
Kompetenceudvikling af reserven 
 
En reserveofficer skal også kompetenceudvikles, og det sker lige nu i en skov i Litauen. 
Mange reserveofficerer og faste officerer, i rammen af stab Danske Division, er samlet på 
en kaserne i Nemencine ca. 20 km nord for Vilnius. Vi er tre reserveofficerer med blandt 
Joint Fires folket. Her arbejder vi sammen, med de tre baltiske brigader og de to danske 
brigaders faste stabe på helt lige vilkår. Der studeres i dybden og udveksles erfaringer på 
forskellige emner. Alt lige fra input til 1. stabsmøde, over hvordan vi får fly og helikoptere til 
at virke samordnet med vores indirekte skydende enheder, så vi sammen gør det ekstra 
surt for fjenden. Vi er nogle reserveofficerer med en del år på bagen, og vi kan derfor dele 
ud af vores erfaringer fra dengang, hvor det ikke bare handlede om fiktive artilleriafdelinger 
i en computer. Vi husker med megen begejstring tilbage på dengang, hvor vi faktisk havde 
rigtige formerede artilleriafdelinger vi kunne føre på de store felt- og 
skarpskydningsøvelser i ind- og udland. 
 
Har du lyst til at deltage, i lignende eller andre aktiviteter, hvad enten du er en del af 
reserven, eller har lyst til at genoptage dit virke i artilleriet? Hvis ja så kan du kontakte 1. 
Danske Artilleri Afdeling (1DAA) (tlf. 4114 8328) eller MJ B.E. Werge (tlf. 4068 8692) i 
Oksbøl for at høre mere om mulighederne. Der er flere spændende aktiviteter i den 
kommende tid både i Danmark og andre steder i Europa, fx føringsøvelse Saber Knight i 
Estland i ugerne 22-23. Det er Hærens Kamp & Ildstøtte Center’s (HKIC) intention, at 
udvikle på reserven, så den også i fremtiden er en værdifuld ressource, der kan støtte den 
faste struktur. HKIC har allerede bevist at de tager udviklingen af reserven seriøst, ved at 
invitere os med på denne aktivitet. Ingen tvivl om at der er en fremtid for reserven og 
artilleriet i Danmark. 
 

 
Jesper, Gert og Søren med deres elskede ”NOTRIX” 


