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Indvielsesreception i Lagersektionen på Noret
Af Chefen for Forsyningsafdelin-

gen, Kommanderkaptajn k
Bechmann Jensen
Den 3. december 1996 afholdt Forsyningsafdelingen en
meget vellykket reception på
Forsyningsdepot Noret for
officielt at markere afslutningen på knap 4 års ombygnings-, udflytnings-, indretnings-, klargnrings- og reng~ringsarbejderi Lagersektionen.
Et par hundrede veloplagte
gæster, herunder en stor del af
Forsyningsafdelingens eget
personel med ægtefæller, repræsentanter for flådestationens m i g e afdelinger og for
Korsm by, bl.a. borgmester
Flemming Erichsen, samt for
entreprenarer og leverandmr
m.fl., deltog i receptionen.
Flådestationens cafeteria havde som sædvanlig overgået sig
selv og fremstillet et meget
lækkert traktement.
Der var taler af Smæmets
Materielkommando's repræsentanf
kommandarkaptajn
L.Kure, afchefen for Teknisk
Afdeling, kommandarkaptajn
Erik Månsson og af Chefen
for Lagersektionen, materielmester Benny Reved. Chefen
for
Forsyningsafdelingen,
kommandmkaptajn Anders
Bechmann Jensen, holdt f0lgende velkomsttale:

Chefen for Forxyningsafdelingen
byder velkommen

Lagersektionen er den ene

"Hr. Borgmester, Mine Damer og Herrer.

- og sterrste - af afdelingens 4

Rigtig hjertelig velkommen
til Forsyningsafdelingens Lagersektion på Forsyningsdepot
Noret!

sektioner, og beskæftiger 56
af afdelingens ca. 110 medarbejdere. Sektionen råder over
depotfaciliteterne her i stueetagen, men også på Norets
m i g e etager, på Holmen, på
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flytningen, har fundet sted 10bende, samtidig med at en ny
virksomhed har skullet opbygges, med alt hvad dette indebærer, og samtidig med at
kunderne har forventet hurtig
og fejlfri betjening.

Blandrgcesrerne var hele 2 tidligere
chefer forflddestalionen

Sylowsvej, i Boeslunde, i
Tornved og på E g . Men i
dag er det disse lokaliteter, det
drejer sig om.
Igennem de sidste 4 år har
Lagersektionen været stærkt
presset, fordi man samtidig
med, at vore kunder - saværnets skibe og værksteder i
hele 0stdanmark og i udenlandsk havn - har skullet betjenes, reelt har skullet opbygge en helt ny virksomhed,
såvel organisatorisk og personelmæssigt som navnlig facilitetsmæssigt, alt sammen under
pressede nkonomiske og personelmæssige vilkår Forsyningsafdelingen på Holmen
skulle lukke et helt år far oprindeligt planlagt, og alle forsyningerne skulle fordeles til
Frederikshavn og Korsm.
D.v.s.: samtidig med, at den

hidtidige forsyningsafdeling
på Sylowsvej skulle flyttes til
Noret, skulle alt pakkes og
sendes. fra Holmen og her i
Korsm modtages, optælles,
registreres og oplægges i et
depot, der ikke var færdigt.
Samtidig skulle lagre og
kontorer indrettes, pallereoler,
skuffereoler m.v. opstilles,
områder indhegnes, mellem
50- og 100.000 lagernumre
oprettes, kontrolleres og oplægges o.s.v.
Men ikke nok med det:
bygningerne - det gamle
"Scanglas" - var slet ikke klar
til deres nye anvendelse. Gennem de sidste 4 år har arbejdet
i Lagersektionen fundet sted
på en byggeplads! Alle de
ombygnings- og installationsarbejder, der egentlig burde
have fundet sted inden ind-

FLADEN i Komr Nr. 111997

Nu er vi så - efter 4 år kommet så vidt, at vi synes, vi
kan være bekendt at vise resultatet frem for denne kreds,
bl.a. alle de mange mennesker, som på den ene eller den
anden måde har været involveret i de utallige projekter.
Medarbejderne og deres
iedere og chefer er berettiget
stolte af det arbejde, de har
udfmi under til tider ekstremt
vanskelige arbejdsvilkår - ofte
på kanten af arbejdsmiljn- og
arbejdssikkerhedsbestemmelserne! Jeg vil gerne her udtrykke min beundring for og
tilfredshed med den måde,
medarbejderne er gået til sagen på. Det har ofte været surt
og hårdt, men det er lykkedes!
Tak skal I ha'! Det er en særlig glæde for mig at se, at flere af Jer har haft mulighed for
at tage "hjemmefronten" med
i dag, så de også kan se, hvad
I har udrettet.
Tak også til de mange firmaer og leverandrarer, som side om side med vore medarbejdere gennem de sidste 4 år
har gennemfsrt de utallige
ombygningsarbejder og installationer. Selv om I har plaget
os og svinet og rodet, så var
det jo altsammen, for at det
skulle blive bedre! Også tak
til de midlertidige medarbej-

dere, som gennem det sidste
halve har hjulpet os med at
Wre rent over det hele. Det
har I i o r t godt!
En speciel tak til firmaet
Thanex, som ikke alene har
været uhyre iderige og hjælp-

somme i forbindelse med lagerindretningen, men som også har været med til at sponsorere dagens reception."
Efterskrift
Dagen efter, at Lagersekti-

onen havde fejret afslutningen
på ombygningsarbejderne, gik
civile arbejdere i gang med at
bryde betongulvet op for at
komme ned til kloaksystemet
under Noret, som tilsyneladende er bmdt sammen. SIC
TRANSIT GLORIA MUNDI!

Opholdskontrolidentitetskort
Af Kaptajnlnjtnant Bjarno Serensen, Fg. Chef for Operationsog Planlzegningssektionen

Som det vil være de fleste
bekendt, indfnrte Flådestation
Korsnr den 6. januar 1997 et
nyt OPHOLDSKONTROLIDENTITETSKORT.
Dette kort skal bæres
SYNLIGT af alle, som opholder sig på Flådestation Korsnr
samt Forsyningsdepot Noret's
områder, og kortet skal forevises MP-vagten ved ind- og
udpassage.
Kortet supplerer MILITÆKT IDENTITETSKORT,
men ændrer ikke på nogen
måde personellets pligt til at
have dette på sig, og på forlangende at kunne forevise
dette.

Korrekt indpassage
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Omformerværkstedet
Af værkmester Lindy Jensei,
Teknisk Afdeling

Hvad blev der af garagerne ?
I forbindelse med udflytningen fra Holmen blev garagerne og det brandfri lager i
bygning 18 ombygget til
værksteder. I das er der 4
værksteder i bygningen: Mineshygningsværkstedef Elekværkstedet og Omformerværkstedet.
Der blev opstillet 10 containere, som er indrettet til
mobile værksteder m.v. Containerne er af samme type,
som bruges af MLOG
(tidligere MOVA).
Containerne er opstillet
i.f.m. med værkstedet og forbundet med dette ved hjælp af
en overdækket gang således
at materiellet kan behandles i
alt slags vejr uden at lide nogen form for skade.
Omformerværkstedet
Omformerværkstedet har 3
containere til rådighed. 2 af
disse er indrettet til mobile
prmerum for statiske omformere, og den 3 . er indrettet
som et mobilt værksted, der
kan medbringes, hvis rejsearbejdet på værfterne kmver et
længere ophold. I containeren
er der installeret en mobil telefon samt en fax, der sikrer
en god kontakt mellem de udsendte medarbejdere på værftet og værkstedet. Dette har

På billedet ses to af Omformervmkstedets mobile containere

stor betydning ved fremskaffelse af reservedele og materialer, der er wdvendige for
færdiggarelse af skibene til
aftalt tid.
Omformerværkstedet er et
element under Elektroniksektionen, der især beskæfiiger
sig med reparation af statiske
omformere på samtlige skibe,
der har base i Korsw. De statiske omformere leverer 400
Hz spænding til alle våbensystemer og gyroer ombord på
skibene. Der findes i dag flere
forskellige typer af statiske
omformere, de ældste er fra
midten af "70'eme", og de
sidste er af nyere dato. Dette
bevirker, at personellet skal
være meget fleksibel og have
en alsidig uddannelse.
Derudover er der en hel del
varer fra Gennemgangslageret, der bliver repareret på
værkstedet. Disse komponenter er indleveret fra skibene i
forbindelse med, at disse har
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rekvireret nye fra lageret. Disse defekte varer bliver derefter besigtiget og sendt til reparation på værkstedet eller hos
lokale firmaer i byen.
Vedligeholdelsen af Afmagnetiseringsstationen "Lynetten" varetages også af Omformerværkstedet. Der ydes
assistance ved oversejling af
sewærnets skibe samt ved målinger af materiel, der skal
være umagnetisk, især materiel til minsrer.
Stationen blev opfmt i
1942, og den dag i dag er der
stadig dele fra den tid, der benyttes. Så også her er der store variationer i teknologien,
der bliver brugt. Værkstedet
vedligeholder også minesikringsanlæggene ombord på de
skibe, der er stationeret i Korsar samt er med i opbygningen af de nye minerydningdroner.
Værkstedet udfarer også i
vidt omfang reparationer på

Elektronikmekaniker Kim Jensen på arbejde i det mobile verksted

bejde af teknikskolens simulator til SCSS (Ship Control and
Surveillance System)
maskinkontrolanlæg og overvågningssystem på STANDARD
FLEX-bådene
(Lyngsneanlæg). Kort beskrevet går
projektet ud på, at man hos
Smærnets Teknikskole 0nskede at udvide funktionaliteten af deres træningsmodel af
kontrolsystemerne på STANDARD FLEX 300-skibene.
Da det ikke er muligt at t i l f ~ j e
denne simulering på det bestående anlæg, som er baseret
på mindre microwntrollere,
besluttede man at opbygge et
simuleringsanlæg som en skal
omkring Lyngsne-anlægget.
Dette
simulerin~sanlæ~
u
u
påtrykker ikke mindre end
1650 signaler. som en komplet kopi af STANDARD
FLEX-skibets pumper, rm,
turbiner, tanke, hovedmotor
m.m. (dog mangler den gyngende dnrk).
Ved at påtrykke signalerne
i stedet for at simulere ved
hjælp af microcontrollere kan
anlægget anvendes til at uddanne teknisk personel i brug,
vedligeholdelse og fejlfinding
helt ned på modulniveau. Underviseren kontrollerer fra en
grafisk brugerflade "skibets"
funktioner, hvorved signalerne ~åtrvkkes.Derefter kan det
tekniske personel på Lyngsneanlægget navigere og evt. tolke fejlindikationer. Desuden
kan det taktiske personel @re
sig fortrolig med systerneme,
inden deres viden afprmes i
s0en.

.

maskinkontrolanlæg og skruestigningskontrolanlzg, især på
korvetterne. Værkstedet regner med i nær fremtid også at
skulle overtagevedligeholdel-

setreparation af STANDARD
FLEX-bådenes kontrolanlæg.
I den forbindelse er værkstedet for njeblikket i gang med
et stPrrre ombygningningsar-
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Seminar for næstkommanderende
Af 4. Eskadre

Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, at 4. Eskadre drager til kampinfomationsskolen (AIS) p& Flådestation Frederikshavn og afholder et kursus for næstkommanderende og 3. kommanderende i januar måned. Kurset
varer en uge og er primært for
taktiske officerer i 4. Eskadre,
men teknikofficererne er med
det fsrste år, de er tilkommanderet eskadren. Demdover bliver der også inviteret
gæster fra Smæmets Flyvetjeneste samt 2. og 3. Eskadre.
Disciplinerne på kurset er
simuleret blindsejlads, typekendskab, taktik undervisning
og taktiske spil/melser i simulatoreme
Hejt spil uden indsats
Blindsejlads er reelt en
navigationsform, hvor man
udelukkende navigerer ved
hjælp af radaren. Blindsejladsen foregår på to niveauer, de
"unge" "sejle? i ARPA simulatoren, hvor de må bmge
ARPA'ens regnefunktioner til
at bestemme de andre skibes
kurs og fart. De "ældre" og
mere garvede skal klare sig
med manuelt fedtstift plot.
Farten tilstræbes at være 35
knob, og som en yderligere
stressfaktor sidder der et panel

l

delt i syndikater, og hvert
syndikat skriver en OPGEN
(operationsordre) til den fprlgende dags TACEX (taktiske
melse). Kort fortalt indeholder sådan en OPGEN en vurdering af, hvilken styrke man
selv råder over sammenlignet
med modstanderen. Den indeholder også en plan over,
hvad man vil Wre for at gennemfprre den pålagte opgave.
Disse OPGENs bliver så
nzrlæst af "chefkollegiet" i
Kend dit skib
Inbet af natten, og et syndikat
Typekendskab er populært
bliver
derefter valgt ud til at
sagt en overharing i kendskab
være OTC (Officer in Tactical
til WILLEMOES- og FLYCommand), dvs. lede slagets
VEFISKEN-Massen. Spnrgsgang. Og dermed lede resten
målene bliver stillet med en
af kursusdeltageme, der bliver
ret haj kadence - der m k e s
fordelt i simulatoreme som
ingen forklaring kun de kolde
"besætning" på hver deres
facts. Det virker måske umidskib.
delbart lidt gammeldags, men
Selve spillet er en meget
det har den store fordel, at det
virkelighedstro svelse i at
ret hurtigt afkkker de områbygge fjendebilledet op og
der, hvor man er svag i sin viderefter disponere sine &ben
den. Man kan derefter dygtigbedst muligt. Denne melse er
gme sig på disse områder, for
primært træning for næstikke at være uforberedt næste
kommand~ireme,som her virgang, der bliver stillet
ker som skibschefer. Men
splargsmal i samme kategori.
melsen giver også 3. komResultatet bliver, at man hurmandweme en god introduktigt får et ret indgående kendtion til det taktiske scenario,
skab til skibet fra piskantenne
som kan virke lidt fjern fra
til ekkolod.
deres daglige plads i styrehuset.
Virkelighedsnzr evelse
Til de taktiske spil/melser
bliver kursusdeltagerne ind-

af chefer og stiller spidsfindige spsrgsmål, lige når situationen er allermest presset. Det
kan f.eks. være under passage
af den hurtiggående katamaranfærge Cat-Link i Lindholm
Dyb.
Denne melse er god træning for navigatmeme, hvor
man kan dumme si& uden at
det koster andet end en såret
stolthed.

Når hund og kat går bver til sit bliver der ikke slagsmal
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Orienteringsmede vedr. indretning
af kontorarbejdspladser
Af Assistent Pia Andersen, Motorværkstedet, Teknisk Afdeling

Den 26. november 1996
afholdt Daglig Leder af Sikkerhedsarbejdet, Jenni Petersen, orienteringsmnde vedr.
indretning af kontorarbejdspladser.
Til madet var inviteret indretningskonsulent Kim Alminde fra System B8 Mbler
og ergoterapeut Susanne Olesen fra Bedriftssundhedstjenesten til at give råd og vejledning i brug af mabler og
indretning af kontorarbejdspladser.
Kim Alminde gennemgik
anvisningen fra Arbeidstilsvnet (nr. 4.0.1.1. fra 1994), der
træder i kraft januar 1997.
Anvisningen, som omhandler
indretning af skærmarbejdspladser, stiller krav til hvilke
funktioner et arbejdsbord og
en arbejdsstol skal have, samt
krav til belysning. Dette gælder for alle, der bruger deres
skærm mere end 2 timer dagligt.
Det vigtigste ved arbejdsbordet er, at det kan indstilles
i bjden og at det har en god
dybde, så man kan fa den rette
placering af arbejdsredskaberne, f.eks. telefon, skærm, tastatur O.S.V.
Arbejdsstolen skal være
stabil, og den skal kunne tilpasses hensigtsmæssigt til den

Fro venstre ses Kim Alminde, Susanne Olesen og Jenni Petersen

enkelte brugers arbejdsstilling
samt have mulighed for
skråstilling af ryg og lændestatte. Her oplyste Susanne
Olesen, at der ikke findes
stole, der kan indstilles, så de
passer 100% til alle arbejdsstillinger. Der er lavet
undersagelser på, at når man
sover, bevæger man sig og
skifter stilling ca. hver 20.
min. - det samme skal man
Wre, når man er vågen. Det er
derfor vigtigt, at man tænker
over det, når man har siddet
ned længe.
SKIFT ARBEJDSSTILLING TIT!! - det
kan være rart bare at hænge
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på stolen et ajeblik, og husk
engang imellem at rejse jer fra
stolen og gå lidt rundt.
Når man indretter sin kontorarbejdsplads, er det vigtigt
at tænke på belysningen. Den
bedste måde at stille sin
skærm på er parallelt med
vinduet og helst lidt inde i
mmmet. Derved far man
dagslyset ind fra siden. Man
kan selv lave en test på, om
lyset er rigtigt placeret i forhold til arbejdspladsen ved at
tage et spejl på stmelse med
et A4 ark og lægge det på tastatur, skærm og skrivebord

inden for sit læsefelt. Der må
ikke være reflekser i spejlet
fra lyset. Det kan være meget
svært at undgå, når man har
lysstofrm i loftet, der ikke har
særskilte afbrydere.
Der var under hele mndet
rig mulighed for at stille
spnrgsmal til både Kim Alminde og Susanne Olesen.
Der var også mulighed for at
stille spnrgsmål til Chefen for
Stationsafdelingen - da han
nåede frem - vedr. i n d h b
gennem
Etablissementsforvaltningen. De fleste spnrgsmål gik på, at man nnskede
nye mnbler, og at man blev
taget med på råd, når de
skulle indhbes, så man fik
noget, der passede til ens behov. Det var helt klart Chefen
for Stationsafdelingen's opfattelse, at medarbejderne blev
taget med på råd, og Kim
Alminde kunne bekræfte, at
han er med ude og tale med
de medarbejdere, der skal have nye mnbler, herunder om
hvilke behov og msker de

har. Problemet er, at flere
medarbejdere er omrokeret til
andre kontorer, efter de nye
mnbler blev anskaffet, og at
mnbleme i de nye kontorer
ikke mere svarer til ens behov. Samtidig er der sket
mange nyansættelser af personel. Det er ikke nkonomisk
muligt at få nye mnbler hver
gang man skifter plads. Det
skal derfor være muligt evt.
at bytte mndt, så vidt det er
muligt. Der kan jo sidde et par
stykker, der ikke er helt tilfredse med deres mnbler, men
kan blive det ved man bytter
rundt.
Der var nnsker om, at man
skulle have mulighed for at
se, hvad der stod på Etablissementsforvaltningen's mnbellager, evt. i form af en liste,
der kunne blive sendt mndt.
Dette ville Chefen for Stationsafdelingen undersnge hos
Etablissementsforvaltningen.
Daglig Leder og Susanne
Olesen foreslog, at man fik
Bedriftssundhedstjenesten

4. Eskadre aktiviteter
Tid
3 - 7 MAR 1997

Aktivitet
0velse SQUADEX 10197.

18 - 19 MAR 1997

Seminar vedrsrende kprogram for 1998.

22 - 31 MAR 1997

LEAVEX-periode

7 - 10 APR 1997

0velse TORF'EX.

21 APR - 12 MAJ 1997

0velse BOLD GAME 97.
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med ud, når der skulle indrettes nye kontorarbejdspladser.
Det vil foregå på den måde, at
det bliver hjælp til selvhjælp,
idet man samler folk på en
kontorarbejdsplads og indretter denne i fællesskab. Derefter kan man gå ud på sin egen
kontorarbejdsplads og indrette
den. Der var enighed om, at
dette b0r udfmes.

Daglig Leder takkede for
fremmndet og håbede, at alle
ville gå hjem og &enke over,
hvad de kunne gnre for at indrette deres kontorarbejdsplads
bedre, også selv om man ikke
har nye mnbler. Det blev derfor foreslået, at man gik tilbage til sin arbejdsplads og
foretog en prioritering over
hvem i afdelingen, der havde
mest behov for nye mgbler,
og sendte det til afdelingschefen, der så skal gå videre med
det.

Infirmeriets ombygning
Af seniorsement E. Ben& Petersen, riifimehet

Så blev det infirmeriet5 og
tandklinikkens tur til at fa en
tiltrængt ansigtsldtning.
F m t i december blev vi
bedt om at fremkomme med
forslag til ombygning og forbedring af infirmeri og tandklinik. Vi fik at vide, at der
var afsat godt 700.000 kr. til
projektet. I tidligere overlæge
Claus Bjerregaards tid havde
vi puslet med msker og planer, og disse blev nu fundet
frem, stmet af og finjusteret,
og kunne således hurtigt
fremlægges som et færdigt
forslag.
Infirmeri
Her havde vi et mske om
en modernisering af konsultationen med flere og mere

skabe

Og

,,:.j

Her ses en af hanhmrkeme i gang
under ombygningen

Her ofprgver klinikassistent Lene
Melsen de nyefaciliteter i tondklinikken

skuffer. Megen tid var gået
med at hente ting udenfor
rummet, når det skulle bruges.
Vore bade- og toiletfaciliteter var fra den tid, da bygningen blev opferrt - og bar
p m g heraf. Vagt- og opholdsrummet var uhensigtsmæssigt
indrettet, og det eksisterende
k k k e n delte vi med tandklinikkens instrumentvask - ikke
videre hygiejnisk.
Endelig har vi, som alle
vist ved, faet udvidet personalestaben betydeligt i forhold
til tidligere, og vi har som
f ~ l g heraf
e
længe haft et stort

behov for tildeling af endnu et
par kontorer.
Alle disse ansker er blevet
opfyldt, og i tilgift har vi faet
ny gulvbelægning i venteværelset på gangen.
For at fuldende rammerne
for en velfungerende - og til
tider meget travl sektion manglede vi kun en receptionsskranke i venteværelset, så
patienterne til infirmeri og
tandklinik allerede her kan
journaliseres og registreres, så
disse opgaver ikke skal tage
tid, når patienten sidder hos
lægen og tandlægen.

Også dette anske er - i sidste sjeblik - blevet opfyldt. Vi
kan nu se frem til en officiel
indvielse den 10. marts i forbindelse med den nye overlæges tiltræden.
Vi undskylder rodet og den
mindre gode service, men det
skal jo være skidt fm det bliver godt.

Tandklinik
Da vi formentlig pr. 1. februar 1997 får tilkommanderet endnu en tandlæge, var det
jo klart for os alle, at det ville
komme til at knibe med plad

sen med den eksisterende indretning. Ekspertise udefra
hjalp os med en plan for en
rationel udnyttelse af det eksisterende rum, og det må siges at være lykkedes til fulde.
Ved at spejlvende de 2
units og indkb af moderne
inventar samt ved flytning af
rantgenmm, må vi sige, at der
er skabt rammer for 4 gode og
velfungerende arbejdspladser.
Et spargsmål, der i lang tid
har svævet i det uvisse, var
krav til og snske om en ordentlig og effektiv ventilation.
Klinikassistenterne har i lang

tid - og med rette - beklaget
sig over de stærke lugtgener
og den deraf falgende tendens
til hovedpine og andet ubehag. Vel vidende, at der rag
ca. 170.000 kr. af den samlede
bel0bsramme, var der dog
enighed i sektionen om, at det
måtte ofres. Et godt arbejdsmilja er en nradvendighed på en moderne og effektiv
arbejdsplads.
Nu da det hele er færdigt,
må vi udtrykke vores tilfredshed med slutresultatet og med
det arbejde de enkelte håndværkere har udfart.

Nytårsparole
Af Kaptajnlujtnant Bjamo Serensen, Presseoff~ieer

Tirsdag den 7. Januar 1997
samledes
afdelingschefer,
sektionschefer, elementledere
og medlemmer af lokalsamarbejdsudvalget til nytårsparole
i den Blå Sal.
Chefen for Flådestation
Korser, kommandm Jargen F.
Evald, oplæste Hendes Majestzt Dronningens og For-

svarschefens nytårshilsner til
Forsvaret.
Kommandaren fortsatte parolen med et tilbageblik på
året som svandt, et år som var
præget af omlægninger og tilpasninger, ikke mindst p.g.a.
flådestationens stramme budget. De heraf forbundne ekstra
arbejder er blevet udfsrt af alt
personel på flådestationen på
en tilfredsstillende måde. Også i det kommende h vil der

pågå omlægninger og justeringer af arbejdsgangen på
flådestationen. 1997 vil fortsat
være præget af en stram akonomi, og ikke mindst de stigende udgifter til energi gerr
store indhug i flådestationens
driftsmidler.
Kommandaren sluttede parolen med at mske alle et
Godt Nytår, og anmodede alle
chefer om at videregive denne
hilsen til deres medarbejdere.

Skibe og kvinder trænger altid til at blive gjort i stand.
Tysk ordsprog
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Ssværnets KI-mærkeprsve

Vinderne a f S ~ v e m e fKI-mmrkeprme
s
I996

Af Oversergent K1 J.T. Christensen, 4. Eskadre

Tirsdag den 26. november
1996 blev der ved Flådestati-

on Korsar, såvel som ved andre landtjenestesteder i s0værnet, afviklet mærkeprme i
kampinformation @I).
KI-mærkeprmen er en årlig tilbagevendende begivenhed, der giver den enkelte
kampinformationsgast mulighed for at vise sin faglige viden i en skriftlig prme, der
omhandler spnrgsmål indenfor det meste af medarbejderens speciale.
Fra flådestationen deltog 4.

Eskadre med i alt 13 medarbeidere. hvilket udgiorde cirk; 75 procent af deltagerne i
Korsar. 4. Eskadre har i labet
af de seneste år opnået mange
flotte resultater, og forventningerne var da også store
igen i år.
Efter 3 timers slid (for andre dog mindre) var alle færdige, og prsven blev i lighed
med andre år genstand for interessante diskussioner. hvor
personellet sammenlignede
deres svar på de mange p m e spargsmåi.
Fredag den 29. november
var der så parade og præmieoverrækkelse, og spændingen
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blev udlast. Konkurrencen
blev vundet af:
marineoverkonstabel J.Pi1,
MOBA &
marineoverkonstabel
M.serop, MOBA
der begge opnåede 97,6 % og
denred erhvervede sig et
guldmærke.
De blev dog &t fulgt af
flere af deres kollegaer fra 4.
Eskadre; der ligeledes opnåede flotte resultater, da eskadren besatte de 6 fmstepladser i
konkurrencen på landsplan.
I alt opnåede 4. Eskadre:

2 guldmærker
(2 blev uddelt)
4 s~lvmærker
(9 blev uddelt)
3 broncemærker
(7 blev uddelt)
Ved paraden deltog Chefen
for 4. Eskadre, der i en tale
udtrykte sin store tilfredshed

med det flotte resultat for
personellet fra 4. Eskadre
samt et stort tillykke til de to
vindere fra MOBA.
Resultatet giver en god tro
på fremtiden for eskadrens
kampinfonnationspersonel, og
vi ser frem til endnu en spændende konkurrence i 1997,

hvor vi håber på endnu flere
deltagere fra de sejlende enheder på Flådestation Korsnr.
Endnu engang et stort tillykke med detpotfe resultat til
Marineoverkonstabel
RI
J.PIL
&
M.SEROP

Mike Papa "band1'

Fra venstre: Kim Slaarup, Steen H.
Petersen, Robert Hansen, Michael
M ~ l l e og
r Bjarne Mikkelsen.

Af Kontorelev Lone Larsen,
Administrationsafdelingen

Lyder navnet Mike Papa
"band" bekendt? Nej, vel, men
hvis jeg nu fortæller, at det
var de fem friske fyre, der
spillede musik til flådestationens julefrokost i cafeteriet,

så kan de fleste nok nikke
genkendende til bandet. Det
var her, de havde deres formelle debut.
Mike Papa "band" opstod
den 29. november 1995 og
består udelukkende af personel fra Milita?rpolitielementet,
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Flådestation Korsnr. Medlemmerne er: Kim Slaarup,
Steen H. Petersen, Robert
Hansen, Michael MEiller og
Bjarne Mikkelsen.
Efter at have spillet musik i
pausen til julefrokosten i 1995
som hyggeband, fik de mere
blod på tanden og begyndte i
januar 1996 at ove på deres
nuværende repertoire. Bandet
har også spillet musik ved
nogle få private arrangementer.
Deres repertoire består af
dansedad musik fra 50'erne
op til i dag, af bandets egen
musiksmag. Samtidig understreges det, at de ikke er til
suppe- steg- og is musik, men
til livlig dansemusik efter
"maden".
Mike Papa "band" over
indtil videre ca. hveranden
uge eller efter behov, og målet
for 1997 er at spille musik til
ca. 8 - 10 arrangementer.
Fremtiden bliver naje overvejet, men bandet har ambitio-

neme og lysten til at spille
musik. Det primære er kammeratskabet og glæden ved at
spille musik sammen. Hvor
vidt det kan fare til mere, kan
kun fremtiden vise, lyder det

fra bandet.
Såfremt man er interesseret
i at hyre bandet til et mangement, kan man ringe og hare nærmere hos Kim Slaarup
påtlf. 53 57 15 26.

Samtidig vil bandet her
igennem bladet sige et
STORT TAK for den opbakning, de fik til julefrokosten.

Nyt fra kabyssen
Af Seniorsergent M.p.Larsen,
Flådestation Koner

bejdsglæde, vi er i besiddelse af, til gavn for virksomheden og til glæde for personellet
Nyt i 1997
Fra 1. marts 1997 åbner
vi vores palsevogn, (det er
ikke kabysrygter), som vil
blive placeret på parkeringspladsen over for bygning 16. Der vil være et
bredt sortiment af diverse
"FAST FOOD" produkter,
madpakker, diverse drikkevarer m.v.

Cafeferiapersonalet pd Flådestafion Korser

Med tak for året der gik,
er vi friske til at påtage os
nye opgaver i 1997. -Aret
1996 var året, hvor myndighederne bmgte utroligt
store ressourcer på akonomien i Forsvarets Cafeterier, hvilket til tider har givet
usikkerhed om fremtiden.
Så vores håb er nu, at der i
1997 vil blive ro, så vi kan
udnytte den energi og ar-
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Frokostrestaurant
Der vil blive etableret en
frokostrestaurant i Inbet af
1997. Her vil være senrering, frokostbuffet og et udvalg af diverse st&.
Cafeteriet lukket
Den 21. 22. og 23. febmar 1997 vil cafeteriet
være lukket, idet vi alle tager på kursus på AMUCenter Sandemosen.

Danmarksmesterskabet 97 for firmahold og klubber
Af Overmekaniker Finn V. Nielsen, Seværnets Idrætsforening
Roning Konsr

Ved det nyligt afholdte
Danmarksmesterskab i indendars roning for firmahold blev
der roet 4 x 500 m. Der var
tilmeldt 23 hold. 4 hold var
afmeldt, iblandt dem var Flådestation Korsm Stationsafdelings hold grundet sygdom.
Korsm andet hold - Militzrpolitiet Korsm (MF' KOR)
- bestod af Marineoverkonstabel MP K.Smith, Marineoverkonstabel MP S.L.Rasmussen,
Marinekonstabel MP M.B.
Fragtrup og SIF Annelouise

Nielsen. Holdet skulle igennem indledende head med 8
hold. Her vandt MP KOR
over Glostrup Politi på andenpladsen.
I finalen sad syren stadig i
benene, så det blev hårdt. Det
blev til en tredieplads med
Glostmp Politi på andenpladsen, og tro det eller ej: på
f~rstepladsenAnkerhus Husholdningsskole, Sora. Det skal
dog siges, at de fire piger
havde et handicap på 1:40.0
sek, som var umuligt at hente.
På 7. og 8. pladsen kom SIF I
& Ii Holmen. Dronningens

soldater - Garderne - blev nr.
12.
En rigtig god dag.

Annelouise skulle trods
amme ben til den igen ved
Senior Damer 19-22 år letvægt over 2000 m. Det blev
til en fjerdeplads, kun 2% sek
fra en andenplads. Nummer 1
blev Marlene Busk fra Sora
Roklub.

2. Eskadre enheders aktiviteter 1. halvår 1997
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Ssværnsmesterskabet i Fodbold 1996

Pd brlledet ses Savremsmestrene i Fodbold (ude) fra torpedomissrlbaden BILLE

4. Eskadres nytårsparole 7. januar 1997

I bidende kulde afholdtes
4. Eskadres nytårsparole den
7. januar 1997 på parkeringspladsen ved Den Mobile Logistik Enhed.
Chefen for 4. Eskadre,
kommandm H. Muusfeldt,
startede med at overbringe besztningeme H.M. Dronningens og Forsvarschefens nytårshilsner. Herefter talte Chefen for 4. Eskadre om året,
der var gået, herunder blev
nævnt de mange forandringer,
der var sket i eskadren i det

forgange år, bl.a. reduktionen
af udrustningsniveauet i
WILLEMOES-klassen samt
overfnrelsen af 4 FLYVEFISKEN-klassen enheder fra 2.
Eskadre til 4. Eskadre. Chefen
for 4. Eskadre benyttede lejligheden til at byde de nye besætninger hjertelig velkommen i 4. Eskadre.
Hvad angår året 1997,
venter der mange nye udfordringer for 4. Eeskadre, ikke
mindst dette, at eskadren
fremover fast skal deltage i
farvandsovervågningen, samt
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de mange udfordringer i forbindelse med det ngede samarbejde med central- og 0steuropæiske lande. Dette vil
betyde, at mange af eskadrens
enheder skal deltage i Partnership for Peace melser,
mnder m.m.
Med en konstatering om, at
året 1997 vil blive et travlt og
krzvende år, afsluttede Chefen for 4. Eskadre sin nytårstale med at anske alt personel
samt deres pårmende et godt
og lykkebringende nytår.

Holmens Hæderstegn
Af Kommander KMuusfeldt, Chef for 4. Eskadre

Hæderstegnet for god tjeneste ved Ssetaten - eller som
det også benævnes Holmens
Hæderstegn - er indstiftet af
Christian VIi på hans fsdselsdag den 29. januar 1801. Med
sit hæderstegn ville kongen i
mangel af penge til lsnforhirjelser holde på "Holmens
Faste Stok" de gode håndværkere, som "forhinligt virke til
Vor Flaades Vedligeholdelse",
og han stillede krav til de udvalgte hædersmænd. I dag er
statutterne ændret således, at
hæderstegnet, der i dag hedder
"Hæderstegnet for god tjeneste i Ssetaten", kan tildeles
enhver mand eller kvinde, der
er ansat i "Siretaten" og har
forrettet tro tjeneste uafbrudt i

fulde 25 år efter det fyldte 20.

ar.

Christian W lagde vægt
på, at modtagere af hæderstegnet skulle være pletfri, når
de bar det "aabenlyst på Bystet" og "saavel under arbeidet
på Vore Verfer som andensteds". De underordnede f& i
tilgift 10 kroner i mmter,
hvor mestrene fik en ssofficerrang og en "udmærket
Mundering". Den bestod af
"mmkeblaae Klædes Kjole
med lyseblaat Underfoer,
samt karamosimsde Opslager
og krave med Guldtresse, hvid
Vest og blaae Buer, alt med
de i Ssetaten brugelige Ankerknapper".

Hæderstegnet er en selvmedalje, der på aversen bærer
stifterens kronede monogram
med omskriften "29. Januar
1801" for oven og "For god
Tjeneste" for neden. På reversen inskriptionen "Fortient"
omgivet af en egekrans. Ordensbåndet er rsdt med en
smal hvid midterstribe. Det
bæres som brystbånd, for herrer monteret i krydslagt facon,
for damer i slsjfe.
Hæderstegnet sorterer under Forsvarsministeriet, og
tildelingen finder årligt sted
den 29. januar, stifterens fsdselsdag. Det skal tilbageleveres ved indehaverens dsd.

Overrækkelse af Holmens Hæderstegn ved 4. Eskadre
Chefen for 4. Eskadre,
kommandsr
H.Muusfeldt,
havde den glæde, med 2 dages
forsinkelse på gnind af melsesvirksomhed, at overrække
Marinespecialist Allan Ravnild fra nsglebådsbesæmingen
Holmens Hæderstegn ved en
mindre hajtidelighed i eskadremes msdelokale den 3 1.
januar 1997.
Chefenfor 4. fikodre, kommand0r H.Muusfeldf, overrakksr Holmens
Hadersfegn fil Marinespecialist Allan Ravnild
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Overrækkelse af Holmens Hæderstegn ved Flådestation Korser
Chefen for flådestationen,
kommandm J.F.Evald, kunne
ligeledes overrække Holmens
Hæderstegn til 5 ansatte ved
flådestationen. Hsjtidelighe-

den fandt sted i den blå medesal den 29. januar 1997 M.
1000. Endnu en medarbejder
skulle have været tilstede ved
overrækkelsen, idet mekani-

ker Claus Voxen, Hoveddepot
Egn, måtte melde afbud på
grund af sygdom. Mekanikeren har ved en senere lejlighed
modtaget sit hæderstegn.

Fra venstre ses Oi,ermekaniker Bjarne B@@Jensen, Hoveddepot Kongsore - Mekaniker Flemming Sarensen, Hoveddepot Store Dyrehuve - Specialarbejder Finn Madsen, Forsyningsafdelingen - Varkmester Finn Brandt Nielsen,
TelmiskAfdeling - Maskinarbejder Steen Eiberg Petersen, Teknisk Afdeling.

Redaktionen snsker modtagerne af hmderstegnet TILLYKKE !

Taknemmelighed er den eneste gæld
som ger mennesket rigere.
Anonym
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Ssværnets EW-konkurrence 1996
Af oversement C.Johansen oz
SeniorsergentP.S.Nielsen,
4. Eskadre

Torsdag den 28. november
1996 afholdt Smærnets operative Kommando smæmets
Electronic Warfare konkurrence (EW-konkurrence) for
8. gang med efterfalgende parade 29. november 1996 ved
Flådestation Korsw.
Smærnets
EW-konkurrence er en årlig tilbagevendende begivenhed, som blev
gennemfmt farste gang i
1988. Baggrunden for EWkonkurrencen var, at man
dengang anskede at age interessen indenfor området elektronisk krigsfnrelse, som i dag
mere end nogensinde har indflydelse på smæmets taktiske
operationer. Deltagende personel er fuldt uddannede EWoperatarer i smæmets sejlende enheder, der indsamler, bearbejder og formidler informationer vedrwende elektronisk krigsfnrelse. De tæller i
dag ca. 15 personer. I dette års
konkurrence deltog 12 operabarer, fordelt med fire fra 2.
Eskadre og otte fra 4. Eskadre.
Forberedelsen for de enkelte operatmer er gennemgang
af kurser i elektronisk krigsfnrelse, hvor de lærer at genkende elektromagnetiske udsendelser fra radarer placeret
på skibe, fly og land. Disse
kurser afholdes ved TVS AIS,
Flådestation Frederikshavn,

Iler ses de glade vindere fia 2. og
4. Eskadre

og er populært kaldet
"telefonbogskursus", da det er
som at læse en telefonbog og
bagefter, uden hjælpemidler,
kunne gengive alle telefonnumrene. Erfaring fra nationale og internationale melser er
en lige så vigtig del.
Selve EW-konkurrencen
bestar af tre dele. Fnrste del
består af spnrgsmål om identifikation af fly og skibstyper
fra hele verden, ud fra kendskab til eksisterende radar- og
våbensystemer. Anden del er
radarlære, der f.eks. omhandler elektromagnetiske balgers
udbredelsesforhold i atmosfæren og tredje del er parameterlære, hvor operataren ud fra
kendskab til de enkelte radarers karakteristika kan gengive radartypen. I alt ca. 100
spmgsmål, der skal besvares
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skriftligt, uden hjælpemidler,
inden for 3 timer. Ved de tre
dele kan der maksimum opnås
400 point. Alt i alt en konkurrence, der stiller store krav til
den enkelte operatm viden
om elektronisk krigsfnrelse.
Tidligere
er
EWkonkurrencen vundet to gange
af 2. Eskadre og fem gange af
4. Eskadre.
Præmier sponsoreres af
Racal Decca og TVS AIS.
Resultatet blev som falger:
1. pladsen:
Marinekonstabel A.Overgaard, Torpodomissilbåden
NORBY med 324 point.
2. pladsen:
Marineoverkonstabel M.
Bjernholt, Kornetten NELS
JIEL med 298 point.

3. pladsen:
Marinwverkonstabel H.L.
Christensen,
Korvetten
NIELS JUEL med 271 point.

Ved præmieoverrækkelsen
deltog:

Kommandm H.Muusfeldf
Chef for 4. Eskadre
Kommandmkaptajn Hald,
TVS
Direktm P . E q Racal
Decca England

Direktm P.Smensen, Racal
Decca Danmark, samt
Seniorsergent K.Rasmussen, TVS AIS, som forestod
selve gememfarelsen af EWkonkurrencen.

Udvekslingsbe:s0g på Flådestation Frederikshavn
Af Overassistent V~bekeL. Olsen,
Lenningskontoret

Den 18. november 1996
drog 4 friske Wser fra Flådestation Korsar mod Fredenkshavn. Overassistent Vibeke L.
Olsen og Overassistent Helle
Hauchrog fra lmningskontoret var med for at overlevere
lan- og personelmapper for
ca. 60 miljnfollc, som fra den
l. januar 1997 skulle underlægges 3. Eskadre. Overassistent Birgit Madsen og Assistent Lisbeth Smensen fra
bogholderiet skulle besage
bogholderiet på Flådestation
Frederikshavn og udveksle erfaringer og fa gode råd inden
for deres arbejdsområder.
Turen derop var præget af
tåge, så det var ikke meget af
den jyske natur, vi fik at se.
Vi fik indlogeret os på Hotel
Stena Line. Birgit Madsen,
som er den sidst ansatte i
Administrationsafdelingen,
fik det starste værelse. For at
være mere specifik: Bmdesuiten (hun er gift), hvor der

Fra vensire ses Assistent Winnie
An&easen,
Marineoverkonstabel
Brian Thuesen og Overassistent Susanne Anen, Frederikshavn

var karbad, sofagnippe og
meget mere. Jo, hun nad det!
Om aftenen gik vi ud og
spiste på Tony's Restauranf
men det var absolut ingen
succes, da værten ikke var
særlig diplomatisk. Spisestedet var ellers blevet anbefalet
af en "frederikshavner", som
nu arbejder på Flådestation
Korsar. En tidligere Kors~r-
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medarbejder gjorde os selskab.
Efter den oplevelse gik vi
tilbage til hotellet. Vibeke tog
derefter på privatbesag. De tre
andre tog en &r i vandlandet.
Her havde de visse problemer
med en spa-pool. (Deres undskyldning herfor: De kommer
ikke så tit ud).
Bagefter skete der ikke ret

meget. En havde ondt i hovedet, en ondt i maven, og en
var vist lidt træt. Så de vilde
planer med rerdvin og guf 'blev
ikke til så meget.
Næste formiddag tog vi på
flådestationen. Vibeke og
Helle tog hen til 3. Eskadre
med "den sorte boks" under
armen. Her medte vi Overassistent Susanne Aaen, Assistent Winnie Andreasen og
Marineoverkonstabel Brian
Thuesen, som fremover skal

have fomajelse med miljaskibene og deres bes~tningers
lm- og personaleforhold. Vi
fik kaffe og udvekslede erfaringer om 10nnen. Vi fik også
tid til at kigge over til Chefsergent Kurt Mundt, som er
leder af det militære personelelement på Flådestation
Frederikshavn. Her fik vi en
sludder om AV3, der dog
mest var negativ.
Birgit og Lisbeth havde
aftalt et mede med bogholdenet, men måtte desværre

vente i 3-4 timer. Efter ventetiden fik de lejlighed til at
dr&e forskellige fælles arbejdsopgaver, og det må siges, at besnget var udbyttengt.
Ferst på eftermiddagen
skinnede solen endelig, og
vejret var dejligt. Vi vendte
snuden hjemad efter et par
hyggelige dage i Frederikshavn.

Orientering fra Landstalsmanden
for de vzrnepligtige menige i 2. og 4. Eskadre
Af Værnepligtig Menig Landstalsmand Rasmus K. Koch

Jeg hedder Rasmus og er
Landstalsmand for de værnepligtige menige (VPL MG
LTM) i både 2. og 4. Eskadre.
Som en forsagsordning er
LTM ikke længere i egentlig
sejlende tjeneste, men tilknyttet 2. og 4. Eskadre's stab som
kontorhjælper. Med den nye
ordning er LTM langt nemmere for sin valggruppe at få
fat på, og er qua sin placering
tæt på begivenhederne og beslutningstagerne. Desuden er
der bedre tid til arbejdet, da
jeg ikke er tilkommmanderet
et skib med tilhmende pligter,
men sidder på land. Helt bolværksmatros bliver jeg dog
ikke, da jeg for at kende min
valggruppes vilkår til ses

kommer ud at sejle med alle
skibstyper her i eskadrerne.
Jeg blev "valgt" som LTM i
slutningen af oktober. Da ingen andre meldte sig, og inden een blev udpeget ved
frivillig tvang, besluttede jeg
mig for at ville give det en
chance. Det har jeg sådan set
ikke fortmdt, selvom jeg troede, det var lidt af en
"loppetjans", jeg havde lusket
mig til.
Da man her er langt fra
kæft, trit og retning, og man i
swæmet har en god tradition
for at behandle folk pænt, er
jeg heldigvis ikke stiadt på store problemer for de VPL. Der
vil dog altid være kommunikationsmæssige problemer,
fordi valggmppeme i lange
perioder er til sas.

FLADEN i Kors01 Nr. 111997

Da enhedeme (med korvetterne som undtagelse) består
af en lille besætning, har det
været praksis at klare opståede
problemer ved uformelt at
snakke med chefen. Når man
har klaret sagerne på den facon, har der været en tendens
til at se bort fra Talsmandssystemet. Det er helt fint, når
tingene bliver klaret uformelt,
men det er vigtigt, at I er klar
over Jeres rettigheder og de
muligheder, samarbejdsordningen (heninder Talsmandssystemet) giver de VPL. Som
LTM er det svært at få skabt
en konstruktiv dialog, når der
ikke er valgt talsmænd rundt
omkring i enhedeme, da takmændene er et essentielt led i
Talsmandssystemet.
Jeg vil opfordre alle de W L
her i Korsmr til at bruge mig,

hvis I har store og små
spargsmål eller har problemer
af enhver art. Jeg er mere end
villig til at hjælpe, det er jo
derfor jeg sidder her. Samtidig vil jeg minde om, at der er
andre personer her på flådestationen, som kan være til
hjælp: Job- og Uddannelseskonsulenten og Socialrådgiveren.

Arbejdet som LTM tager
langt fra hele min arbejdstid,
så i den resterende del hjælper
jeg til med forefaldende arbejde, såsom distribution af
ind- og udgående signaler,
postregistrering, arkivering,
kopiering og en mangfoldighed af andre opgaver. De
utroligt flinke og rare sekretærer (Anne og Anette), som jeg

deler kontor med, har kun en
karakterbrist: De er alt for
dygtige til at uddelegere opgaver...
Jeg træffes på lok. 8597,
hvis jeg ikke er med ude at
sejle eller er til et af mange
mader. Jeg sidder i bygning
16 "på den lukkede afdeling".

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og tjenestemandslignende ansatte i staten og folkekirken m.v.
Af Kontorfuldmægtig Alice Mikkelsen, Personelsektionen

Finansministeriet har den
l' november
folgende ændring af forsikringsdækningen for ovennævnte gruppelivsordning:

Nu går året mod de lysere
tider. Sådan har vi også falt
det i redaktionsudvalget, idet
vi denne gang er blevet overdynget med mange gode artikler. Dette har betydet, at bladet er blevet lidt forsinket. Vi
har nu besluttet, på baggrund

Med virkning fra 1. oktober 1996 er aftrapningsordningen bortfaldet, og forsikringssummen udwr herefter
200.000 kr. for alle forsikrede.
Det gælder således for forsikringssummer, der udbetales
ved gmppemedlemmets d0d

fm udgangen af den måned,
hvori den pågældende fratræder sin ansættelse eller senest
ved udgangen af den måned,
hvori den pågzeldende fylder

af vores erfaringer, at FLADEN kun skal udkomme fire
gange om året. Dette set i lyset af, at det tager tid at bearbejde de mange indslag. Vi
har ligeledes fastlagt deadline
for resten af året, nemlig 26
MAJ med forventet udgivelse
23 JUN, 18 AUG med forventet udgivelse 22 SEP samt 14
NOV med forventet udgivelse
15 DEC. I den forbindelse har
redaktionsudvalget en lille
bon: "Vær venlig at overholde
disse deadlines!" idet indlæg,

der kommer senere automatisk vil forskyde udgivelsen.
Derfor er det nu blevet besluttet, at for sene indlæg for
fremtiden må vente med at
blive bragt i det efterferlgende
nummer, med risiko for at artiklen ikke længere er aktuel.

FL~EN
i Kors~rNr. 111997

67 år.

Der sker ikke ændring af
bidraget til gmppelivsordningen.

Slutteligt vil jeg igen sende
en lille ban til læserne. Vi
mangler stadig gode billeder
til forsiden af bladet, så kik nu
i fotoalbummet og lad os fa
alle de gode billeder frem.

Kan du li at lægge hårdt ud,
skrue tempoet op
og slutte af med en spurt?
.f

Så indbyder Framandskorpset til 9 måneders marathon for krop og sjæl
Er vandet dit rette element, og kan du tåle selv de hårdeste strabadser? Sa er du måske aspirant til Sovzernets
Fremandskorps.

efter du kan fortsætte Imrrrieren i Fremandskorpset eller
sege anden tjeneste i ssværnet.

ner i f.eks. NATO og FN regi.

God fysik og et robust helbred behsver vi nzeppe
nævne. Men du skal desuden have et godt syn ined iuldt
imrkesyn og farvesansen i orden. Mænd skal vzere lundet egnet til værnepligtstjeneste, og kvinder skal besti en
tilsvarende preve.
Du Ian læse inere oin bl.a. ansæltelsesprave~~s
iysiske og lægelige krav i brochuren "Frninand i Sovernet".
Rekvirer den hurtigst inuligt saininen ined et ansegningsskeina, der skal benyttes, uanset om du er tjeneste
g~rende,hjeinsenclt eller aldrig har været soldat:
) Forsvarets Værnepligt & Rekruikring,
Erhvervsoplysningssektionen, tlf. 44 68 21 22
(ina.-fre. 09.-15.00), fax 44 66 02 97.
Uden for kontortid kan du benytte vores autoinatiske degnservice på samme telefonnummer.

Du kommer pA dit livs opgave
Kraveiie hnrer til blandt forsvarets skrappeste, så du skal
være parat til at udfordre dine grænser. Til gengæld fincler du næppe et mere tilfredsstillende job, hvor individualisme og kain-work gAr hånd i h h d .
Uddannelsen til fremand varer 9 måneder, og du skal
være indstillet på at lægge krop og sjæl - og al din tid - i
opgaven. Under grunduddannelsen far du len og tillæg
som andet personel af samme grad og tjenestealdec
Efter udnævnelsen til fremand får du et fast, månedl i tiliæg og særlige tillæg for dyklerarbejde og
faldskærmsudspring.
, Bindmgsperioden er 3 i r og 3 måneder, hvor-

