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Præsidentens hjørne

 
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: 

 
Danske Soldaterforeningers 
Landsraad har gennem de se-
neste år været i et økonomisk 
lavvande. Ikke mindst udgivel-
sen af vort blad ”Vedetten” har 
trukket meget hårdt på finan-
serne, faktisk så hårdt, at 

Landsrådet ville være gået konkurs, hvis 
ikke tilskud fra Tips- & Lottomidlerne havde 
hindret det. 
  
Præsidiet har derfor, efter en debat på det 
nyligt afholdte Formandsråd, besluttet, at 
”Vedetten” ændres fra et blad, udgivet på 
den hidtil kendte måde, til et nyhedsbrev, i 
størst mulig udstrækning udsendt elektro-
nisk. 
  
Dette nyhedsbrev er således premieren på 
vort ændrede ”Vedetten”, som jeg håber 
læserne vil tage godt imod. 
 
Bred debat om Landsrådets fremtid 
På omtalte formandsrådsmøde var et struk-
turforslag fra forretningsudvalget taget op 
til debat. Jeg havde som præsident tillige 
ønsket en bred debat om Landsrådets frem-
tid, som forudsætning for debatten om den 
ændrede struktur. Dette havde jeg gjort, 
fordi der har været udtrykt tvivl om Lands-
rådets fortsatte eksistensberettigelse. 
 
Der kom en bred debat ud af det, en rigtig 
god debat. En debat, der først og fremmest 
viste, at Landsrådet på ingen måde bør 
nedlægges. Men også en debat, der viste, 
at der er mange forskellige synspunkter, 
mest betinget af de mange landsforeningers 
meget forskellige vilkår for deres virke.  

Vi skal jo her holde fast i, at det egentlige 
soldaterforeningsarbejde naturligvis udøves 
i landsforeningerne, mens Landsrådet som 
paraplyorganisation er et koordinerende og 
kontaktskabende samt forhåbentlig også et 
debatskabende instrument, sammensat af 
de selvsamme landsforeninger, og derfor er 
os alle sammen. 
 
Det fremtidige opgavegrundlag 
Under debatten blev på min opfordring 
fremsat mange ønsker om, hvad Landsrå-
det bør tage på sig af opgaver, og det var 
for mig meget tilfredsstillende, at samtlige 
forslag lagde sig tæt op af vores for-
målsparagraf og vore visioner.  
 
Der var altså ikke nogen egentlig uenighed 
om, hvad Landsrådet bør beskæftige sig 
med. Forslagene omfattede blandt andet de 
velkendte om forsvarsvilje, traditionspleje, 
koordination med Forsvarets øverste myn-
digheder, Dybbøl Mølle og hæderstegn.  
Lidt nyt var støtte til de udsendte soldater 
samt hjælp til fornuftig behandling af solda-
terforeningerne på landets militære installa-
tioner. Men der var mange flere. 
 
Blandt de mange forslag hæftede jeg mig 
især ved hjælpen til de udsendte soldater 
og til soldaterforeningerne på kasernerne 
m.v. Disse opgaver vil præsidiet naturligvis 
tage med i sit fremtidige arbejde. 
 
Der ligger et stort arbejde forude 
Den meget engagerede debat viste en op-
bakning til Landsrådet, som præsidiet fort-
sat vil gøre sit bedste for at leve op til.  
Men dette er naturligvis ikke det samme 
som at alle problemer, herunder de økono-
miske, er fuldstændig forsvundet.  
 
Der ligger stadig et stort arbejde for os alle 
forude. 
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Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af 
Danske Soldaterforeningers Landsraad 
 
Protektor:  Hendes Majestæt Dronningen 
 
Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et 
samarbejde mellem 30 tilsluttede landsforeninger med 
41.500 medlemmer inden for soldaterforeningsbevæ-
gelsen i Hæren. 
 
Nyhedsbrevets redaktion og administration: 
Solagervej 4 
4653  Karise 
tlf.  56 78 85 14 
dsl.vedetten@mail.dk 
www.soldater.dk
 
Redaktør:  Knud Ole Bennekou 
 
Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeninger 
tilknyttet Landsrådet, samarbejdspartnere, medlem-
mer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse etc., samt 
i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyheds-
brevet via mailsystem eller pr. post. 
 
Alle til- og afmeldinger meddeles til bladets admini-
stration. 
 
Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker 
ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. 
 
Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. 
 
Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet 
er den 20. i måneden forud for udsendelse ved må-
nedsskiftet.  
 

30. Nordiske Soldater- og 
Marineforenings Stævne 

 
 

Gardets Jägarregemente i Sandhamn 
Finland 9. – 12. juni 2005 

 
Det 30. Nordiske Stævne afvikles efter tur af 
vore finske soldaterkammerater, der allerede har 
fastlagt store dele af programmet. Åbningshøjti-
deligheden er torsdag 9. juni kl. 13.00, og stæv-
net slutter i løbet af søndag formiddag 12. juni. 
Der vil for alle være indkvartering på flersengs-
stuer. 
Det danske kontingent forventes sammensat 
med 60 mand, der efter indstilling udtages bre-
dest muligt blandt landsforeningerne.  
Indkaldelsen udsendes ultimo marts. 
 

 
Mindeanlægget på kasernen i Sandhamn 

 
Landsrådet har indledt forarbejdet i planlægnin-
gen af rejsen til Finland. Mulighederne for en fly-
grupperejse undersøges primært. 

 
Kransenedlægning vil bl.a. finde sted på den store 
mindekirkegård fra den finske krig, hvor også store 
kendte personligheder, bl.a. Urho Kekkonen hviler. 

 

Distribution af Nyhedsbrevet 

Beslutningen om at standse udgivelsen af vort hidti-
dige medlemsblad Vedetten (se side 3) har befordret 
behovet for via et nyhedsbrev bedst muligt at fast-
holde informationsvirksomheden. 
 
Derved har Nyhedsbrevet Vedetten nu set dagens lys. 
Nyhedsbrevet udsendes primært elektronisk. Enkelte 
landsforeninger vil dog modtage et trykt eksemplar. 
 
Et distributationssystem er i al hast blev oprettet 
således, at landsforeningernes ledelse og bestyrelse 
samt formænd m.fl. i underafdelinger – alt under 
forudsætning af, at de pågældende i Landsrådet er 
registreret med mailadresse, allerede nu modtager 
nyhedsbrevet elektronisk. 
Systemet søges løbende udbygget til bredest mulige 
dækning blandt Landsrådets mere end 40.000 med-
lemmer.  
Landsrådet (dsl.vedetten@mail.dk) modtager meget 
gerne anmodninger om opdatering af supplerende 
mailadresser til distributationssystemet. 
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Aktivitetsoversigt

Marts: 
4-5. marts De Blå Baretter   Formandsmøde - hovedbestyrelsesmøde Odense 
8. marts Falsterske Fodregiments Soldaterforening 258 års stiftelsesdag – kransenedlægning 
12. marts De Allieredes Danske Våbenfæller Generalforsamling 
13. marts Luftværns-Artilleri-Foreningen  Generalforsamling i Gardergården i Århus 
15. marts Den Danske Brigadeforening DANFORCE Repræsentantskabsmøde, Flådestation Korsør 
15. marts Militærpolitiforeningen  Generalforsamling i Kastellet 
16. marts Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde i Odense 
17. marts Sjællandske Livregiments Soldaterforening Generalforsamling Antvorskov Kaserne 
 
April: 
2. april Danske Feltartilleriforeninger  Repræsentantskabsmøde på Ryes Kaserne 
9. april De Danske Pionerforeninger  Jubilarstævne i Skive 
15. april Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde på Antvorskov Kaserne 
16. april Danske Soldaterforeningers Landsraad Landsrådsmøde på Antvorskov Kaserne 
22.-24. april De Danske Pionerforeninger  Sendemandsmøde i Skive 
23. april Dronningens Livregiments Soldaterforening 348 års stiftelsesdag – kransenedlægning 
30. april Militærpolitiforeningen  Repræsentantskabsmøde i Odense 
 
Maj: 
1. maj De Danske Garderforeninger  Årgangsparade på Rosenborg 
4.-5. maj Soldaterforeninger m.fl. landet over 60-året for Danmarks befrielse 
5. maj  Den Danske Brigadeforening DANFORCE Jubilæumsstævne i Helsingør 
7. maj Fynske Livregiments Soldaterforening Jubilarstævne i Odense 
21. maj Intendanturforeningen  Årgangsgensyn og jubilarstævne i Kastellet 
21. maj De Blå Baretter   Jubilarstævne – Ryes Kaserne i Fredericia 
21. maj Folk & Forsvar   Repræsentantskabsmøde i Kastellet 
21. maj Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Jubilarstævne i Haderslev 
28. maj De Danske Garderforeninger  Repræsentantskabsmøde i Tønder 
 
Juni: 
3. juni De Danske Garderforeninger  Årsdagsparade på Rosenborg Eksercerplads 
4. juni Falsterske Fodregiments Soldaterforening Repræsentantskabsmøde i Vordingborg 
5. juni Danilog–Sjællandske Trænreg.Soldaterforening Jubilæumsstævne i Vordingborg 
5. juni Falsterske Fodregiments Soldaterforening Jubilæumsstævne i Vordingborg 
9.-13. juni Danske Soldaterforeningers Landsraad Nordisk Stævne 2005 i Finland 
11. juni Danske Livregiments Soldaterforening Jubilarstævne i Kastellet 
11. juni Prinsens Livregiments Soldaterforening Jubilarstævne på Viborg Kaserne 
17.-19. juni De Blå Baretter   Sommerstævne i Søgaardlejren 
 
August: 
19.-20. august Fodfolkspionerernes Soldaterforening Jubilæumsstævne i Søgaardlejren 
 
 

Se den aktuelt opdaterede aktivitetsoversigt på Landsrådets hjemmeside  www.soldater.dk 

 

Bladet VEDETTEN ophører … 
Med udgangen af 2004 ophørte bladet VEDETTEN  med at udkomme. En trist – men nødvendig beslutning. 

Beslutningen herom blev efter indstilling fra Landsrådets præsidium godkendt af Formandsrådet på Rådets møde lørdag 5. februar 
2005. Bag beslutningen ligger dels stærkt stigende udgifter til bladets forsendelse efter den politiske beslutning i 2003 om at udfase 
den hidtil kendte portostøtteordning, men også et ønske om, at de økonomiske midler, som blev anvendt til at udsende VEDETTEN  
4 gange om året i 1.800 eksemplarer, trækkes over som nødvendige driftsmidler til Landsrådets lidt slunkne pengekasse. 

VEDETTEN afløses af Nyhedsbrevet Vedetten, der vil blive udsendt hver den 1. i måneden. Nyhedsbrevet udsendes primært 
elektronisk og lægges i sin helhed ind på Landsrådets hjemmeside www.soldater.dk. De landsforeninger, der ikke modtager elektro-
nisk post, får nyhedsbrevet tilsendt pr. post. 

Målgruppen er i første række landsforeningerne, og det er hensigten, at nyhedsbrevet som minimum skal nå de elektroniske post-
kasser i under- og lokalafdelingers bestyrelser. I princippet kan alle, der måtte ønske elektronisk at modtage nyhedsbrevet, anmode 
herom med oplysning om mailadresse. 

Nyhedsbrevet sendes selvsagt også til Forsvarsministeren, Forsvarsledelsen, Forsvarsudvalgets medlemmer, samarbejdspartnere etc. 

Aktivitets- og adressesider vil løbende opdateret være en del af nyhedsbrevet. Nyhedsbrevets indhold vil blive søgt gjort så aktuelt 
som overhovedet muligt, med information om ”aktuelle dagsordener” i soldaterforeningsbevægelsen og vore omgivelser. Nogle 
emner vil blive mere dybdebehandlet end andre. Og der vil også blive skabt plads til indlæg og generelle meddelelser fra landsfor-
eningerne. Det er generelt Præsidiets håb, at nyhedsbrevet vil forstærke den løbende kommunikation mellem Landsrådet, landsfor-
eningerne og hele vort medlemsgrundlag. 
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Der indkaldes til 
 

Landsrådsmøde 
 

lørdag 16. april 2005 kl. 10.00 
på Antvorskov Kaserne 

 
med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Registrering af fremmødte landsforeninger 
4. Præsidiets beretning 
5. Beretning om Dybbøl Mølle 
6. Beretning om Soldatens og Orlogsgastens Fond 
7. Regnskab 
8. Indkomne forslag 

Præsidiet fremlægger forslag til ændringer og konsekvens-
tilpasninger i Landsrådets vedtægt 

9. Kontingent for 2006  /   budgetfremlæggelse 
10. Valg 

a. Valg af vicepræsident for 2 år.  Preben Sloht Nielsen 
modtager genvalg 

b. Valg af landsrådssekretær for 2 år.  Jens Arne Nielsen 
modtager ikke genvalg 

c. Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Lokalfor-
svarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland for 2 år 

d. Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Lokalfor-
svarsregion København og Bornholm for 2 år 

e. Efter indstilling valg af 2 suppleanter for 2 år – ad 
punkterne c og d 

f. Valg af 2 repræsentanter til Dybbøl Mølles bestyrelse 

g. Valg af repræsentant til Soldatens og Orlogsgastens 
Fond  

11. Valg af revision 

 På valg er Registreret revisor Kurt Kjær 
  Benny Dinesen, De Danske Pionerforeninger
  Poul Mødekjær, Intendanturforeningen /sup. 
12. Landsrådsmødet 2006 – placering og dato 
13. Eventuelt 
14. Landsrådsmødets afslutning 
 

* 
Indkaldelse med program, informationer og materiale til lands-
rådsmødet udsendes til landsforeningerne medio marts. 
 
Der vil som tidligere år være mulighed for indkvartering på kaser-
nen fredag og lørdag nat.  

Der er fortsat behov for 
Landsrådet 

 
Formandsrådets møde lørdag 5. februar 
på Antvorskov Kaserne havde som hoved-
tema en vurdering af status for Landsrå-
dets virke, og ikke mindst en debat om 
behovet for overhovedet at videreføre 
Landsrådet som det koordinerende led i 
Hærens soldaterforeningsbevægelse. De 
vidtgående omstruktureringer i Forsvaret 
aktualiserer en løbende vurdering af sol-
daterforeningernes struktur-tilpasning, - 
ikke mindst det forhold, at antallet af 
”regimentløse” soldaterforeninger øges 
stærkt i disse år. 
 
Referat fra mødet er under udarbejdelse 
og udsendes inden længe. Så her skal 
blot omtales nogle af mødekonklusioner-
ne. 
 
Den primære beslutning var, at Landsrå-
det skal fortsætte, og stort set i den hidtil 
kendte organisering, og opgaver og for-
mål er stort set dækkende som hidtil 
beskrevet.  
Præsidiet skal søge at forstærke sit udad-
vendte virke, herunder en mere markant 
støtte til Forsvaret i debatten. Der skal 
arbejdes mere effektivt for at skabe gode 
forhold for soldaterforeningerne på For-
svarets etablissementer. 
 
Landsrådets største landsforening, De 
Danske Garderforeninger, bakkede op om 
det interne sammenhold i Hærens solda-
terforeninger. Den nyudnævnte præsi-
dent, Gustav Grüner, udtrykker det præ-
cist i Garderbladets marts-udgave: 
 
”…. Der har været megen tale om Lands-
rådets berettigelse, dels fordi dets resul-
tater ikke just har været synlige, og ikke 
mindst sidste år i forbindelse med, at vi 
blev anmodet om supplerende økonomisk 
indskud for at dække et oparbejdet un-
derskud.  
Essensen af mødet blev, at Landsrådet 
fortsætter, primært fordi solidariteten 
omkring vore fælles mål blev tillagt vægt. 
Men Landsrådet fortsætter baseret på den 
økonomiske ramme, der er til rådighed – 
uden kontingentforhøjelser og uden eks-
tra indskud. Konsekvenser er primært, at 
Landsrådets blad ”Vedetten” ikke længere 
postomdeles. 
 
Debatten på mødet var i øvrigt præget af 
overvejelser, som også vi kender til – 
bl.a. behovet for og ønsket om at se 
initiativer til styrkelse af forsvarsviljen, 
traditionsplejen, og støtten til det tjenst-
gørende personel tillagt større vægt. 
Langt de fleste udtalte bekymring i anled-
ning af regimenternes amputation, og 
fremtidige – stadig noget uafklarede – 
placering som garnisonsstøtteelementer, 
primært fordi regimenterne nu engang 
har været soldatens tilhørssted – et for-
hold vi gamle gardere så sandelig kan 
tale med om”. 
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Lokalforsvarsregion 
Nord- og Midtjylland 

 
Chefen for Prinsens Livregiment, oberst Jens Christian 
Lund, forlader med udgangen af marts 2005 forsvaret 
efter 42 års tjeneste, og efter 10 år som chef for Prin-
sens. 
Oberstens afgang markeres med veterantræf, parade, 
reception og fest på Skive Kaserne, og såvel Prins 
Henrik og Prins Joachim, der til nu har været eska-
dronchef ved regimentet, vil være til stede. 
 
 
Oberst Flemming Larsen fratrådte i januar sin funktion 
som chef for Trænregimentet i Aalborg. Flemming 
Larsen fik 3 år i Aalborg og er den 14. februar tiltrådt 
et 6 måneders kursus ved Nato Defense College i Rom. 
Herefter skal han i 4 år forrette tjeneste ved Nato Joint 
Forces Command i Napoli. 
 
 
 

Lokalforsvarsregion 
Fyn, Syd- og Sønderjylland 

 
Der indkaldes herved til opstillingsmøde til Landsrådets 
præsidium tirsdag 15. marts 2005 kl. 19.00 på 
Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense. 
 
Mødets dagsorden omfatter udpegning af områdets 
præsidiemedlem for 2005-2007. Præsidiemedlem Leif 
Christensen og suppleant Jens Christian Rotbøll stiller 
begge op til genvalg. 
På mødet vil Landsrådets vicepræsident, major Preben 
Sloht Nielsen orientere om Landsrådets virke og den 
almindelige status og fremtidsmuligheder i arbejdet i 
soldaterforeningsbevægelsen. 
 
Af hensyn til forplejningen på mødet ønskes tilmelding 
senest 10. marts på tlf. 65 31 49 51 / 20 14 40 87. 
 
 
 
 

 
 
 

Nyt fra regionerne Mødevirksomhed 

Folk & Forsvar -  formandsmøde 
I dagene 28.-29. januar afviklede Folk & Forsvar sit 
traditionelle formandsmøde på Ryes Kaserne i Frederi-
cia. 
Formandsmødet var velbesøgt med repræsentation fra 
alle amtsforeningerne og en stor del af medlemsorga-
nisationerne – fra Landsrådet præsidenten, der som 
bekendt er næstformand i Folk & Forsvar, og informa-
tionssekretæren.  
 
Mødet indledtes med Forsvarschefens indlæg om aktu-
el status i udmøntningen af det politiske forlig om 
Forsvaret – med betydelige omstruktureringer og i 
princippet en total omlægning af dansk forsvar til 
følge.  
Udgangspunktet for reformen af Forsvaret har været 
at skabe et relevant forsvar, - at Forsvaret skal være 
et relevant instrument i den aktive danske udenrigs- 
og sikkerhedspolitik – med fokus på internationale 
opgaver. Forsvaret skal ”kunne levere den vare, som 
politikerne ønsker”, sagde Forsvarschefen. 
Den nye værnspligtsmodel blev gennemgået, og For-
svarschefen erklærede sig meget stolt over antallet af 
de nye værnepligtige, der er fortsat i reaktionsstyrke-
uddannelsen. 
Forsvarschefen oplyste i øvrigt, at den nye danske 
værnepligtsmodel måske også bliver en ”eksportvare” 
– i hvert fald har Tyskland vist interesse for den. 
 
Folk & Forsvars formand Ole Lomholt fremlagde på 
mødet bestyrelsens oplæg til nye visioner, og en efter-
følgende debat skabte opbakning til kurssætningen for 
2005 om samarbejde, netværk, høj aktivitet, mange 
mindedage – herunder markeringen af 60-året for 
Danmarks befrielse, og ikke mindst arbejdet med at 
fastholde og øge den danske forsvarsvilje.  
 
 
 
 
 
 

FN-Museet i Frøslev 

 
FN-Museet i Frøslevlejren har i februar udsendt sit 
årsskrift. 
 
Årsskriftet indeholder bl.a. et indlæg fra museets le-
der, Per Kofoed, der introducerer ”et veteranmuseum, 
som fortæller historien – og dagen i dag!”. 
 
Kofoed skriver bl.a.: 
Det lyder som noget helt absurd, at et museum er 
aktuelt og oppe på mærkerne om dagen i dag. Men 
det er ikke desto mindre det, der er tale om for FN-
Museets vedkommende. Vi er et moderne militært 
museum, der viser dagligdagen for vort personel ude i 
verden. 
Forsvarsforliget markerer i høj grad, at det vil blive 
vanskeligt for museet at følge med i dokumentationen 
af disse områder, da hovedvægten på Forsvarets ind-
sats i fremtiden vil ligge på udenrigstjenesten. 
Vi er dog ikke i tvivl om, at det skal vi nok klare, i 
hvert fald hvis vi stadigvæk kan have den bevågenhed 
hos vore myndigheder og samarbejdspartnere, som vi 
har haft hidtil. 
Vi anser det nemlig for at være en særdeles vigtig 
opgave at kunne fortælle de pårørende til personellet 
om soldaternes dagligdag og dokumentere tingene for 
de hjemvendte. 
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De Danske Garderforeninger 
Livgardens Kaserne 
Gothersgade 100 
1015 København K 
tlf. 33 15 52 04 
garderforeningerne@get2net.dk
www.garderforeningerne.dk 
 
Danske Livregiments  
Soldaterforening 
Freddy Leisten 
Kronborggade 16, 1.tv. 
2200 København N 
tlf.  35 85 61 26 
www.soldater.dk/1regiment 
 
Slesvigske Fodregiments  
Soldaterforening 
Knud Hansen 
Klintvej 12, 6280 Højer 
tlf.  74 78 28 06 
kh@paradis.dk
 
Prinsens Livregiments  
Soldaterforening 
Aage Pedersen 
Harehøjen 17 
8800 Viborg 
tlf.  86 67 29 39 
aagep@post10.tele.dk 
www.plrs.dk 
 
Sjællandske Livregiments  
Soldaterforening 
Helmer Christensen 
Toftevej 19, Lundforlund 
4200  Slagelse 
tlf.  58 58 42 55 
www.soldater.dk/sjlr 
 
Falsterske Fodregiments  
Soldaterforening 
Knud Ole Bennekou 
Solagervej 4 
4653 Karise 
tlf.  56 78 85 14 
fafr.soldat@stofanet.dk
 
Fynske Livregiments  
Soldaterforening 
Svend Arne Sørensen 
Dronningensgade 2 B 
5000 Odense C 
tlf.  66 14 24 91 
 
Dronningens Livregiments  
Soldaterforening 
Henrik Agerholm Sørensen 
Niels Lykkes Gade 2 D 
9400  Nørresundby 
tlf.  98 19 19 69 
henrik_agerholm@stofanet.dk 
http://drlr.sf.homepage.dk
 
Fodfolkspionererne 1938-51  
Soldaterforening 
Hans Christensen 
Dyrhusvej 8 
6270 Tønder 
tlf.  74 72 27 49 
 
10. Regiments Soldaterforening 
Leo Jensen 
Pilevej 12 
9575 Terndrup 
tlf.  98 33 59 14 
 
 

 
 
 
Danske Gardehusarforeninger 
Peer Høegh-Guldberg 
Folden 6, Mogenstrup 
4700 Næstved 
tlf.  55 76 19 16 
h-g@stofanet.dk 
www.danskegardehusar-
foreninger.dk 
 
Danske Dragonforeningers  
Sammenslutning 
Jørgen Bruse 
Vossevangen 9 
6731 Tjæreborg 
tlf.  75 17 54 62 
j.bruse@get2net.dk
www.dragonforening.dk 
 
Danske Feltartilleriforeninger 
Preben Sloht Nielsen 
Frilandsvej 15 
7800 Skive 
tlf.  97 52 83 46 
sloht@image.dk - www.ddfa.dk
 
Luftværns-Artilleri-Foreningen 
Karsten Bendix 
Tycho Brahes Alle 31, 3.tv. 
2300 København S 
tlf.  32 55 71 30 
kb@ds.dk 
 
Kystartilleriforeningen 
Herluf Ruge 
Vandlingvej 22 
6100 Haderslev 
tlf.  74 52 52 34 
herluf.ruge@vip.cybercity.dk
www.kystbasse.dk 
 
De Danske Pionerforeninger 
Helmuth Hansen 
Havrevænget 3 
4700 Næstved 
tlf.  55 73 61 31 
 
Telegraf-Regimenternes  
Soldaterforening 
Erik Elmdal Jensen 
Fjordvej 17 
3630 Jægerspris 
tlf.  47 50 55 06 
www.trs.dk
 
DANILOG – Sjællandske  
Trænregiments Soldaterforening 
Pia Fischer H. Pedersen 
Baldersplads 18 
3650  Ølstykke 
tlf.  47 17 88 94 
pia.f.h.pedersen@email.dk 
 
Trænregimentet – Jyske  
Trænregiments Soldaterforening 
Bent Frisk 
Skodsborgvej 61 A 
9270 Klarup 
tlf.  98 31 71 37 
frisk@klarupnet.dk 
 
Intendanturforeningen 
Arne S. Lorentzen 
Jersie Solvænge 18 
2680  Solrød Strand 
tlf.  56 14 64 82 
arne.lorentzen@mail.sonofon.dk 
http://soldater.dk/fik 
 

 
 
 
Sergentgruppens Fælles-
organisation – Hæren 
Trommesalen 3 
1614 København V 
tlf.  33 31 40 40 
sfo@sfo.dk 
 
Hærens Konstabel- og  
Korporalforening 
Kronprinsensgade 8 
1114 København K 
tlf.  33 93 65 22 
hkkf@hkkf.dk 
 
De Allieredes Danske  
Vaabenfæller 
Lindy Elverlund 
Hindegade 9, 3.tv. 
1303  København K 
tlf.  33 16 33 03 
elver@vip.cybercity.dk 
 
Den Danske Brigadeforening  
I.B. Rodholm 
Sophus Bauditz Vej 31 
2920 Charlottenlund 
tlf.    39 64 25 58 
danforce@mail.tele.dk
 
De Blå Baretter 
Bjarne Hesselberg 
Bakkebøllevej 12 
4760  Vordingborg 
tlf.  55 34 64 30 
formand@blaabaretter.dk
www.blaabaretter.dk 
 
Hærens Tekniske Korps  
Soldaterforening 
Ole L. Breitenstein 
Bagsværdvej 67 C, st.th. 
2800 Lyngby 
tlf.  45 85 22 87 
olb-lyngby@get2net.dk
www.soldater.dk/htk 
 
Foreningen for Personel af 
Reserven i Danmark 
Folmer Riis 
Langstedgyden 52, Turup 
5610  Assens 
tlf. 64 79 13 53 
fprd@cs.dk
 
4. BTN Soldaterkammerater  
af  9. april 1940 
Børge Pedersen 
Musvågevej 167 
5210 Odense NV 
tlf.  66 16 30 69 
 
Militærpolitiforeningen  
i Danmark 
Carl Bratved 
Fruerlundvej 2, Kjærgaard 
6740  Bramming 
tlf.  75 10 21 07 
formand@militarypolice.dk
www.militarypolice.dk 
 
The Danish Soldiers Club 
of Northern California 
Keld T. Helmuth 
162 El Condor Court 
San Rafael 
CA – 94903 – 4511  
U S A 
KTHEHS@compuserve.com

 
 
 
Præsident 
Oberst Bjarne G. Bagge 
Tornager 3 
7300  Jelling 
tlf.  75 87 20 48 
bgb.soldat@jellingnet.dk 
 
Vicepræsident 
Preben Sloht Nielsen 
Frilandsvej 15 
7800  Skive 
tlf.  97 52 83 46 
sloht@image.dk
 
Landsrådssekretær 
Jens Arne Nielsen 
Rosmarinvej 12 
8800  Viborg 
tlf.  86 62 98 04 
landsraad@mail.tele.dk
 
Landsrådskasserer 
Thorkild Kay 
Orkesterallé 11 
8700 Horsens 
tlf.  75 64 28 44 
thorkild.kay@privat.dk
 
Lokalforsvarsregion  
Nord- og Midtjylland 
Paul B.J. Knudsen 
Snedronningens Vej 52 
9230 Svenstrup 
tlf.  98 38 23 79 
pbj@gvdnet.dk 
 
Lokalforsvarsregion Fyn, Syd- 
og Sønderjylland 
Leif Christensen 
Møllervej 7 
5800  Nyborg 
tlf.  65 31 49 51 
ghf.sff.fyn@christensen.mail.dk 
 
Lokalforsvarsregion Sjælland  
og Lolland-Falster 
Ib Jensen 
Pilesvinget 11, Sundby 
4800  Nykøbing F 
tlf.  54 85 69 72 
myren@jensen.mail.dk
 
Lokalforsvarsregion Hoved-
stads-området København +  
Lokalforsvarsregion Bornholm  
Max Nielsen 
Stumpedal 4, st.tv. 
2730 Herlev 
tlf.  44 91 55 08 
 
Landsrådets fanebærer 
Arne Rasmussen 
Rosenvej 3 
4241 Vemmelev 
tlf.  58 38 20 72 
arc@mail.tele.dk
 
Landsrådets skatmester 
Erik Ellemose Sørensen 
Kildevangs Alle 1 B 
8260  Viby J 
tlf.  86 11 09 55 
ellemose@mail.tele.dk 
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De Samvirkende Soldater-
foreninger i Roskilde 
Arne Mathiasen 
Landevejen 133, Torkilstrup 
4060  Kirke Såby 
tlf.  46 49 22 29 
 
De Samvirkende Soldater-
foreninger i Aalborg 
Kjeld Christensen 
Herluf Trolles Gade 23, 1.th. 
9000 Aalborg 
tlf.  98 12 82 86 
 
Københavnske Soldater-
foreningers Samvirke KSS 
Hugo Hansen 
Nørrebrogade 168 A, 5.th. 
2200  København N 
tlf. 35 85 56 34 /  44 65 75 77 
hugo@uranienborg.dk 
 
Soldaterforeningernes  
Fællesrepræsentation Fyn 
Leif Christensen 
Møllervej 7 
5800 Nyborg 
tlf.  65 31 49 51 
ghf.sff.fyn@christensen.mail.dk 
 
Soldaterforeningernes Kontakt-
udvalg for Viborg og Omegn 
Karl Højgaard 
Sct. Mogens Gade 10 A, st.th. 
8800 Viborg 
tlf.  86 61 10 32 
karl.h@image.dk 
 
Soldaterforeningernes Samvirke 
på Lolland, Falster og Møn 
Søren Sørensen 
Højrebygade 25 C 
4920  Søllested 
tlf.  54 94 13 13 
 
De Samvirkende Soldaterfore-
ninger for Randers og Omegn 
Kai Villy T. Pedersen 
Stubvangen 16 
8900 Randers 
Tlf.  86 43 57 67 
 
Sydsjællandske Soldaterfore- 
ningers Central Sammenslutning 
Anders Henriksen 
Bakkekammen 2 
4700 Næstved 
tlf.  55 73 50 36 
 
Kontaktudvalget for 
Sønderborg Garnison 
Kai Hansen 
Frederikparken 7, st.., nr. 1 
6400  Sønderborg 
tlf.  74 42 87 25 
Kai_Hansen@post.tele.dk 
 
Aarhus Samvirkende  
Soldaterforeninger 
Henning Nordmand 
Egelundsvej 14 
8240 Risskov 
tlf.  86 17 31 36 

 
 
 
 
 
Forsvarssamvirket i Haderslev- 
Koldingområdet 
Helge Moosmann 
Haderslev Kaserne 
6100  Haderslev 
tlf.  74 22 47 45 
helge.moosmann@mail.dk
 
 
 
 
 
 
Norges Militære Kameratfore-
ningers Forbund 
Akershus Festning 
N-0015 Oslo 
otto@nmkf.no 
 
Præsident:   
Arne Broberg 
Kragstadsveien 26 
N-3513  Hönefoss / Norge 
tlf.  32 12 17 15 
 
 
Sveriges Militära Kamrat-
föreningars Riksförbund 
Teatergatan 3, 5tr 
S-111 48  Stockholm 
 
Præsident:   
Sune Birke 
Medsolsbacken 17 
S-165 61  Hässelby / Sverige 
tlf.  08 – 38 58 38 
sune.birke@ledning.sfhm.se
 
 
Finske Försvarsgillenas  
Förbund 
Döbelninkatu 2 
FIN-00260  Helsinki / Finland 
tlf.  +358 (0)9 4778 9620 
fax. +358 (0)9 4778 9770 
toimisto@mpkl.fi
 
Præsident:  Erkko Kajander 
Tlf. privat: +358 (0)40 840 4242 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresse:   www.soldater.dk  
E-mail:     soldater@soldater.dk
 
 
Webmaster: 
René Bastue-Bredal 
Tuborgvej 256, 4.tv. 
2400 København NV 
tlf.  35 85 22 33 
 
På Landsrådets hjemmeside findes 
praktiske informationer, artikler, 
beretninger og referater, aktivitets- 
oversigt for de tilsluttede landsfor-
eninger etc. 
erkko.kajander@bakelite.fi

P 
 
 
 
 
Skydeudvalget 
 
Preben Sloht Nielsen 
(Vicepræsident i Landsrådet) 
Frilandsvej 15 
7800  Skive 
tlf.  97 52 83 46 
sloht@image.dk
 
Ole Breitenstein 
HTK Soldaterforening 
Bagsværdvej 67 C, st.th. 
2800 Lyngby 
tlf.  45 85 22 87 
olb-lyngby@get2net.dk
 
Kurt Kristiansen 
Falsterske Fodreg.Soldaterforening 
Sct. Clemensvej 11,  
4760  Vordingborg 
tlf.  55 37 05 33 
kbkr@mail1.stofanet.dk

 
 

Nyt fra Skydeudvalget Regionale samvirker 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Forsikring 
ved skydningen 
 
Hvordan har din soldater-
forening det med forsikrin-
gen ved skydning?  
Undersøg det nærmere! 
Da vi i egen soldaterfor-
ening ville tjekke dette, 
var det bare ikke, som vi 
troede! 
Hvis man i en soldaterfor-
ening har baneskydning på 
programmet, skal der 
være tegnet en erhvervs-
ansvarsforsikring for de 
aktive skytter, som dæk-
ker alle godkendte skyde-
baner. 
Dette gælder også, uagtet 
man eventuelt er aktiv 
skytte i en skytteforening. 
Tegner en landsforening en 
fælles forsikring, som også 
dækker lokale afdelinger af 
foreningen, skal det være 
optegnet i policen, hvilke 
afdelinger, og hvor de 
geografisk er placeret. 
Et godt råd: Skal forenin-
gen ud på forsikringsmar-
kedet nu, så kontakt flere 
selskaber, og hold dem op 
mod hinanden på pris og 
dækning. 

Kurt K. 

Nordisk

Landsskydningen 2005 
 

Inden længe bliver det 
lunere, og vi tager skyde-
banerne i brug! Og lige om 
hjørnet ligger landsskyd-
ningen på 200 meter. 
I nogle landsforeningerne 
lægges landsskydningen 
ind som en afsluttende 
skydning, i andre forenin-
ger lægges den ind i sky-
deprogrammet på anden 
måde.  
Men fælles er: Der burde 
være  l a n g t  større 
deltagelse i denne skyd-
ning, Landsrådets med-
lemstal taget i betragtning. 
Det er meget vigtigt, at vi i 
soldaterforeningerne står 
sammen om de aktiviteter, 
der tilbydes. Find en ild-
sjæl i jeres soldaterfor-
ening, og læg en god 
dagsorden for en træ-
ningsskydning med lands-
skydningen som afslutning! 

Internet
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