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Mødedeltagere 
 
Panelet 
OL Tage Byrnak, Forsvarsministeriets Personalestyrelse 
KL Morten Juster, Forsvarsministeriets Personalestyrelse  
KN Henrik Bull, Hærstaben 
KN Lasse Krogh Søegaard, Flyverstaben  
OK Knud Engmarksgaard, Marinestaben 
MJ Brian Busk, Stabschef 1. Logistikbataljon  
 
 
Værnepligtsrådet (VR) 
Thomas Prosberg Iversen 
Mia Kleist Beanlands 
Cecilie Damgaard 
 
Landstalsmænd (LTM) 
MG Jakob Nymann Dueholm, AFTC 
MG Sebastian Broe Johansen, IGR 
MG Oliver Nikolaj August Abrahamsen, HEC 
MG William Mølgaard Ullahammer, TRR 
MG Birgitte Alexandersen Poulsen, TGR 
MG Jesper G. Christensen, LG 
MG Philip C. Nguyen LG 
MG Claus Routsalainen Lønkjær, GHR BRN 
MG Anders Launer Bæk, GHR 
MG Karl Emil Christian Lau Larsen, JDR 
MG Martin Blichfeldt Nielsen, HESK 
MG Oskar Bek Jørgensen, TRR  
 
Talsmænd (TM) 
MG Timmo Schmidt TRR 
MG Frederik Jakobsen TRR  
MG Emmilie Andersson GHR 
MG Hannibal Theilgaard GHR 
 
Ikke tilsted / afbud 
Landstalsmand Dannebrog, Afbud 
Landstalsmand Søværnet, Afbud  
 
  



Emner 

1. Status fra tjenestestederne 
Landstalsmændene beretter at det går godt ved tjenestestederne. 
Sammenholdet blandt de VPL er stadig godt.  
De har et godt socialt sammenhold og mange er allerede lidt kede af, at de allerede skal 
hjemsendes.  
 
De nye ørepropper til de Værnepligtige, afventer stadig den endelige levering fra 
fabrikanten. Der er en bred forståelse blandt LTM og man ser frem til, at de snart bliver 
leveret.  
Hærstaben holder Værnepligtsrådet orienteret vedrørende status.    

2. Svarfrist i forbindelse med HRU 
Landstalsmændene mener at der, på grund af ændringen i at tidspunkt for afprøvning af 
HRU, er opstået en udfordring i forbindelse med tilbagemeldingerne på om man er optaget 
eller ikke. 
 
Det betyder at der for den enkelte værnepligtige ikke er meget tid til at lave andre planer, 
hvis de mod forventning ikke bliver optaget på den ønskede uddannelse. 
Landstalsmændene vil gerne spørge, om der kan gøres noget for at forbedre svar tiden.  
 
Forsvarsministeriets personalestyrelse oplyser, at Uddannelsernes afprøvnings- og 
tidsmæssige placering gør, at der er meget kort tid til at behandle afprøvningsresultaterne. 
Det tilstræbes at komme med hurtige svar.  
Det bliver pointeret, at man skal have respekt om selve afprøvningsprocessen, så den ikke 
bliver forhastet og alle bliver behandlet ens samt at regler på området overholdes.  
Personalestyrelsen vil kigge på om processen og svarfrister kan optimeres. 
 
Hærstaben fortæller at dette er det første hold, hvor der er disse ændrede tidsrammer og 
VFK vil undersøge, om der er mulighed for at justere noget. 
 

3. Formålet med HBU uddannelsen 
Landstalsmændene beretter at det er et generelt ønske, at få præcist defineret, hvad 
formålet med HBU uddannelsen er.  
 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse fortæller, at formålet med værnepligtstjenesten er 
at uddanne til Totalforsvarsregistret som det primære og hertil danne et 
rekrutteringsgrundlag for Forsvarets Uddannelser. Tjenestestederne gennemfører 
basisuddannelsen efter et standard uddannelsesforløb, hvor der er friheder i 
gennemførelsen. I denne sammenhæng skal det anføres, at uddannelsens gennemførelse 
ikke må have karakter af en frasortering.  
 
Center for Militær Fysisk Træning gennemførte et oplæg vedrørende træningskurven for 
opbygning af led og muskler i forbindelse med skader. Her blev der forevist i et skema 
over opbygning af muskler.  Hvis man ligger en for stejl træningskurve i forløbet, vil folk 
der ikke har trænet hjemmefra, få skader.  

4. Tilbagemelding i forbindelse med fælles indkvartering. 
Landstalsmændene fra skive og Aalborg fortæller, at der ikke har været nogen særlige 
bemærkninger fra deres tjenestesteder. 
Der er en meget positiv indstilling til den nye indkvarteringsform. 



Der har ikke været nogen, der har haft forbehold, hverken set i forbindelse med deres køn, 
religiøse eller etniske baggrund. 
 
Der har dog været en udfordring i Aalborg i forbindelse med levering af badeforhæng, hvor 
de ikke har fået dem endnu. I Skive havde de ikke de samme udfordringer, der er de 
leveret og monteret. 
 
Det er blevet aftalt i Aalborg at når badeforhængene bliver leveret til næste hold vil man 
ikke montere dem fra start, men lade det være et muligt tilvalg, hvis der er et ønske. 
 
Stabschef 1. Logistikbataljon fortæller, at der fra start af projektet var en smule nervøsitet 
omkring fælles indkvartering, men den nervøsitet blev aldrig til virkelighed grundet god 
ledelse og implementering lokalt. 
Det anbefales fra bataljonens side at implementere det overalt. 
   

5. Motivationen i 4. uddannelsesmåned 
Hærstaben spørger til om der i den sidste uddannelsesmåned har været nogen påvirkning 
på motivationen. Bliver der taget resurser fra enhederne f.eks. færre befalingsmænd m.m. 
 
Landstalsmændene fortæller, at der ikke har været nogen nævneværdige ændringer af 
betydning. 
Der gøres meget lokalt for at bibeholde den gode motivation og udfordringerne ved 
enhederne. 


