover ................................ 550,00- 585,00 – 640,00
Slipover fra ......................................... 460,00 - 490,00
Kendetegn…....................................................... 25,00
Miniemblem ....................................................... 25,00
Blazeremblem................................................... 125,00
Slips .................................................................. 165,00
Slipsnål.. ............................................................. 95,00
Indkøbspose m/kendetegn .................................. 60,00
Blazerknapper stk. ............................................... 6,50
Skjorter ............................................................. 330,00
T-shirt m/kendetegn ......................................... 125,00
Manchetknapper ............................................... 125,00
Cardigan fra ....................................... 580,00 - 640,00
Hueemblem ...................................................... 100,00
Læder bælte ...................................................... 250,00
Postkort/m. kuvert ................................................ 5,50
OBS.: Der er et tillæg, på 40,- kr. i porto, på alle bestillinger.
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MARINEFORENINGENS SKYTTELAV
”HALSNÆS” af 29. marts 1987.
Ole Lorentzen (Formand)
Fjordvej 20, 1. th.
3390 Hundested
Tlf. 22 55 72 41
ohl2001@webnetmail.dk
Bent Olsen (Næstformand)
Solsortevej 11.
3390 Hundested
Tlf.20 27 34 56
lokolsen@yahoo.dk
Rico Møllebro (Kasserer)
Søndergade 30 A
3390 Hundested
Tlf. 26 84 70 39
moellebro@kabelmail.dk
Brian Lok Olsen (Best.)
Uglevej 9
3390 Hundested
Tlf. 40 93 82 87
Zombie4ever@gmail.com
Jens Hyldborg (Best.)
Ll. Karlsmindevej 37
3390 Hundested
Tlf. 40 74 81 25
jenshyldborg@gmail.com
Tommy Andersen ( Suppl.)
Turistvej 24
3390 Hundested
Tlf. 40 14 48 96
turisten4@gmail.com

Skydningen foregår i
Hundested Hallen i kælderen hver onsdag fra kl. 19:00
til 21:00.

Planlagte arrangementer:

Efterårssæson 2019
Start 04 september
Slut: 11 december

Planlagte arrangementer.
Pokalskydning mod ro holdet er
blevet udskudt Til foråret, da man ikke
kunne finde en dato, hvor alle kunne deltage.
Juleskydning med ro holdet vil blive afholdt.
Lørdag den 30-11 2019 kl. 14.00 med julefrokost
Fra Røgeristen i marines lokaler. Pris. 175,00 kr.
Alle skytter er velkommen.

Den årlige generalforsamling vil blive
Fredag den. 31-01-2020 kl. 18.30.
I Marinestues lokaler. Pris 50,00 kr.
Menu. Fra Røgeristen?
Ol.
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Fortsat fra side 13.
Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede
Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår
fortsat i bemandingen ved den amerikanske
luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i
de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter
koalitionens missioner med overvågning samt
koordinering af luftrum og lufttrafik.
Radar-elementet i Irak leverer fortsat luftbillede over Irak
og Syrien til luftkommando- og kontrolcentralen i de
Forenede Arabiske Emirater.
Radaren har i den forgangne uge leveret luftbillede i mere end 99 procent af tiden.
FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i
Irak og Syrien. Bidraget udgøres i øjeblikket af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et
radarbidrag, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på
Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og i de Forenede Arabiske Emirater.
Læs mere om Operation Inherent Resolve her.
Resolute Support – Afghanistan
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra
sted til sted, har i den forgangne uge gennemført få sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security
Forces, samt daglige opgaver for Kabul Garrison Command, herunder støttet sikring af trænings- og
rådgivningsopgaver omkring Hamid Karzai international Airport.
Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne leder, har i den forgangne uge
gennemført 1.640 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol og køretøjskontrol, herunder 409
kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 53 patruljer.
De danske hundeførere, kaldet Military Working Dogs, der til dagligt støtter Kabul Air Wing (det
afghanske flyvevåben på Hamid Karzai International Airport) med sikring i form af sprængstofsøgninger
og patruljering, har gennemført kontrol af 14 lastbiler og 73 personbiler.
FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute
Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i
og omkring Kabul. Soldaterne udfører sikrings- og eskorteopgaver
for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske
sikkerhedsinstitutioner samt militærpolitiopgaver.

Military Working Dogs (MWD) gennemfører sprængstofsøgning
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V/ Christian Hansen
Mail: mail@toemrerhansen.dk

Værksted: Håndværkervej 1
3390 Hundested

Lille Karlsmindevej 48 3390 Hundested Tlf.: 47940304. alt i El.
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Afsender:
Hundested Marineforening
Havnegade 8
3390 Hundested

Returneres ved adresseændring

Vindue og trappevask

B

græs og hæk klipning

Halsnæs Bus v/
Michael Nilaus Nielsen
Kørsel i ind- og udland
med bus fra 10 til 54
personer
Ring for tilbud på tlf.
2025 7233.
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