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Grunduddannelse af menige i Søværnet.

Den arbejdsgruppe vedrørende meniguddannelse, som S0værnet n

Skole- og Uddannelsesråd har nedsat, har udarbejdet forslag ~il iiPlan

for rekrutuc1dannelse i Søværnetll.

Forslaget er afpasset efter den nye tjenesteomgang for menigt

personel indenfor 12 måneders tjenestetid, således at der inden for de

første 3 måneders rekrutuddannelse på Søværnets Eksercerskole gennemfl:;·-·

res en grundskoleuddannelse på 6 effektive ager og en forskole I på

4 effektive uger.

Søværnskommandoen (SVK) har meddelt sin foreløbige godkendelse

af forslaget på prøve, med henblik på iværksættelse fra oktober indkal-·

delsen. Det påregnes, at den endelige godkendelse kan for.eligge inden på··

begyndelse af rekrutuddannelse i Søværnet ultimo januar næste årø

TIL TJENESTEBRUG

Udstationering af 8-mands gummibåd på Rømø.

Efter anmodning fra chefen for orlogskutteren BARSØ har SVK

tiltrådt, at der i Havneby på Rømø udstationeres en 8-mands gummibåd

til brug for BARSØs besætning i forbindelse med fiskeriinspektionsop

gaverne i farvandene omkring øen.

Begrundelsen for udstationeringen er ønsket om en intensive

ring af fiskeriinspektionen i området. I-fu.n undgår herved under ophoJ.d i

Esbjerg at transportere kutterens egen gummibåd med lastvogn til Havne··

by, og dermed udgifterne ved en sådan transport.

8-mandsbåden, der er udstyret med en ;3 HK motor, er veleg

net til sejlads, såvel i farvandene indenfor øen, som til havs i ~lt

slags vejr. Den har en høj fart, omkring 16 knob, hvilket yderligere

vil øge inspektionens effektivitet.

UKLASSIFICERET

Inspektionsskibet INGOLF til Reykjavik.

SVK har indstillet, at inspektionsskibet INGOLF aflwgger ~of

ficielt besøg i Reykj~vik fra 20 til 24 november.

Besøget gennemføres i anledning af en forespørgsel fr.a de is

landske myndigheder om et dansk flådebesøg i Reykjavik i efteråret~
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Chefen for Grønlands Komoando (G1K) pa~egner a~ deltnge i be-

soget om bord i ins~ektionsskibet IN~OLF.

UI':LASSIFICER::;;T

SokortQ.rldvet, 185 år.

Den 22, oktobeT. 1784 blev Det Kongelige Søkortarkiv (SIGl)

oprettet meu dBv~ronde kaptajnløjtnant P.Løvenørn B08 direktør. Det

førs~e år ~orhendledeg kun e~ kort ove,~ indsejlingen til Øresund og fem

kor~ o,er dele af Isl~nd.

SKA Q2rkeror i~~{8 185-årsdarrcn udndtil~ oen arkivet vil dog

sø::::e8 for ~ 8. t J.85-å.rsdG.,~0n ikke blive:: glemt i huset.

UICLASSIPICERET

,S o~.l G t i ske_2k~.? ~~:J: t :h-o~,til G:cQ.nle.l1.c'!...:.

Gr-ønLa :.d haT. :i. ~i::: .':,rle e:':.'t8:':' 2.Verden8lr.J~i,:: været målet for tn1

ri{S'0 vic1cl1fJko,be :cir;C' e-;/~'::?orli t:;'0i19~ : :~ J.V (~ ::" CI,8t18ke e c:n udenLand s ke ~ indbe

fa.tJeet sovj etiske ~ ::.J,C!t So..,.;' e-~rL'., f;la.DC, båd 2 ~. 1968 og ~. 1969 har gennem

ført mindre ekapsd:', ci0ne::- i Gron:'.and.

I 1968 ansøgte Sovje~~u9land v~~ nor~8.le di~loIT.atiske kana

l0~ - om tillada18G til G~ fc:~t~~e en videuska~81i~ 6~s~ad~tion til

Grønlands ØStkY;3t ~ hvor man i lø:-:et af ef'~e:,somlJor<?n vi~le besej le

øst- o~ nordkysten med landgang 6-8 steder.

Da man frz. dansk side kunne ~plyse, a t programmB''; vnr uigen·

nemforligt , bl.s c , på grund af storisei.1s til:~tec:ev~rels'3, Lndakr-snke...les

den russiske aktivitet til en mindre motorbådseksped~tiontil Skovfjor-,

den nær Nnrssaq på vestkysten. 8 mand deltog heri.

Igen i år har 3U sovjetisk ekspedition besøgt Grøn~nnQ~ denne

gan6 området ved Frederikqhåbs Isblink. Under opholde~ ledsaGedes ~ ks po·~

dLti.orien af mag. scient Stockmarr fre "Grønlands geoloB'iske Ulldoro0E;'el···

sn-" (under Ministeriet for Grønland). 9 mand deltog.

Ud over disse sovjetiske ekspeditioner har der a Lr .ne i øst-,

c;r:~:ml,:l,l'ld i aotmnox voret gennemført 15 ekspeditioner. (HoJ.J.a.nC'.~ FrC~!lkrt;;,

EngJ.~1.l1c., [!kotland, Jo.pan, Italien). En del af disse ekspeditioner ha.r

m~JJt8.c;,·6t dirck~c støtte :fra GLK, såfremt denne ha.r kunnet ydes :. fcr1:':"n..·

å. •.;1 s ~ tlcc1 3enn6mfø~eJ.se a. f GLK normale opgaver .
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UKLASSIFICERBT

Kulturministeren på Langelandsfortet.

Langelandsfort (LFT) har indledt vintersæsonen i det udad

~ettede oplysningsarbejde.

På det første møde holdt kommandør F.H.Kjølsen foredrag om en

dansk marineattaches oplevelser under krigen. Foredraget samlede over

200 deltagere, der.af 170 civile, der aldersmæssigt rakte fra 12 år til

75 år. Den 3 november vil kulturminister Helveg Petersen holde et fore

drag om kulturpolitik, og den 9 december vil Holmens provst holde fore

drag.

LFT besætning er blevet forøget med mandskab fra kongeskibet

DANNEBROG og inspektionsskibet HVIDBJ0RNEN. Der er startet en mobili

seringsuddannelse i mobil 40 mm Lv kanon og nærforsvar, herunder skyd

ning med let maskingevær M/48 og gevær H/50.
I indeværende uge holder Region IV, ~ynske Livregiment en

instruktionsøvelse °Lille Claus III" i Odense og på Langeland med delta

gelse af officerer fra LFT. Formålet er at gennemgå regionsplaner og

behandle taktiske problemer i regionsforsvaret.

U!CLASSIFICERET

Forsvarsattacheernes kapsejlads.

De herværende forsvarsattacheers klub har i samarbejde med

Rungsted Kyst Sejlklub holdt den år~ige kapsejlads i folkebåde.

Der deltog lo både, der var stillet til rådighed af ejerne

og med disse som gæster. Sejladsen foregik i m{-vind, styrke 6-8 m/sek

på en udlagt Olympiadebane. Konkurrencen var spændende og sluttede efter

l~ times dyst med, at de tre første både passerede mållinjen indenfor

lo sekunder.

Efter sejladsen var attacheernes klub vært ved en frokost

for bådejerne med besætninger. Her foretoges præmieuddelingen. Nr. l

blev lieutenant colonel Cornetti, US Air Force, nr. 2 overstelojt'nant

Schnell, Svenske Flygvapnet og nr. 3 major Mickay-Forbes, UK. De til

deltes de af ISO for første gang udsatte guld-, sølv- og bronzemedal-

jer.

De andre deltagere i sejladsen var attacheerne fra Polen,

Sovjet og Vesttyskland.

0/./.
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1'ak_~r miI!.~erbesø({.

Den engelske fo~nvarsminister, Dr. Denis Healey aflagde under

sit ophold i Danmark besøg på Holmen. Efter besøget, der omfattede

ri'B-hallen~ minelæggaren i!"""'YEN samt fregatien PEDER SKRM·I, har mr. Healey

bl s a , &~{re'Vet følgende til chefen for Søvæl.'r:l<:t: "I wa.s very glad af the

:; pp ortuni'~J'- to Lecrn moze abou t thc z oLe and tasks af your Rhi:;?s ~ and.

I ~.;a8 ext!.'sr:1el;r impressed by the efficiency and errthua i.aam af everyone

I met . I believe th2 'G the Royal Dcnish Navy has a vitaIly important

part to play in the defence of the northern flank af NATO~ and I was

delightcd to Bee i t in such f~.ne trimll.
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