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Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme

Integreret EPS
Denne side indeholder en integreret EPS-filAdobe Acrobat understøtter ikke visning af denne type objekter, men de vil blive udskrevet korrekt til en PostScript-enhed.
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Glædelig jul og 
godt nytår.

Militærpolitiforeningen i Danmark 
ønsker alle medlemmer samt deres 
familier en rigtig glædelig jul og et 
godt lykkebringende nytår.

Endvidere ønsker vi alle 
tjenestegørende MP'er både fra 
Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, 
såvel de der er her i landet, som dem 
der er udstationeret i udlandet, samt 
alle tidligere MP'er en rigtig glædelig 
jul og et godt lykkebringende nytår.

Også vore militære forbindelser og 
alle vore venner sender vi ønsket om 
en glædelig jul og et godt 
lykkebringende nytår.

Vi ser frem til et fortsat godt 
kammeratskab og samarbejde i det 
nye år.

Carl Bratved

Landsformand
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Fødselsdage i januar   
                                  
75 år

Den  9. Kristian N. Vognsen, KP-24
        Splinten 36, 9260 Gistrup 

Den 11. Frode Sørensen, KP-20
        Skovvej 8 B, 5300 Kerteminde 

Den 18. Erik Andersen, KP-16
        Saugstedvang 17, 5600 Fåborg 

Den 18. Henning Henriksen, KP-19
        Tværvej 6 A, 8832 Skals 

Den 30. Henning Karlsson, KP-19
        Sandknøsen 31, Sanderum           
        5250 Odense SV 

Den 31. Svend Vad, KP-17
        Solnavej 18, st.tv.,           
        2860 Søborg 

70 år
Den  5. Erik Juul Nielsen, KP-31
        Vejdammen 104,           
        2840 Holte 

Den  7. Ole Reusch, KP-45
        Højgårdstoften 194,           
        2630 Taastrup 

Den  8. Børge Josiassen Hansen, KP-37
        Nørremarksvej 162, 2.tv.,           
        7120 Vejle Øst 

Den 10. Ole Bagger, KP-38
        Rønnevej 28 C,           
        2970 Hørsholm 

Den 11. Bent Laustrup, KP-51
        Ellebakken 9, 6800 Varde 

Den 14. Svend Brøndum, KP-47
        Skovglimt 25, Skibet           
        7100 Vejle 

Den 19. Henning Mathiesen, KP-29
        Kellerishøj 45, 3060 Espergærde 

Den 22. Søren Rand,   
        Ryttervænget 11, 9000 Aalborg 

Den 25. Hans Villy Nielsen, KP-29
        Gl. Køge Landevej 608,           
        2660 Brøndby Strand 

Den 26. Anders Grand Pedersen, KP-40
        Haraldsmarkvej 9, 8370 Hadsten 

Den 27. Ib Ditlevsen, SG-16
        Smørum Bygade 16 D,           
        2765 Smørum 

65 år

Den  1. Jens Jensen, KP-61
        Kabbelejevej 32 A, 2700 Brønshøj 

Den  1. Peter Gersbøll, KP-63
        Vibemosen 70, 2670 Greve 

Den  4. Poul Johannes Larsen, KP-69
        Vester Boulevard 23,           
        8900 Randers 

Den  5. Ankier Hareskov, KP-66
        Fasanvej 14, 6933 Kibæk 

Den  5. Jørgen Søndergaard, KP-73
        Grøndals Parkvej 24, 2.th.,           
        2720 Vanløse 

Den  7. Stig Jens Jacobsen, KP-70
        Torpenvangen 13,           
        3050 Humlebæk 

Den 17. Kurt Borup, KP-65
        Solvænget 3, 9800 Hjørring 

Den 24. Karl Erik Nielsen, 
        Grønnegade 8 B, 9440 Åbybro 

Den 25. Steen Bjørn Bjørnslev, KP-61
        Eversvej 8, 5,-3,           
        2000 Frederiksberg 
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60 år

Den  1. Jens Ole Panduro, KP-90
        Langgade 48 st., 7321 Gadbjerg 

Den  2. Poul Erik Lyngsø, KP-89
        Sdr. Skjervej 14, 7490 Avlum 

Den  8. Karl Aage Madsen, KP-89
        Bekkasinvej 28, 8382 Hinnerup 

Den  8. Allan Enevoldsen, KP-89
        Tellusvej 18, 4040 Jyllinge 

Den  9. Jørgen Brogaard Pedersen, KP-85
        Blomstervænget 13, Rindum           
        6950 Ringkøbing 

Den 10. Verner Breiting, KP-88
        Groskenstræde 5, 3000 Helsingør 

Den 10. Kaj Erik Sommer, KP-91
        Mulebyvej 34, 3700 Rønne 

Den 11. Jan Reichmann Olsen, KP-88
        Moseholmene 19, 2610 Rødovre 

Den 15. Leif Christiansen, KP-92
        Ørderup Kirkevej 11,           
        6520 Toftlund 

Den 16. Jan Leck Andersen, KP-88
        Birkevænget 18,           
        2680 Solrød Strand 

Den 17. Arne Kobæk, KP-86
        Hvedevænget 64, 8700 Horsens 

Den 20. Poul Erik Klausen, KP-89
        Gyvelvænget 4, Nørre Lyndelse           
        5792 Årslev 

Den 24. Dan Bruno Andersen, KP-93
        Skovklinten 25, 
        c/o Kirsten Pedersen           
        4220 Korsør 

Den 28. Torben Brandt, KP-89
        Skanderupvej 18, 2.th.,           
        2610 Rødovre 

Den 29. John Finn Christensen, KP-87
        Blindekildevej 2, Solbjerg           
        4270 Høng 

Den 30. Karsten Christensen, KP-88
        Klintevej 8, Faarup           
        7900 Nykøbing M 

Den 30. Leif Jørgensen, KP-90
        Peder Bodils Vej 27, 4700 Næstved 

Den 31. Mogens Sørensen, KP-90
        Marbæk alle 7, 3600 Frederikssund 

Den 31. Heine Buus Pedersen, KP-91
        Ledavej 15 E, 9210 Aalborg SØ 

50 år

Den  2. Ole Viftrup Steffensen, SG-58
        Johnsens Allè 31, st., 7700 Thisted 

Den  5. Flemming Philip Sørensen, 
        SG-60
        Karlsvej 8, Valsgård, 9500 Hobro 

Den  8. Jørgen Akselsen, SG-63
        Retterstrupvej 26, Retterstrup           
        4700 Næstved 

Den 10. Paul Schmidt, SG-60
        Snerlevej 11, 3650 Ølstykke 

Den 19. Kristian Thylstrup, SG-60
        Rimmerhusvej 4, Haunstrup           
        7400 Herning 

Den 29. Lars Thrane-Møller, SG-62
        Sigridsvej 19 B, 2900 Hellerup 

Den 30. Anders Claus Jensen, SG-62
        Skovvej 4, 4840 Nørre Alslev 

Den 31. Bjarne Skou Mortensen, SG-59
        Hjertegræsvej 13, 2770 Kastrup 

Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!  Peter, KP-62
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D. 11. februar 2008, påbegyndte 15 
MP elever Søværnets Basis Uddan-
nelse hvorefter de skulle begynde 
MP funktionsuddannelsen. Det hele 
sluttede den 31. oktober 2008 i 
Frederikshavn, hvor 8 MP elever 
blev udnævnt.

Fredag formiddag stod alle elever klar 
til modtagelsen af familie og venner på 
Søværnets Sergent og Grundskole i 
Frederikshavn (SSG). Skolen havde 
gennemgået en større fornyelse og 
dannede de rigtig rammer om den 
uddannelse der før lå i Auderød. Alle 
blev, af eleverne budt velkommen med 
en befaling for at give de mange 
fremmødte et indblik i et af mange 
værktøjer eleverne altid ville kunne 
bruge. 

For at vise MP'ernes mangfoldighed 
havde eleverne lavet et program der 
o m h a n d l e d e  “ R E / S Ø ”  
(redningsmidler, flåde i SGSs nye 
Træningsbas in ) ,  Fe l t t j enes te ,  
f r emv i sn ing  a f  mo to rcyk l e r ,  
patruljekøretøjer, udstyr brugt under 
uddannelsen samt en opvisning i  
livvagtstjeneste. 

Dagens aktiviteter forløb ganske 
hurtigt, men undervejs kunne flere 
tilbageblik fornemmes. Billeder fra 
hele uddannelsen blev vist i klassen og 
om det var fra en af de mange feltuger, 
stationstjeneste eller livvagtstjeneste, 
kunne der altid knyttes en god historie 
med et lille smil - om historien ender 
med en rapport eller ture langs 
Skagens kyster lader vi være usagt. 

Tiden nærmede sig udnævnelsen. Det 
røde betræk blev trukket på rundhuen, 
fløjtesnoren fastgjort og de hvide 
handsker blev taget på. Idrætssalen 
dannede rammen om en begivenhed 
eleverne sent vil glemme. 

På geleddet kunne de spændte 
muskler, ømme ben og fødder anes fra 
aftenens strabadser, en lille afsked 
med skolen og de begivenhedsrige 
steder - men det var det hele værd. 
Mange måneders blod, sved og tårer 
k u l m i n e r e d e  n u  m e d  d e n n e  
udnævnelse af 8 MP elever klar til nye 
udfordringer i ganske land. Vi blev 
budt velkommen i en ny familie, i et 
korps med en særlig ånd der ikke 
findes andre steder. 

Det er på alle elevers vegne, jeg skriver 
tak for en lærerig og spændende 
uddannelse. Den har givet os det 
nyeste fundament til at løse de opgaver 
vi skal ud og løse og ikke mindst et 

Marinekomstabel MP Jon D. Jacobsen 
blev hædret med flidspræmien og valgt 
som holdets bedste kammerat, et 
novum at samme person får begge 
udmærkelser.

UDNÆVNELSE.
Af MAKS MP J. D. Jacobsen, MP Hold 2008
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MP I KOSOVO
Af: Sergent Kim Thylstrup

Så er der igen nyt fra Kosovo. Hvad har 
vi lavet siden sidst, hvad sker der i 
landet, og gør vi en forskel? Alle 
spørgsmål vil i denne artikel vil 
forsøge at besvare. 
Vi er stadig ved godt humør, og så vi 
lige har det hele på det rene inden vi 
starter, kan vi fortælle at vi alle stadig 
har det godt. 
Hvad sker der så i Kosovo? Hvis vi 
kigger ud i vores ansvarsområde sker 
der hele tiden nye ting. Situationen har 
dog været rolig og det har også 
resulteret i, at den danske delingslejr 
Camp Jelling, som observerede på og 
delte de to etniske problembyer Zupce 
og Cabra, er blevet revet ned. Arbejdet 
startede den 28. november, og allerede 
den 31. i samme måned var hele lejren 
væk. Derefter fulgte uger med intensiv 
patruljering i området, men i skrivende 
stund har der dog ikke været 
u r o l i g h e d e r  m e l l e m  d e  t o  
befolkningsgrupper i det område. 
Desværre er det ikke ligeså fredfyldt 
mellem de etniske grupper i hele det 
danske ansvarsområde. 2 dage efter 
arbejdet med at rive Camp Jelling ned, 
blev der i lejren joket med at en ny 
delingslejr skulle bygges. Denne gang 
var der problemer i den vestlige del af 
byen Mitrovica, helt præcist på toppen 
af Montsegur. For at alle er med, skal 
det lige fortælles, at Montsegur i 
luftlinje ligger tre kilometer fra den 
danske lejr. Området er et tidligere rigt 
område, beliggende på toppen af en 
lille bakke, hvor husene herpå har 
udsigt ud over hele Mitrovica. Husene 
har siden krigen i 1999 stået tomme, og 
der har indtil nu været en aftale om at 
ingen af ejerne måtte renovere de 
forfaldne huse. Montsegur ligger på 
den nordlige side af floden IBAR, men 
er delt af både albanere og serbere.  

Albanerne er nu begyndte at renovere 
et af husene og dette spreder ikke 
begejstring blandt serberne. 
Den 30. november måtte ”THUN-
DER- beredskabet ” (Lejrens 30 min. 
b e r e d s k a b ,  b e s t å e n d e  a f  e n  
infanterideling, en sanitets- og en MP 
gruppe) derfor aktiveres. Der havde på 
toppen af Montsegur samlet sig 2 
mindre grupperinger, én med serbere 
og én med albanere. Det resulterede i 
slåskamp og enkelte skud mellem 
grupperne, og KFOR måtte derfor 
indsættes, og igen skabe ro i området. 
Ingen, hverken albanere eller serbere 
kom noget til. Vi var næsten alle mand 
indsat, Hammer og undertegnede var 
indsat som en del af THUNDER-
beredskabe t ,  mens  Kondrup ,  
Vestergaard, Fulgsang og Sørensen 
kørte ud, da Kondrup skulle fungere 
som forbindelsesofficer mellem 
UNMIK og KFOR. Da THUND-ER 
nåede toppen af Montsegur blev der 
dog hurtigt roligt i området, og vi 
dannede en observationspost på stedet. 
Her ventede vi og observerede til det 
blev aften, og kørte derefter tilbage til 
lejren. I dagene efter har der været 
nogle forhandlinger parterne imellem, 
og hvordan udviklingen herefter 
bliver, kan vi kun gætte os til. 
Vi har gennem den sidste tid arbejdet 
med en række forskellige ting, og vi 
har, uden det er blevet for meget, løst 
og været med på en del opgaver som 
normalt ikke ligger inden for MP faget. 
Vi har bl.a. haft nogle folk med de 
mekaniserede infanterister (MEKINF) 
ude på deres ”SOP/DIP” (Show of pres-
ent, Designated intelligence patrols, 
e l l e r  p å  d a n s k   
t i l s t e d e v æ r e l s e s p a t r u l j e r  o g  
efterretningspatruljer) patruljer, været 
på LDP  long duration patrol, og været 
med under deres vehicle check point. 
Her har vi fået et indblik i deres virke, 
og kan på den måde bedre sætte os ind i 
deres situation, hvis noget går galt. 
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Men vi har selvfølgelig også nok af 
MP opgaver, under nedrivningen af 
Camp Jelling, trak vi i den af forsvaret 
u d l e v e r e d e  f l o t t e  
trafikreguleringsvest. Vi kunne derved 
hjælpe ingeniørerne med at holde 
vejen fri for biler, og give dem de 
bedste arbejdsbetingelser. Også 
DANCON march nærmer sig og vi 
skal her igen i den flotte gule vest. Vi 
står for skiltning på ruten, samt 
selvfølgeligt alt samarbejde med 
Kosovo Police i forbindelse med 
afviklingen på selve dagen. Derudover 
har vi vores daglige patruljer, og 
selvfølgelig vores speedgun, som ofte 
bliver luftet, så vi kan se om folk 
overtræder hastighederne i vores 
ansvarsområde. Dette har vi dog haft 
lidt problemer med, og vi er derfor gået 
intensivt til værks for at få folk ned i 
fart. Selvfølgelig har vi mange 
patruljer på vejene, men ud over dette 
h a r  v i  l a v e t  v o r e s  e g e n  
trafikkampagne, og med slogans som 
”DON´T BE A DUMMY  BE A 
PROFESSIONAL” ” DON´T BE A 
DUMMY  STAY FOCUSED” OG 
“DON´T BE A DUMMY - SLOW 
DOWN TO DRIVE SAFELY” håber 
vi at få folk til at sætte farten ned. 
Når tiden ikke bruges på arbejde, og 
når beredskaberne tillader det, har vi 
også travlt med en masse andre 
projekter. Det største projekt er 
udskiftning af verandaen, den gamle er 
væk, og en ny er i skrivende stund un-
der opføring. 

Vi her også deltaget i 2 discipliner i 
COR mesterskaberne, den første var 
Beach Volley, 8 hold deltog, og en 
slutplads som nummer 3, til et 
urutineret hold som vores, må siges at 
være ok. Den anden disciplin var et 
stafetmaratonløb, 6 mand deltog på 
hvert hold, og skulle så sammen 

tilbagelægge de 42 km. 12 hold stillede 
til start, og favoritværdigheden var fra 
start tildelt MEKINF, da de med 118 
mand havde en del folk at vælge 
mellem. Fransk-mændene var udset 
som outsidere. Efter 1. runde lå 
pladserne da også sådan fordel, men 
med MP på 3. pladsen lige efter. 
Undervejs på anden omgang hentede 
vi de hurtige franskmænd. Vi bragte os 
foran med halvandet minut, men inden 
sidste runde var alt dog igen lige. 
MEKINF på førstepladsen, var 
smuttet. Vi satte den afgørende spurt 
ind, og sluttede 32 sekunder foran 
franskmændene, og med 10 hold i alt 
bag os. Der blev lagt mærke til 
resultatet, og franskmandens eneste 
punkt på morgenmødet var klart. 
”Prøv ikke at løbe fra MP'erne”. Det 
var en perfekt dag, 100 mennesker 
deltog i det sociale arrangement, solen 
skinnede, og alle var glade og humøret 
var også på denne dag højt i Kosovo. 
Det var alt for denne gang i Kosovo, 
hvis i ønsker at følge mere med i vores 
hverdag, er det også muligt da vi hver 
dag udsender telefonavis til HOK. 
Denne kan lyttes ved at ringe til 
70101071 efterfulgt af 1-2-4, eller 
læses på facebook, under gruppen  
Tele-fonavis fra MP KFOR. 

Den gamle terrasse rives ned, og en ny 
er på vej. Chef på projektet er Ham-
mer, han ses her til højre. Glæd jer til at 
se den nye i det næste blad.
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Kære pårørende

Selv om chefen er hjemme og slappe 
af, skal I ikke snydes for en hilsen 
hernedefra. Vi har fået Lars og Martin 
herned og de er ved at være på plads. 
Lars overtager Mikaels rolle som 
stationsleder og Martin erstatter Jacob, 
der desværre var nød til at tage hjem 
før tid. Vi sender i skrivende stund 2 
sektion hjem på leave og puslespillet 
om hvor de resterende skal være og 
hvordan de kommer rundt er også på 
plads. Når 2 sektion kommer tilbage er 
det så 1 sektions tur, så de næste 6 uger 
vil vi derfor være spredt for vindene og 
først være samlet igen efter nytår. 

Her kommer så indslag fra de 
forskellige sektioner/steder:

Nyt fra 1. Militærpolitisektion (1 
MPSEK) / Price

Så er der 1 måned til leave. Hurra for 
det. Vi har haft travlt på det sidste. Vi 
har kørt meget Close Protektion og 
Force Protektion. I det store hele 
beskytter vi blødere enheder og deres 
koloner når de bevæger sig mellem 
deres opgaver eller mellem Bastion og 
Price.
Der har været masser af den slags 

patruljer med CIMIC (civilt militært 
samarbejde). De undersøger og igang-
sæt t e r  p ro j ek te r ,  som f . eks .  
brøndboringer, skoler, møbler til 
skoler, kvindeprojekter og lignende. 
Vi har også kørt med PMT, som er 
engelske politifolk ansat under det 
engelske forsvarsministerium (MOD). 
De er et Police Mentoring Team og 
underviser de afghanske politiledere i, 
hvordan man køre en mere organiseret 
politimyndighed. Det er der brug for i 
det her land.

En af de ting der rammer os når vi køre 
gennem Gereshks forstæder og 
besøger  sko le r ,  fo r re tn inger ,  
kvindeprojekter og ANA (Afghan 
National Army) og ANP (Afghan 
National Police) CPs (Check Points) 
er, hvor mange børn der er i det her 
land og hvor lidt barndom der er. Alt 
sammen set med en danskers øjne. 
Afghanistan er jo som afghanerne har 
fundet ud af, at det fungerer for dem. 
Men lidt hjælp til at give børnene et par 
år mere med barndom før de bliver 
giftet væk, får en riffel i hånden og 
bliver sendt i krig eller står i marken 
hele dagen året rundt, er nok en 
vesteuropæisk tanke, som vi godt kan 
tillade os at ”presse” ned over hovedet 
på det her fantastiske land. 

MILITÆRPOLITIDETACHEMENT
         DABG / ISAF RC(S)
                   Hold 6

11. november 2008
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Vi er i hvert tilfælde glade for at kunne 
give lidt af vores tid til denne 
udvikling. Billederne taler nok for sig 
selv. 

Det er utroligt, at de unger kan grine, 
smile og løbe rundt og pjatte. Men det 
er nok deres gave at kunne tilpasse sig 
den virkelighed de er blevet sat til at 

En lille pige på vej væk eftersom 
vores tilstedeværelse fortæller alle i 
området at Taleban skal til at flytte 
eller en etage op.

To søde unger, som ikke var i skole. 
Den ene hang bare ud der, den anden 
var ude at hente majs. Afghanske 
virkelighed.

1 MPSEK samlet sammen med 
distriktsguvernøren

leve i. Det er meget livsbekræftende at 
møde den vilje og glæde ved ingen 
ting. Det hører I sikkert mere om når vi 
kommer hjem og indtrykkene har sat 
sig.

På vores ture rundt i Gereshk og 
omegn har vi været på besøg hos 
distriktsguvernøren for Gereshk 
distriktet. Den danske bataljon med 
næstkommanderende Bjarne i spidsen 
har hjulpet med at skaffe midler til 
genopbygningen af guvernørens hjem 
og kontorbygning, så de giver det 
udtryk, der sømmer sig for en mand 
med dem position.
På vores ture rundt i Gereshk og 
omegn har vi været på besøg hos 
distriktsguvernøren for Gereshk 
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Siden sidste brev er der sket en del 
forandringer. Vejret hernede er 
begyndt at blive koldere og jeg tror der 
er enighed om at det indtil videre er en 
god ting. I dagtimerne kommer 
temperaturen højst op på omkring 25 
grader og om natten kan der være 
temmelig koldt. Vi har haft en enkelt 
dag med en smule regn men ellers 
holder det stadig tørt.
Sektionen har været splittet meget op 
på det seneste; i forbindelse med en op-
eration har Peter og undertegnede 
været i FOB Price og senere en tur i 
Gereshk.
Meningen med turen i Price var først at 
vi skulle overtage vagten fra 
1MPSEK, mens operationen stod på. 
Kort før operationen blev et af 
medlemmerne i 1MPSEK imidlertid 
syg, det betød at der pludselig var en 
ledig plads. Vi trak lod om pladsen og 
Peter vandt, hvilket betød at han skulle 
af sted.
Operationen gik godt og efter 
hjemkomsten var der var rigeligt med 

Vi er her ved at udbedre vores nærforsvar.

distriktet. Den danske bataljon med 
næstkommanderende Bjarne i spidsen 
har hjulpet med at skaffe midler til 
genopbygningen af guvernørens hjem 
og kontorbygning, så de giver det 
udtryk, der sømmer sig for en mand 
med dem position.
Som tak for hjælpen blev vi inviteret 
på afghansk mad i læssevis. Selv dem, 
der ikke var til fisk, spiste fisk, som 
aldrig før. Det smagte simpelthen 
fantastisk. Gæstfrihed på afghansk. 
Det var ikke dårligt. Vi fik, som I kan 
se, et godt billede med holdet sammen 
med de flinke mennesker, der 
proppede os med mad den aften.

Det var alt for nu. Vi glæder os til at 
komme på leave. Den nærmer sig med 
hastige skridt. Pas på jer selv 
derhjemme, så forsætter vi med at 
passe på hinanden hernede og så ses vi 
om lidt.

Nyt fra 2. Militærpolitisektion (2 
MPSEK) / Armadillo



røvere til os der havde siddet og ventet 
i Price.
Efter operationen blev Peter og jeg 
pludseligt sendt til OCCD'et (opera-
tional corporations centre, district) det 
lyder meget teknisk, men det er det slet 
ikke. OCCD'et består af en lille flok 
briter i sandaler der lytter på en radio, 
og en ordentlig flok afghanske 
sikkerhedsstyrker. Derudover er det 
også stedet hvor spejderne hører til, 
når de ikke er på opgave.
Vores opgave var sammen med 5 andre 
danske soldater at yde beskyttelse 
mens spejderne afholdt leave.

Dagene i OCCD'et blev brugt til at 
udbedre forholdene i lejren. Vi 
byggede stillinger, udlagde pigtråd og 
beskar træer for at forbedre skudfelter. 
Der gennem de afghanske soldater 
skaffet 10 lokale arbejdere, til at 
hjælpe med at grave og slæbe. Der var 
en oplevelse at arbejde sammen 
afghanerne. Afghanerne er et folk der i 
højere grad er eftertænksomt end 
arbejdsomt. De kan tale meget og 
længe om hvordan man skal håndtere 
vanskelige problemstillinger, som for 
eksempel at fylde sand i en spand med 
en skovl. Og når man så er kommet 
frem til en løsning her, skal det 
naturligvis afgøres om spanden bør 
fyldes helt op, og hvis ikke; hvor 
meget sand der så bør fyldes i..?
Derudover er afghanerne også et 
meget beskedent folk. Derfor sørgede 
vores arbejdere altid for at de aldrig 
overgik os danskere hvad angik 
arbejdsindsats. Nogen af dem var 
endda så generte at de blot satte sig ned 
og kiggede på arbejdet…
Ikke desto mindre havde vi efter 3 dage 
med hårdt arbejde fået bygget en 
række kampstillinger vi var tilfredse 

med. Og efter i alt 5 dage i OCCD'et 
blev Peter og undertegnede afløst af 
Rasmus og Kåre.

Af M.H. Thøgersen
  

Nyt fra Kommandosektionen 
(KDOSEK) / Bastion

Så er det slut for senior hernede. Den 
nye stationsleder er ankommet og har 
allerede sat sit præg på stationen. Han 
er jo fra det stolte sejlende folk og 
forsøger at overføre traditionerne 
hertil. Blandt andet obligatirisk 
middagslur for alt ledelsespersonel. 
Han arbejder på at få installeret koøjer 
i teltene og lære svendene det nye rap-
port sprog: angreb fra styrbord  alle 
mand til kanonerne. Han skal nok klare 
den.
Han har fået en fyldest gørende 
overdragelse og føler sig godt rustet til 
at varetage de sidste 3 måneder. 

De bedste hilsner fra os alle.

Officiel overdragelse af kommandoen 
(motorolaradioen) mellem afgående 
senior og nyankommet senior.
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Så blev det tid til det sidste nyhedsbrev 
fra MP ombord på Absalon under 
TF150 hold 1.
D. 17/09 mødte vi 2 joller, som vi 
tidligere havde forbundet med forsøg 
på pirateri i Adenbugten, da 
helikopteren havde været ude for at 
tage billeder af dem tidligere i forløbet, 
hvor de havde haft gang i nogle 
pirataktiviteter. SMI-holdet (SMI = 
Special Maritim Ind-satsstyrke) blev 
tørnet til og vi sejlede ud for at boarde 
de 2 joller. Der blev fundet en del 
AK47, RPG udstyr, RPG granater og 
entringsstiger. CHEF SOK valgte at de 
skulle tilbageholdes og så havde skibet 
nøjagtig 2 timer til at bygge en lejr til 
de tilbageholdte på flexdækket af 
Absalon. Lejren blev klar til tiden og 
var primært bygget af paller, 
havaritømmer, sponplader og 
sengetøj. De 10 formodede pirater blev 
tilbageholdt, interviewet, fodret osv.  
præcis som reglementet foreskrev det. 
Det var en spændende oplevelse at få 
afprøvet de MP-færdigheder, som nok 
kun de færreste havde regnet med at 
skulle bruge i en skarp situation.
D. 23/09 blev piraterne landsat på 
Somalias kyst om natten, da 
mulighederne for at retsforfølge dem 
ikke var tilstede, som alle sikkert er 
oplyst om efter mediernes dækning af 
operationen. 
D. 23/10 var SMI-holdet ude på havet 
under resterne af det tropiske 
stormvejr i Adenbugten, for at træne 
måludpegning for Absalons artelleri, 
måtte undertegnede holde MP 
traditionen ved lige, som det skete un-
der OPS searider i foråret, og tage en 
ufrivillig tur i havet med fuldt 
boardinggrej, hvor kalkpatronen i 
redningsvesten heller ikke virkede 

denne gang. Nødsnoren til 
redningsvesten virkede og dramaet var 
hurtigt overstået, men vedlingen af 
grejet tog sin tid efter den tur.
D. 24/10  blev det til en boarding af 
skibet Wael.H, hvor mange ting 
omkring skibet virkede mistænkeligt. 
Skibet hævdede selv at de havde været 
kapret af pirater tidligere og at 
piraterne var gået frivilligt igen og 
Puntland's coastguard (autonom stat i 
Somalia) hævdede at de havde befriet 
skibet. Alt tydede på at det var et 
mediestunt foretaget af Puntland for at 
promovere sig selv overfor omverden 
og Commander TF150 valgte at 
boarde skibet for at få en 'flag state veri-
fication'. Der var dog intet 
mistænkeligt ved skibet, så MP og 
frøerne trak sig tilbage til Absalon.
D. 2/11 blev situationen for alvor 
spændende, da det danske skib Britta 
Mærsk meldte over radioen, at de var 
under angreb fra pirater, som skød på 
dem. Besætning på Britta Mærsk 
havde låst sig inde i apteringen og 
havde aktiveret brandslangerne for at 
spule og skræmme piraterne væk. 
Piraterne blev skræmt væk, men 
besætningen var i tvivl om hvorvidt 
nogle af piraterne nåede ombord på 
skibet. Chef Absalon besluttede at 
skibet skulle boardes og renses, da det 
nu var danske statsborgere det 
handlede om for første gang på turen. 
Frøerne fastropede ned på skibet fra 
Absalons helikopter og vi 4 MP'ere 
boardede skibet fra FKP's gummibåd. 
Der blev skabt adgang til broen på 
skibet ved bevægelse i 'war wagon' fra 
hoveddækket og op langs apteringen 
på de udvendige trapper. Så fik vi 
ellers renset skibet ved at starte på 
broen og bevæge os ned igennem 

Nyt fra TASK FORCE 150
Af: Marinekonstabel MP Hannibal C. Overgaard



16

skibet. Britta Mærsk's besætning var 
meget taknemmelige over vores 
arbejde og bød på en sodavand.
D. 3/11 fandt Absalons helikopter et 
moderskib med en jolle på slæb, hvor 
alt indikerede piratvirksomhed 
grundet at der var entringsstiger i 
jollen. Frøerne skulle stå for sikringen 
af piraterne, som alle sad i jollen og 
MP skulle stå for ransagningen af 
moderskibet. Desværre kæntrede 
jollen og alle piraterne havnede i 
havet, hvorefter de måtte ombord på 
moderskibet, hvor MP var i fuld gang 
med ransagningen. Det var en ret sjov 
og besværlig opgave at ransage 

moderskibet og tage billeder af alle 
effekterne, da dørken var smurt ind i 
dieselolie og der var store bølger, så 
moderskibet var i livlig bevægelse. 
Det er første gang på TF150 at MP har 
stået på skøjter i meindl 
ørkenkampstøvler henover dørken i 
25° graders varme. Ransagningen af 
moderskibet og registreringen af 
piraterne måtte desværre afbrydes før 
tid i nervøsitet for at moderskibet ville 
kæntre i bølgerne. Det lykkedes dog at 
konfiskere 2 stk. AK47 med 
magasiner, samt at kaste en RPG-
granat og 1 pose ammunition i havet.

Fra venstre MP gruppefører M. Marcher, K. M. S. Olsen, S. Høtoft og holdets 
yngste mand H. C. Overgaard. Billedet er af fra en navngivningsceremoni på 
flexdækket af Absalon.

De sidste billeder samt beretninger fra dette års jubilarstævne 
bringes i Det røde Betræk januar/februar 2009.

Alle billeder kan ses og downloades fra vores hjemmeside 
www. Militarypolice.dk
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MILITÆRPOLITIETS LIVVAGTER
Af: CSG Hans Seiberg, kursusleder/værnsfælles MP-efteruddannelser.

Under øvelsen 
indgik bl.a. 
demonstration af 
Hercules fly i form 
af en flyvetur over 
Vendsyssel.
Under turen måtte 
livvagterne yde 
livreddende 
førstehjælp til VIP, 
som ”fik et 
ildebefindende” 
og hurtigt flytte 
bilkortegen til 
alternativ 
landingsplads.

Instruktørkursus i livvagtstjeneste 
2008.
MP-afdelingen ved Hærens Logistik-
skole (HLS) gennemførte i september i 
år endnu et værnsfælles instruktørkur-
sus i livvagtstjeneste med deltagelse af 
erfarent MP-personel fra Hæren, 
Søværnet og Flyvevåbnet.
Der var i alt 12 deltagere fordelt med 7 
fra Hæren, 4 fra Søværnet og 1 fra 
Flyvevåbnet.
Trods de skrappe adgangskrav og et 
hårdt program gennemførte alle og 
udtrykte generelt stor tilfredshed med 
kursets indhold og kvalitet i  
uddannelsen.
Under kurset skulle kursisterne bl.a. 
planlægge, gennemføre og kontrollere 
en større øvelse formet som et VIP 
besøg med indspil i form af ændringer i 
besøgsprogrammet, ændring af truslen 

mod VIP og diverse angreb på VIP.
Baggrund.
I lighed med nationer og allierede, som 
vi normalt sammenligner os med, løses 
l i v v a g t s o p g a v e r  a f  p o l i t i ,  
sikkerhedstjenester og/eller MP-
enheder.
Hærens MP har siden 1977 uddannet 
livvagter, som under den kolde krig 
primært havde til opgave at beskytte 
militært nøglepersonel under forhøjet 
beredskab og under krig. 

Der er, og har altid været, klart 
d e f i n e r e d e  a n s v a r s -  o g  
bemyndigelsesområder indenfor, hhv. 
udenfor Danmarks grænser. 
Indenfor Danmarks grænser ligger 
bemyndigelsen og kompetencen til at 
løse livvagtstjeneste overordnet hos 
Rigspolitiet. 
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M P  v i l  n o r m a l t  i k k e  l ø s e  
livvagtopgaver på dansk område, 
medmindre personbeskyttelsen 
omfatter militært personel, og da i tæt 
k o o r d i n a t i o n  m e d  b e r ø r t e  
politimyndigheder, såfremt opgaven 
skal løses udenfor militær myndigheds 
ansvarsområde.

Efter Jerntæppets fald og i takt med et 
s t igende dansk engagement i  
internationale operationer er MP's 
livvagtsopgaver ændret til at omfatte 
både militære og civile VIP's indenfor 
u d s e n d t e  d a n s k e  s t y r k e r s  
ansvarsområder.
Set i international sammenhæng skal 
MP efter Danmarks ratificering af
APP-12, “NATO MILITARY
POLICE DOCTRINES AND
P R O C E D U R E S ”  k u n n e  l ø s e  
personbeskytteropgaver i f.m. særlige 
p o l i t i o p e r a t i o n e r  o g  
sikkerhedsoperationer under såvel 
”Artikel 5-”, som ”Ikke-Artikel 5 
operationer”.

Under civile og militære VIP besøg i 
danske enheders ansvarsområder har 
MP ansvaret for ”close protection” 
(nærbeskyttelse) af de pågældende 
VIP. 
Her koordineres opgaven med foresat 
myndighed og lokale myndigheder 

samt Rigspolitiet i f.m. planlægning 
af-, og gennemførelse af bl.a. Konge-
familiens og danske ministres besøg 
h o s  F o r s v a r e t s  e n h e d e r  i  

Forsvarsministeren med MP livvagter

HkH Kronprinsen med MP livvagter

Andre enheder uddanner Protection 
Team soldater, som er en uddannelse, 
der er målrettet mod afgrænsede og 
specifikke opgaver vedrørende danske 
diplomaters sikkerhed, hvor der er en 
reel trussel mod de pågældende.
MP løser i perioder også Protection 
Team opgaver som en naturlig del af 

livvagtstjenesten og støtter bl.a. 
Jægerkorpset under uddannelse af 
Protection Team soldater.

Koncept.
I  takt  med Hærens  s t igende 
internationale engagement har MP-
afdelingen ved HLS udviklet doktrin 
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og koncept for personbeskyttelse i 
nationalt- og internationalt regi i et tæt 
samarbejde med PET, som også stiller 
instruktører til rådighed for MP-
afdelingens instruktørkurser.

Uddannelse.
Selve uddannelsen af MP livvagter er 
værnsfælles og et godt eksempel på 
mulighederne for optimal udnyttelse 
af erfaringer og ressourcer fra de tre 
værns MP.
Instruktørerne uddannes ved MP-
afdelingen på et 3-ugers intensivt 
kursus, mens grunduddannelsen på 4-
5 uger  og efterfølgende den 
missionsspecifikke uddannelse 
gennemføres lokalt ved de tre værns 
operative MP-enheder; - ofte med 
deltagelse af instruktører og kursister 
fra alle tre værn.
Herudover gennemføres der løbende 
vedligeholdelsesuddannelse og test af 
livvagterne for at opretholde det høje 
niveau.

Der stilles store krav til instruktørernes 
og livvagternes fysik, modenhed, 
færdigheder og holdninger  krav som 
går ud over de i forvejen skrappe krav 

Livvagt skydeuddannelse.

Uddannelse i offensiv kørsel

t i l  M P  p e r s o n e l . F ø l g e n d e  
forudsætninger skal være opfyldt for 
optagelse på instruktørkursus:
· MP uddannelse ved Hæren, 

Søværnet eller Flyvevåbnet.
· Grundlæggende 

livvagtsuddannelse ved Hærens, 
Søværnets eller Flyvevåbnets 
Militærpoliti.
! En del erfaring fra livvagtstjeneste 

i international mission samt 
Protection Team.
! MP skydelederuddannelse.

Der gennemføres tests af personellets 
fysik og skydefærdigheder før og un-
der uddannelserne, ligesom hver 
enkelt løbende vurderes på områder 
som modenhed, evne til at reagere 
hurtigt, ansvarsfølelse, initiativ, 
fremtræden og omgang med VIP mv.

Livvagtsinstruktørerne kan efter 
bestået kursus gennemføre og 
kontrollere grundlæggende- og 
missionsorienteret uddannelse i 
livvagtstjeneste ved Forsvarets 
militærpolitienheder, herunder:

! Uddanne i teoretisk og praktisk 
livvagtsuddannelse under 
anvendelse af de love, 
bestemmelser, procedurer og 
formationer, der danner grundlag 
for Militærpolitiets gennemførelse 
af livvagtsopgaver.
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! Besøgstilrettelæggelse, herunder 
koordination og samvirke samt 
protokol. 
! Gennemføre skydeuddannelse med 

Militærpolitiets våbenmagtmidler i 
henhold til særlige 
skydeprogrammer for livvagter og 
under anvendelse af nødværge- og 
nødretregler.
! Opstille handlebaner og 

vejlede/kontrollere under 
gennemgang af sådanne.
! Gennemføre og kontrollere større 

øvelser i livvagtstjeneste.
! Undervise i psykologiske og 

adfærdsmæssige aspekter under 
livvagtstjeneste, herunder 
holdningsdannelse og MP-etik (takt 
og tone).
! Undervise i udvidet førstehjælp 

samt skadespåvirkning og 
sårballistik.
! Planlægge, gennemføre og 

kontrollere uddannelse i offensiv 
kørsel.

! Kamp uden våben.
! Materiel og køretøjskendskab samt 

beskyttelsesgrader.
! Anvendelse af 

efterretningssystemet.
! Samvirke med PET livvagter og 

andre enheder/myndigheder.

Sammenfatning.
MP-afdelingen er overbevist om at 
livvagtsopgaver og  uddannelse hertil 
er kommet for at blive.
Afdelingen udvikler i samarbejde med 
de andre værns MP til stadighed 
koncept, materiel og uddannelse i takt 
med kravene i en verden med 
forandringer ,  terrortrussel  og 
urocentre, hvor beskyttelse af 
fremtrædende personer desværre er en 
nødvendighed. 

MP har under et støt stigende 
internationalt engagement med stadig 
skarpere opgaver bevist, at MP kan 
levere varen med veluddannede og 
topmotiverede livvagter udstyret med 
tidssvarende materiel.

Reaktion ved angreb på VIP kortege.
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Torsdag den 30. oktober 2008, vil helt 
sikkert for fremtiden blive en 
mærkedag for Søværnets Militærpoliti 
(SVN MP). 

Denne dag fik SVN MP overrakt 5 
Estandarter til de 5 geografiske MP 
enheder af Militærpolitiforeningen i 
Danmark som var repræsenteret ved 
landsformand Carl Bratved samt 
bestyreren af fødselsdagsfonden Peter 
Jepsen.

Forud for dagen var gået et stort stykke 
arbejde hvor SVN MP havde ansøgt 
om økonomiske midler samt 
udarbejdet udkast til Estandarterne 
som var blevet forelagt 
Militærpolitiforening-en. 

Udgangspunktet for Estandarterne 
blev taget i SVN MP Våbenskjold 
samt det geografiske tjenestested med 
farven holdt i lyseblåt  samme farve 
som i våbenskjoldet. Ligeledes var det 
naturligt, at selve flagdugen skulle 
fæstnes på en bådshage som symbol på 
det maritime. Teksten på flagdugen 
blev over våbenskjoldet ”Søværnets 
Militærpoliti” og forneden den 
geografisk placering” Århus, Korsør, 
København, Frederikshavn samt 
Oprationsenheden”

Overrækkelsen fandt sted på Søvær-
nets Grund- og Sergentskole ved en 
mindre parade for indbudte efterfulgt 
af et mindre traktement. Ved 
overrækkelsen sagde Carl Bratved 
blandt andet, at Estandarterne skulle 
være med til samle og styrke 
Korpsånden ved SVN MP, grundet at 

Søværnets Militærpoliti fik 
Estandarter

Korpset var spredt geografisk. Om 
aften var alle deltagerne ved paraden 
samlet til fælles middag efterfulgt af en 
tur i baren og naturligvis blev der 
fortalt historier fra den virkelig MP 
verden.. 

Søværnets Militærpoliti vil gerne rette 
en stor tak til Militærpolitiforeningen i 
Danmark for Estandarterne  uden deres 
støtte havde SVN MP aldrig fået 
Estandarter.

Efter at have modtaget estandarten af 
landsformanden giver chefen for 
Søværnets Militærpoliti Korps, 
orlogskaptajn Stig Olsen den videre til 
stationsleder i Århus, seniorsergent 
Michael Kruse Nielsen.
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http://www.mpkbh.dk

Hvert år den 28. juni uddeles General-
major F.A. von Schleppegrell's Minde-
legat til militært personel, der har gjort 
sig fortjent dertil. Legatet gives til 
militært personel, tjenstgørende i 
Aalborg Garnison, der under 
udførelsen af deres tjeneste personligt 
har ydet en særlig indsats 
(eksempelvis reddet en andens liv, 
forhindret en katastrofe, og i forsøg 
herpå har bragt sit eget liv eller helbred 
i fare). Sidste år gik legatet til tre 
sergenter fra Militærpolitiet og igen i 
år er denne ære overgået personel fra 
Militærpolitiet, idet bestyrelsen for 
Mindelegatet besluttede at tildele 
legatet til oversergent D. Smith Chri-
stensen, sergent P. Schnoor, sergent T. 
Rasmussen og sergent D. Haubro for 
deres indsats under en uhyre alvorlig 
situation i Mitrovica i det nordlige Ko-
sovo.

Da højtideligheden med 
overrækkelsen principielt skal finde 
sted på Generalmajorens fødselsdag 
den 28. juni, skete det på en 
solbeskinnet lørdag i Kildeparken i 
Aalborg under overværelse af bl.a. 
repræsentanter fra Aalborg Kommune, 
de militære myndigheder og 
foreninger i Aalborg samt bestyrelsen 
for Mindelegatet. Over-rækkelsen 
finder sted i Kildeparken, fordi der her 
er placeret en statue af 
Generalmajoren, der tidligere var 
Garnisonskommandant i Aalborg.

Den 28. juni var de fire befalingsmænd 
alle fortsat udsendt til Kosovo, så de 
blev repræsenteret af kaptajn Morten 

Af chefen for Militærpolitiafdelingen, oberstløjtnant H. U. Sørensen.

Generalmajor F.A. von Schleppegrell's 
Mindelegat til 4 MP-befalingsmænd

Pagter, næstkommanderende i 2. Mili-
tærpolitikompagni. For at hylde dem 
på passende vis modtog de selv 
erkendtligheden i forbindelse med 
hjemtagelsesparaden for KFOR på 
Flyve-station Aalborg den 25. august 
2008. Erkendtligheden blev her 
overrakt af formanden for bestyrelsen 
for Gene-ralmajor F. A. von 
Schleppegrell's Mindelegat, Niels 
Quist-Jensen.

Begrundelsen for tildelingen var, at de 
fire MP-befalingsmænd uden tøven 
udsatte deres eget liv for fare, i et 
forsøg på at komme UNMIKPOL 
(United Nations Mission in Kosovo 
Police Force) og franske KFOR 
(Kosovo Force) soldater til 
undsætning i f.m. urolighederne i 
Kosovo den 17. marts 2008. 

Under urolighederne var UNMIK-
POL, støttet af en reduceret fransk 
bataljon, i færd med at rydde et 
dommerhus i byen Mitrovica, hvor 
deres til- og frakørselsveje relativt 
hurtigt blev afspærret af 
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demonstranter og vejblokader. 
UNMIKPOL og den franske KFOR 
enhed samlede sig i et område omkring 
dommerhuset, hvor der var mange 
konfrontationer. Demonstran-terne 
anvendte bl.a. sten, maskinpistoler, 
håndgranater og molotov coctails un-
der urolighederne.  Efter ca. to timers 
konfrontation løb UNMIKPOL tør for 
tåregas på et tidspunkt, hvor både 
UNMIKPOL og den franske enhed 
havde fået flere sårede betjente og 
soldater. Andre KFOR enheder havde 
flere gange forsøgt at komme dem til 
undsætning, men blev hver gang 
stoppet af demonstranterne. Da presset 
på dommerhuset blev ekstra stort, 
anmodede UNMIKPOL desperat 
KFOR om nye forsyninger af tåregas, 
som på det tidspunkt blev vurderet 
som eneste magtmiddel, der kunne 
holde demonstranterne på afstand. 
De fire befalingsmænd fra MP påtog 
sig uden tøven opgaven at køre ind i 
det franske område i Mitrovica, uden 
yderligere dansk støtte, med henblik 
på at støtte med udlægning af tåregas. 
To ubeskyttede MP køretøjer blev 
lastet med tåregas, hvorefter de begav 
sig mod den østlige del af Mitrovica. 
Her var man ved at opstille en kolonne 
af pansrede køretøjer, som skulle 
forsøge at komme ind til 
dommerhuset. 
I det første forsøg kom kun det ene MP 
køretøj med sergenterne D. Haubro og 
P. Schnoor ind med kolonnen, der un-
der hele turen blev udsat for både 

stenkast og beskydning. Efter ankomst 
til dommerhuset måtte MP patruljen 
søge dækning i et hus på grund af 
spredt beskydning fra 
demonstranternes side. Situationen 
ved dommerhuset blev på daværende 
tidspunkt stadig vurderet som yderst 
kritisk, hvorfor det blev besluttet at 
sende endnu en kolonne ind. MP 
køretøjet med oversergent D. Smith og 
sergent T. Rasmussen sluttede sig på 
den nye kolonne, igen som eneste 
ubeskyttede køretøj. Under kørslen 
ind til dommerhuset blev MP patruljen 
udsat for mange stenkast, hvor bl.a. en 
sten gik gennem sideruden og ramte 
oversergent D. Smith, heldigvis uden 
at gøre større skade. 
Nogen tid efter anden MP patrulje 
ankomst til dommerhuset, begyndte 
situationen stille og roligt at komme un-
der kontrol, hvorfor MP ikke blev 
decideret indsat som MP enhed ved 
dommerhuset. 
Det er uhyre beundringsværdigt, at de 
fire MP-befalingsmænd  på trods 
manglende mulighed for yderligere 
støtte af andre danske enheder  
alligevel påtog sig den krævende 
opgave at køre igennem et meget 
voldeligt og kogende Mitrovica i 
ubeskyttede køretøjer for at komme 
internationale kollegaer til hjælp.

Tre af de fire befalingsmænd er stadig 
tilknyttet Forsvaret, OS Schmidt er 
tilbage som instruktør på Militærpoli-
tiskolen, sergent Rasmussen er 
tjenstgørende ved 1 MPKMP, mens 
sergent Haubro er optaget på Hærens 
Officers-skole. Sergent Schnoor er 
hjemsendt efter udsendelsen og har 
påbegyndt en civil karriere. Vi er dem 
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I "læsende" stund står et nyt år for døren, og det indledes med et virkeligt godt 
tilbud, idet bestyrelsen har formået den fra bl. a. TV og øvrige medier kendte 
chefpolitiinspektør Per Larsen til

onsdag den 14. januar 2009 kl. 19:00
på Livgardens Kaserne, Gothersgade at komme og berette om sit mangeårige og 
indholdsrige virke i politiets tjeneste. Som altid et lettere traktement i cafeteriet efter 
foredraget.
Tilmelding til A. Wilson senest 11. januar 2009, tlf.: 44944381 bedst efter 10:00, 
telefonsvarer kan benyttes. Husk oplysning om egen transport.

Bestyrelsen.

Bestyrelsen sender alle læsere bedste ønsker om en god jul samt et godt nytår.
2008 var året, hvor bl.a. vores fane blev broderet, samt at vi igen rundede 200 
medlemmer, velkommen til alle nye.
Til et godt og spændende år med mange arrangementer. Har i forslag til 
arrangementer vil vi gerne hører om det.                                   Pbv. Aksel B. Ravn

Den køben-
havnske side

http://www.mpkbh.dk

ENR INO GF- EP N
M

KØ NB VE ANH

En politimands virke

MP foreningen
Østjylland

ØS DT NJ AYLL

ENR INO GF- EP N
M

Aktivitetskalender 2009
14. januar 09 Middag på restaurant Atlantis, Århus C
12. marts 09 Generalforsamling på restaurant Sdr. Ege i Ry
April 09 Besøg på Århus Bryghus med ølsmagning
Maj 09 Deltagelse i Schølleskydning
Sept. 09 Sejltur med MHV-kutter Brigaden forventes aftalt

Middag på etnisk restaurant
Oluf har arrangeret en græsk aften på restaurant Atlantis. Menuen består af rejer 
Saganaki, oksefilet på spid og æbletærte til dessert. Pris kr. 155 eks. drikkevarer. 
Medlemmer får tilsendt indbydelse pr. mail/brev. Ikke medlemmer er velkomne 
ved henvendelse til formanden.
2Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår.                                       Bestyrelsen
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Så starter vi snart på et nyt år, med nye          
aktiviteter. Året starter med følgende      
program:

Familieskydning og MP   
Mesterskabsskydning

Tirsdag den 20. januar og tirsdag den 
24. februar 2009, begge dage med start 
kl. 19.00.
 Vi skyder på Haderslev skydecenter, 
Fjordagervej 44, 6100 Haderslev.                                          
Gå ikke glip af disse hyggelige 
familieaftener, hvor alle kan deltage i 
skydningen, unge som ældre. Der 
skydes individuelt for børn, damer og 
herrer, med præmier til både store og 
små. For MP-ere bliver resultaterne 
endvidere brugt i en konkurrence mod 
de andre lokalforeninger.           
Tilmelding senest tirsdag den 13. 
januar / tirsdag den 17. februar 2009 
til:                                   
Peter Kraft, 74 75 36 10 / 21 91 69 55.

Generalforsamling
Den 25. marts 2009 kl. 19.00, afholdes 
der generalforsamling på 
Hjemmeværnsgården i Gredstedbro. 
Husk tilmelding til denne aften, hvor 
der  som sædvanlig vil blive serveret 
gule ærter efter generalforsamlingen er 
overstået. Tilmelding senest fredag den 
20. marts 2009 til følgende: Karl 
Petersen tlf.:  20 12 88 02 eller Peter 
Jepsen  75 73 22 55 / 29 46 22 23.

Alle medlemmer og deres familier 
ønskes en rigtig glædelig jul og et godt 
og lykkebringende nytår.

Karl Petersen / formand.

 
Glædelig jul

Lokalforeningen MP FYN, ønsker alle 
MP,'er med familie og venner En 
glædelig JUL, og et godt og 
lykkebringende NYTÅR 2009. 
                 
På bestyrelsens vegne   Svend 
Pedersen. 

MP foreningen
Fyn

Bestyrelsen arbejder på at arrangere 
en aften i februar 2009 med 
Hjemmeværnets Politikompagni.
Tidspunktet bekendtgøres senere.
Alle medlemmer og deres familier 
ønskes en god jul og et godt nytår.

Bestyrelsen

MP foreningen
Vestjylland

26



27

Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Elbækvej 15,
Biersted 9440 Aabybro

Hovedbestyrelse:

  9826 8599

Landsformand:
Carl Bratved
Fruerlundvej 2
Kjærgård Mark
6740 Bramming
  7510 2107
  

Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro
  9826 8599
  

Hovedkasserer:
Otto Westergaard
Højgårdsvej 24
8362 Hørning
  8692 1803
  

Sekretær:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgens Park 39, 2.tv.
4700 Næstved
  5577 0401
  

formand@
     militarypolice.dk

nastformand@
     militarypolice.dk

kasserer@
     militarypolice.dk

sekretar@
     militarypolice.dk

Souvenirbod:
Ole Olsen
Fredensvej 4
5500 Middelfart
  6080 2869
  

Girokonto: 1 14  86  99

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
  

souvenir@
     militarypolice.dk

2cv@stofanet.dk

Militærpolitiets
Historiske Samling:

IT-Webmaster:
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV.
  6617 5720
  

Hovedbest.medlem
Michael Kruse Nielsen
Thit Jensens Vej 82
7430 Ikast
  9725 00 93
  

Hovedbest.medlem
Jakob Mølgaard
Himmerlandsgade 25, kl.
9000 Aalborg
  2682 5110
  

Fanebærer:
Mogens J. Holm
  3251 0364
  

Fødselsdagsfond:
Peter Jepsen
Hyldevang 155
7323 Give
  7573 2255
  f

Girokonto: 6 53 92 97

truelsegaard@c.dk
www.militarypolice.dk

m_k_nielsen@
     hotmail.com

mpnordjylland@hotmail.dk

odselsdagsfond@
     militarypolice.dk

fanen@militarypolice.dk

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

VESTJYLLAND:
Finn Lykke Svendsen
Kobberupvej 33, Mejrup
7500 Holstebro
  9742 6182
  

a.b.ravn@ofir.dk

norfin@mail.dk

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

NORDJYLLAND:
Jakob Mølgaard
Himmerlandsgade 25, kl.
9900 Aalborg
  2682 5110
  

TISSØ:
Oluf Sørensen
Leandersvej 7,  4293

ombs@pc.dk

mpfyn@mail.dk

lillepludder@hotmail.dom

 Dianalund
  5824 1611
  

SØNDERJYLLAND:
Karl Petersen
Pile Allé 4, Hjartbro
6541 Bevtoft
  5764 2437
  

ØSTJYLLAND:
Steen Ladefoged
Gammel Skolevej 46, Vrold
8660 Skanderbog
  8652 5199
  

STORSTRØMMEN:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
  5577 0401 - 5544 0476
  

else-karl@mail.tele.dk

steen.la@mail.dk

nielsmoeller.tho@
     live.dk



M
A

G
A

S
IN

P
O

S
T

M
ili

tæ
rp

o
lit

ifo
re

ni
ng

en
 i 

D
an

m
ar

k,
 E

lb
æ

kv
ej

 1
5,

 B
ie

rs
te

d
, 9

44
0 

A
ab

yb
ro

E
fte

rs
en

de
s 

ik
ke

 v
ed

 v
ed

va
re

nd
e 

ad
re

ss
ef

or
an

dr
in

g,
 m

en
 ti

lb
ag

es
en

de
s 

m
ed

 o
pl

ys
ni

ng
 o

m
 d

en
 n

ye
 a

dr
es

se
.

ID
 nr.

47731

Klaus, KP-hold 58

- En god oplevelse
Østerbro 12, 9000 Aalborg, tlf. 9813 3075
Tommy Ravn SG-98

Torben, Kai & Jeppe, KP-hold 2
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