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TIL TJENESTEBRUG

Minestrygereskadren til taktisk MOM-kursus i Belgien •.

Det vil være kendt af mange, at den belgiske ~arine i særlig

grad har specialiseret sig i MOM-tjenesten (Mine Oounter Measures) og

dennes problemer. Et klart udtryk herfor er den belgiske flådes sammen

sætning.

Mindre kendt er det måske, at den belgiske marine i forbin

delse med sin opbygning af en anselig og fremragende MOM-styrke har e

tableret en taktisk MOM-træner i Ostende, der nyder international aner

kendelse.

Oahandlede MOM-træner, der delvis er bygget for infrastruk

turmidler, betragtes som en NATO uddannelsesfacilitet, hvorfor træne

rens stab er internationalt sammensat med bl.a. instruktører fra

USN og den hollandske marine. Træneren, der er indrettet som en automa

tisk taktisk tr~ner, således som den bl.a. kendes fra kampinforoations

skolen, rummer 6 "cubicles" opbygget som operationsrurnmet i en nutidig

MOM-enhed (stryger/hunter) samt et debriefing rum ned Master Plot og

fornødne kontrolorganer.

Med henblik på at drage nytte af den belgiske marines MOM-ex

pertise og ovennævnte træningsfaciliteter, som ikke kan tilbydes i Dan

mark, aflagde Minestrygereskadren (V~E) - med undtagelse af ERTHOLM 

rutinebesøg i Ostende i perioden 16. til 22. august.

For ugen den 18.-22. august var der arrangeret et taktisk MOM

eskadrekursus, hvori deltog samtlige MSE søofficerer og i visse spil

endvidere personel fra enhedernes operationsdivision. Kursets hoved

punkter var følgende:

18 sep - FLEETWORK - introduktionsøvelse i taktisk træner.

- Gennemgang af MOM-doktriner (ATP 6, ATP 24).

- Planlægning af MOM-operationer mod mekaniske miner.

19 sep - Taktisk spil i tr~ner af MOM-operation mod mekaniske

miner.

20 sep - Briefing 00 Minehunting.

- Briefing om Helicopter MOM-operationer.

- Taktisk spil i træner af Minehunting operationer •
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::?lanlægning af r1Crt~-ope:..:'c.tion mod a.fstt1.!lJ.sm.:~ner.

Takti'Jk spil i træner af v1CI-·1-o:pernJ"i on mod afstands··

niner.

Taktisk spil fortsat.

)

jlJSE fan1.t .~ som "'lEfL e'~ tidligere kursus i Ostende i 1966 - om

handlede 11CM-kursus af v8sOi:~tlig yæ~:d::', O'3!1. havde n.og ger~g ~eJv -. og fik

til Qcls g'3nnemf.0~t - en yde~lige~e ~ddybning af de nyeste ATP 24~bereg-

r.inq;sI!letcder- :::or s1~atistisk [ji::1I3S-~~:'~!g:':1:'l:1go

Det e:r. f~L'eInove:':' h8:.1S::.gto:n cd; lade NS~ gennenføre tilsvare:J.de

HCi·1-)r:urse:: :!i6C. P~/J ~;~nde i;1te:r-{nJ.~~ s:, ::lel s på d en hezotihand.Lede NATO

:!Julser f:::a ~J[~r_~o i-:"';i-'j e~~Pl) ::n:' :'m: ~ sj.c.~:i;n<"9yrr~e "t.d.l ~ilBj.kre de"!.; bec.st mulige

~tCYI·· sQ.Ot\r'uejd::o ~. :?:,V !!..·~.P o ,~C,.vi8';; ,

TUl TJF:~mSTEJRUG

Slæc.eEatrul ;J en

Slædepa'i:;ruljen S i.R:I;7S i 0stg::'ønla·';)cI. har' ople~,ret den dårligste

aomnøæ i mands rai.nde , 1)e:c il.:!.).' været :kcmni,:;tnJii :::eGn og tåge i fl e:;:-e Dåne

der - der er faldet 70 DilJ.inete~· re.:7l ovez nozmn.Len i jv_~i og augur.f ,.

Det dår1ige vej::: har B"ivet s t o'ca YF.'110kcll.ghcde::, f'o:c de"9otu.:.'.log'ling og

t]:,c.nsportflyvninge~1. Derinod her- ,:l.en svære is i 0stf3rønJ.n.nd i1::).:0 været

et problem for patruljen i år-~ ~a isen har ynre~ forholesvis s?red~ un

der lann og i fjordene.

Orlogskap-~t1.in ~.:a.Guldbra.ndsen9 der har opholdt s~.g ved SIRHi8

i haJ vanden nåned, oplyser, at patruljen i vinterens løb har k0~t 07er

14.000 kilorJ3te~. Heru.nder er den gamle rekord på 2.800 k;'.J.oBe·~ :~:-,: :t o::: e-~;

enkel'~ :.:~lædehoJ.d på en enkel t rejse blevet overgå.et. Den ny8 reko~(~ e:·::

-;;11 oveæ 3 ·,200 :'<:iloneter.

Samtidig er der i år sat en anden rekord, idet et af hoJ.dc:10

J1S-"J.' . :;:J ~lr : ~.5 1<:5:. GT"J (~t8J':' ;!.. ~en:le!:lsni·t 00 dagen" Den gnole r-oker-d ·....ur ~9å t+3
kil:.,net0r~

Glæc0pa~ruljen havde i sonDer besøg af forsvarsnini3~9r8~og

chefen fo::: So·,r::?1:':rH:l-~ 1 d.p.~~ !?Ad. ato!:' interesSp. ~l)eFlii a.nlrog' og f'Lk oricnJtje

.r:ing om tjene~ten. :'ilfte::= !)6søget ~../1.b?:c S::"RIDS, at o.er nu. sker :i.10get ..

det b3-gg0~i; 1e? ·::r naclvencJit?;t t .....L [l, .r.'l ~ ::mi!1g n.f d.e gmnlø bygninger.

!i'lero af: dies'? ha r I' [::·;::: ··c1.J.j '~:i.)8 fO:.k j. 'hid:mcz lob (;8].V -(Iygg.::·~ uf' forhån-
I '

of'/~ilo
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denværende nat er ial er .

I oktober kaldes der atter på personel fra nIle tre værn til

erstatning for det nandskab fra SIRlUS, der skal hjen til næs t e sommer.

UKLASSIFICERET

Ny udgave af Orlogsgastens Tjenesteforhold.

Der er udgivet en ny udgave af Orlogsgastens Tjenesteforhold.

Den fordeles til nenigt personel af august-oktober indkaldelserne.

I den nye udgave er der udover redaktionelle rettelser og a

jourføringer nedtaget de ændringer vedrørende oilitær optræden, der er

o~talt i S~vÆRNSKOMI1ANDO ORIENTERING NR. 4. Endvidere har Soværnskom

mandoen (SV~) fundet det nødvendigt a t give nye retningslinjer for de

krav, der af sikkerheds- og sundhedsnæssige år sager ~å stilles til hår

og skægpleje.

Når det fornødne oplag af Orlogsgastens Tjenesteforhold er

tilstede, vil SVK sende et eksemplar til skibe og tjenestesteder i land

ved Søværnets NATO- og Koomandoknssearkivs foranstaltning.

Bogen vil blive rettet pr. 1. januar, når de nye forsvarslove

træder i kraft. Det kan i denne forbindelse oplyses, at de eksisterende

"Grundbøger for oenige" i værnene er til vurdering i Forsvarets pædago

giske Råd. Resultatet af denne vurdering vil indgå i det videre arbejde

med fremstillingen af en ny "Lærebog for Orlogsgaster".

UKLll.SSIFICERET

Or1EGA proves på Færøerne.

Den 3. septenber påbegyndtes instal l er i ng og afprøvning aI et

nyt elektronisk navigationssysteo - OMEGA - på Færøerne.

Personel fra Søv~rnets Televæsen (TLV) og Søværnets Navieu

tionsvæsen (NAV) er ko~et til Thorshavn for midlertidig nt opstille a~4

paratur dele i land og dels om bord i inspekt i ons ski bet VÆDDEREN.

Selve forsøget varer en uge. Det går ud på at konstatere, hvor

nøjagtig pladsbestemmelse der kan opnås med OMEGA under forskellige at

nosfæriske forhold, forskellige tider på døgnet og forskellige placerin

ger i forhold til senderen. Forsagsrækken ledes nf søløjtnant Monnerup

o~ ingeninr Kp.hlet fra honholdsvis NAV ug TLV .

Den nye orlogskutter DREJØ er i øvrigt blevet godt modtaget på

Færøerne . Den har vakt stor interesse, dels ved en præsentation ved kaj i

././.
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Thorshavn og dels ved en præsentationssejlads til de nordlige øer.

UICLASS IFICErlE!ll

NY]~EN og ROTA til Flensborg.

SVK har indstillet til Forsvarsoinisteriet (FMN), ~t 4. fre

gatdivision, beståande af bevogtningsfartøjerne NYMFEN (divisionsskib)

og ROTA, aflægger rutinebesøg i Flensborg i dagene 3. til 6. oktober.

Besøget er tæruct son afveksling for den ensformige l)evogtningstjeneste

i østersøen.

1JE1ASSIFICERET

Efterregulering af lønninger.

I flere ministerier er der opstået forsinkel ser i efterregu

leringen af lønninger for perioden 1. juli til 31. oktob e~> Udbetalin

gen har måttet udskydes for adskillige tjenestemænd.

Det har medf ør t rygter OD, at der også for forsvarets vedkom

mende kunne blive tale 00 en udskydelse. SVK h~ forelagt sagen for

Forsvarsninisteriets Forvaltningsdirektorats 4. Kontor, de= dog kan op

lyse, at lønningerne for forsvarets personel fortsat påregnes at blive

reguleret snomen med l ønnen for oktober.

UKLASSIFICERET

Retten til fri kost indreenes i lønnen for flere per s onel grupper .

Fra FMN har SVK nodtaget neddelelce on , at retten til fri mi

litær kostforplejning for personel af konst~bel- , overkonstnbel- og

korporal-gruppen pn aflonningsforn A fra 1 akt vil blive i~dregnet i

lønnen. Kundgørelse om den nye aflønning vi l snarest 01ive udsendt til

af l øsni ng af Kundgørelse for Forsvaret B.1 3- 1962. Disse personelgrup

per, der hidtil har haft ret til fri kost under alle forhold ? oister

herefter denne ret ved ophold ved det fast e tjenestested, nen skal dog

frentidig have adgang til at købe kost fra de oilitsre kostforplejnin

ger efter sanme retningslinier SOD gældende for befalingSI:lt.ilnd af; se.c

gent- og højere grad.

Under fravær fra det faste tjenest es t ed (udstationering,

sejJ.[~ds [.1. vv ) vil der til personel af konatabel> s overi;:onstabel og koæ

poralgruppen på aflønningsforfl A son hidtil blive yde~ fri kost i ste-

./·1·
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det for tine- og dagpenge eller udkoOQandogodtgørelse.

Personel på aflønningsforn B (dagløn) vil? bortset fra perio

der, hvor der udbetales kostpenge, bevare retten til fri kost.

Ordningen vil nedfare, at der nu ved tjenestested, i saome

skib og eventuelt i suome spiselokale vil være personeloofattende ek

sempelvis:

- oenige saot konstabelelever, der fortsnt under alle forhold
har ret til fri kost.

- konstabler på aflønningsforo B, der ligeledes fortsat har
ret til fri kost.

- konstabler på aflønningsform A, der som udstationeret også
har ret til fri kost.

- konstabler på aflønningsforn A, der, hvis de ønsker at spi
se kostforplejningens oad, oå betale for kosten soo følge
af, at de er på deres faste tjenesteste~.

) - konstabler på aflønningsform A, der spiser nedbragt Da~
(oadpakke) under ophold ved det faste tjenestested i stede~
for at købe maden fra den nilitære kostforplejning.

En sådan blanding af oenige samt udstationerede og forflytte

de konstabler vil i Søværnet (SVN) kunne findes ved flere tjenesteste

der i land, eksempelvis ved Søværnets Artilleriskole Sjællands Odde,

hvortil den fuste besætning hovedsagelig er forflyttet, medens elever

på artillerikurser er udstationeret. SVN skibe skal ved anløb af havn

for konstabler, overkonstabler og korporaler på aflønningsforo A have

opmærksomheden henledt på de enkelte personers faste tjenestested.

Forsvarsministeriets Forvaltningsdirektorat vil fastsætte

fælles generelle bestemmelser for forsvarets ~andetabli8semente~, der

på grundlag af en ordning med spisekort - vil gøre det muligt samtidig

) Ded kostens udgivelse nt konstatere, hvem der har ret til fri kost, og

hven der skal betale samt på stedet at opkræve betalingen for det på

gældende måltid.

For SVN skibe vil der fra SVK side blive lagt vægt på at nå

freo til en metode, der uden for store adoinistrative vanskeligheder

vil kunne opfylde krav om kontrol ned spiseordningen snot ønske 00 en

soidig betalingsforo. Der skal således skabes sikkerhed for, at kon

stabler under skibsophold ved det faste tjenestested kun deltager i mi

litær kostforplejning ood betaling.

Vedrørende en soidig betalingsordning nå bemærkes, at en ord

ning 8ed kontant betaling uniddelbart før hvert måltid ikke anses SOD

gennemførlig i SVN skibe og specielt ikke i skibstyper soo torpedobåde

og undervandsbåde, hvor spisning skiftevis foregår i eget skib og i de-

././.
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potskib, nedens en ordning, soo allerede praktiseret i Hæren og Flyve

våbnet for befalingsnænd med køb forud af et antal spisebilletter til

aflevering ved oåltidernes udleve~ing, eventuelt vil loxnne korme på

tale.

En ordning, hvorefter konstabler og korporaler i lighed ned

nessedeltagere tiloelder sig på en speciel "kostmelding" oed ar.givelse

af navn, kan næppe undgås af hensyn til revisionskontrol. En sådan

ordning vil sandsynligvis i fregatter eller minelæggere, hvor der er

et stort antal konstabler til tjeneste, indebære visse begyndervan

skeligheder.

De endelige regler for SVN vedrørende anvendelse og forvalt

ning af militære spisekort (dokumentation for fri kost) samt adnini

stration af spisebilletter (måltidskøb) påregnes optaget ~oo særligt

tillæg til FMN Love og Bestemmelser, 16. hæfte. Da ordningen 3kal t.ræ

de i kraft pr. 1. oktober, vil oohandlede regler på grund af cidnod i

første omgang i SVN fretikooae son midlertidige bestemnelser, ier ud

sendes ved skrivelse.

Brinck-Lund
kontreadniral

chef for Soværnsstaben




