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Københavns Kreds
Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV.

 4431 2624
2078 2624 -  erling.flebbe@gmail.com
Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød.
 4976 1217 - : brix.knudsen@mail.dk
Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47 I, 2610 Rødovre.
 3641 1021 - : keld.olsen@youmail.dk – Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 4130 963 099
Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen, Abildgaardsvej 17,
3000 Helsingør.  4921 0119 -  raae1@mail.tele.dk

Dødsfald
Bestyrelsen har modtaget underretning om, at
major Leif Randolph Foged Fovig
(3. august 1943 – 5. maj 2013)
efter flere års sygdom er afgået ved døden.
Sygdommen afholdt Leif fra aktiv medleven i FOUAT, men interesse for forening og
medlemmer var til det sidste usvækket, hvor MEDDELELSER for Leif var kærkommen
læsning.
Æret være Leif Randolph Foged Fovigs minde.


Foredragssæson 2013-I (Resuméer)
Torsdag den 7. marts 2013 foredrog fhv. kontorchef ved Forsvarets
Efterretningstjeneste (FE) Lars E. Bærentzen over emnet: Det britiske
efterretningsgrundlag under Den anden Verdenskrig. Indledningsvis opstillede
foredragsholderen en af de af tyskerne efterladte ENIGMA kodemaskiner, som er i
FE’s varetægt. Maskinen var fuldt funktionsdygtig, og medlemmerne blev inviteret til
at afprøve den efter foredraget.
Så fulgte en gennemgang af ENIGMA’s historie fra den oprindeligt i 1920’erne blev
udtænkt til kommercielt brug af en polsk matematiker. Siden overtog den polske
efterretningstjeneste opfindelsen og orienterede sågar den franske og britiske
efterretningstjeneste om den ved et møde den 25.-26. juli 1936.
Maskinen ligner en stor og klodset gammeldags skrivemaskine. Hjertet i maskinen er
et antal hjul forsynet med bogstaver i randen. Når man trykker en tast ned, roterer
hjulene og et andet bogstav viser sig i et vindue. Når operatøren skal sende et signal,
trykker han et bogstav ad gangen, og en hjælper skriver det bogstav ned, som
maskinen viser. Resultatet gives til en signaloperatør, der nu kan morse signalet til
modtageren, som dernæst afkoder signalet. Mulighederne for koder er ufatteligt store,
og tyskerne var derfor overbeviste om, at de ikke kunne brydes.
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ENIGMA kodemaskine

Englænderne kendte principperne i maskinen, men derfra og til at bryde koderne var
der en lang vej. Man opfandt en computer baseret på polske beregninger, og omsider
lykkedes det at bryde koderne. Metoden var bl.a. at følge med i rutineprægede
signaler, hvor man nogenlunde kunne gætte, hvad de indeholdt. Det skete også, at
operatørerne begik fejl.
I hen ved 30 år holdt briterne det hemmeligt, at de havde brudt ENIGMA-koderne.
Kun ganske få personer vidste, at det var lykkedes. Ofte kunne generaler og
admiraler, der takket være de afkodede signaler kendte fjendens planer, kun sole sig i
deres militære forudseenhed, for det var vigtigt, at ingen fik mistanke om, at koderne
kunne brydes, for så ville systemet naturligvis blive ændret. Det skete nogle gange,
at tyskerne fik denne mistanke, men det blev slået hen med bortforklaringer.
En af de personer, som naturligvis måtte vide, hvad der foregik, var Winston
Churchill. Han blev så begejstret, at han beordrede, at de brudte signaler skulle
leveres til ham personligt. Det var naturligvis efterretningsfolkenes skræk, at Churchill
nu ville gøre sig selv til efterretningsanalytiker; men det medførte, at den del af den
britiske efterretningstjeneste, som i Bletchley Park arbejdede med ENIGMA, fik
betydelige bevillinger, som de ellers ikke ville have fået.
Så fulgte en lang række eksempler på, hvorledes udnyttelsen af de tyske signaler
havde hjulpet de allierede. Et eksempel var, at Montgomery havde et detaljeret
kendskab til Rommels styrker og deres opstilling i Nordafrika. Englænderne kendte
også Rommels forsyningsproblemer og satte massivt ind for at styrke Malta som base
for angreb på de tyske forsyningsskibe.
Også i Slaget om Atlanterhavet spillede ENIGMA en rolle. Det lykkedes at erobre nogle
af den tyske marines ENIGMA maskiner, og de brudte koder kunne afsløre, hvor de
tyske ubåde var. Det var naturligvis ikke nok til at bekæmpe dem, men det var
betingelsen for, at det kunne lade sig gøre. Det viste sig da også, at da den tyske
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flåde på et tidspunkt ændrede deres ENIGMA-koder, så de i en periode ikke kunne
brydes, steg tabene af allierede skibe i konvojerne.
Interessant var det at høre, hvorledes både USA, Storbritannien og Sverige i 1941
advarede Stalin om tyskernes forestående angreb. Han troede imidlertid, at det var en
fælde, som skulle få ham til at åbne en østfront og derved lette presset på de
allierede. Hans efterretningschef var magtesløs, da han ikke turde sige Stalin imod.
Når Sverige også kunne advare, var det fordi svenskerne fulgte med i den tyske
radiotrafik, fordi de betragtede Tyskland som en mulig trussel.
Ved brug af falske telegrammer lykkedes det for de allierede i 1944 at opbygge en
ikke eksisterende ”skyggearmé” med general Patton som chef nord for Dover, hvilket
indikerede for tyskerne, at invasionen ville finde sted ved Calais.
Foredragsholderen kom også ind på brugen af dobbeltagenter, som fodrede tyskerne
med ikke helt usande oplysninger for at sikre, at tyskerne ikke fik mistanke til dem.
For englænderne var det vigtigt at vide, hvilke efterretninger tyskerne efterspurgte.
Da V-2 raketterne regnede ned over London, fik man en dobbeltagent til at meddele
tyskerne, at de fleste raketter ramte syd for byen. Formålet var at narre tyskerne til
at indstille raketterne til at ramme nord for London.
Blandt mange andre eksempler var den britiske general på Kreta, som da tyskerne
indledte deres luftlandsætninger, udbrød: ”They are on time”. Han kendte den tyske
operationsordre.
En spændende oplysning var, at i efteråret 1942 foreslog admiral Canaris, som var
chef for den tyske militære efterretningstjeneste, at mødes med chefen for den
britiske efterretningstjeneste, MI6. Mødet skulle i givet fald finde sted i Spanien.
Invitationen
blev
blokeret
af
et
højstående
medlem
af
den
britiske
efterretningstjeneste. Det viste sig senere at være Kim Philby, som var sovjetisk spion
og først i 1963 blev afsløret og flygtede til Sovjetunionen. Han døde i 1988 og blev to
år senere hædret af Sovjetunionen med et frimærke, der bar hans portræt. Canaris
blev henrettet af tyskerne den 9. april 1945.
Lars Bærentzen sluttede med at stille det retoriske spørgsmål: ”Hvad betød
efterretningstjenesten for krigens udfald?” Efter dette foredrag kunne ingen være i
tvivl om, at nok kan efterretningstjenesten ikke i sig selv vinde en krig; men at den
har bidraget væsentligt til de allieredes sejr, hersker der ingen tvivl om.
Hans A. Schrøder


	
  

På volden i det grønne….
Onsdag, den 15. maj havde Københavnskredsens medlemmer sat hinanden stævne
ude på Vestvolden. Det drejede sig om foreningens forårsekskursion til Ejbybro
bunkeren, der ligger nogle få hundrede meter syd for det sted, hvor Jyllingevejen
skærer igennem Vestvolden, Københavns gamle befæstning fra 1892. Der var mødt
25 glade medlemmer op.
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Indledningsvis blev vi placeret til briefing i ”Fællesbegravelsen”, et tidligere
opholdsrum for Kvindelige Flyvere. Der blev vi orienteret om bunkerens funktion i det
danske luftforsvar. Den del stod Hans A. Schøder for. Og med sin sædvanlige lune
facon øste Schrøder af sin enorme viden om, hvordan tingene i sin tid spillede
sammen. Han indviede tilhørerskaren i såvel de daværende radarstationer, deres
placering og funktionsmåde, som i Nike raketluftforsvarssystemet, som i HAWK
raketluftforsvarssystemet. Det overordnede perspektiv med koordination af
situationsbillede mellem radarstationerne på Sjælland, Sektoroperationscentralen i
Karup og så bunkeren i Ejbybro blev trukket op. Ligeledes blev udviklingen frem til
automatisering samt oprettelsen af Sektoroperationscentralen i Vedbæk skitseret; en
udvikling, der medførte nedlukningen af Ejbybro bunkeren i slutningen af 1971.
Briefingen var krydret med Power Point billeder til anskueliggørelse af både tekniske
og operative aspekter af de førnævnte systemer. Hans krydrede sine forklaringer med
gode anekdoter om systemer, hændelser og markante personligheder, der havde haft
del i nævnte udvikling. Det bemærkes, at Hans Schrøder ud over at kende bunkeren
udefra også i sin tid havde gjort tjeneste dér i korte perioder.
Derefter fik Flemming Holmgreen ordet. Han indledte med at forklare om tiden tilbage
til 10. Luftværnsafdeling under Sjællandske Luftværnsregiment; dengang man var
udrustet med 90 mm kanoner og hvor man konstant lå i et fantastisk højt beredskab
døgnet rundt, året rundt. Flemming forklarede videre om overgangen til NIKE
raketluftforsvarssystemet, som endnu i begyndelsen var underlagt Hærens ledelse.
Han forklarede videre om tiden, hvor NIKE systemet blev overdraget til Flyvevåbnet
og de lidet flatterende skærmydsler, dette havde medført. Derefter førte han os en
etage ned inde i bunkeren, for at vise os det, der er tilbage af selve
operationsrummet.

Uden mad og drikke…
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I dag er der reelt kun en tom skal, som desværre ikke bærer meget præg af
Operationscentralens indretning og funktioner. Flemming kunne dog med sine
malende beskrivelser fremmane sceneriet for os, så man for sit indre blik snildt kunne
ane plottebord, tavler med tavleførere og scoper med tilhørende operatørpositioner på
balkonen over plottebordet. Han fremhævede den gode ånd, der havde hersket på
stedet og de fremragende kolleger, han havde mødt dér gennem tiden. Især havde
major J.E. Jessen, også kaldet Georg Gearløs, der var næstkommanderende gennem
mange år gjort et særligt positiv indtryk. Anekdoten om den hemmelige tunnel, der
angiveligt ifølge flere dagblade skulle findes mellem Ejbybrobunkeren og Kastellet –
og med et sidespor til Amalienborg – blev fortalt til megen moro for tilhørerne.
Flemming bedyrede, at han aldrig selv havde set tunnellen, selv om man havde ledt
efter den, da løjerne omkring den stod på. Dagbladene mente dengang også at vide,
at der var et stort antal hemmelige NATO-officerer i bunkeren der havde deres gang i
bunkeren. Også det havde man dengang moret sig over.
Til afslutning var der rettet an med herligt frisksmurt smørrebrød, som kassereren
havde fremskaffet, og forretningsføreren med samt den sædvanlige meget
hjælpsomme støttegruppe havde rettet an til i førnævnte ”Fællesbegravelse”. En helt
igennem glimrende ekskursion. Stor tak til Hans og Flemming, tak til alle de, som
fulgte og bar.
Erling Flebbe/formand


Foredragssæson 2013-II
Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i Kastellet i Gl.
Varmecentral med et efterfølgende lettere traktement i Hestestalden til en kuvertpris
á kr. 150. Tilmelding til foredragene bedes venligst foretaget til formanden i god tid
og senest tirsdagen ugen forud kl. 12:00.
Garderobe forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden, lejlighedsvis på 2. etage.
FOUAT er tildelt lokaliteter til brug for foredragsaftenerne samt Stiftelsesfesten 2013
på følgende datoer:
8. og 24. oktober, 7. og 21. november samt 5. december.
Som for mange bekendt forestår om- og midlertidig udflytning af myndigheder og
øvrige brugere af Kastellet på grund af renovering af bygninger som følge af skaderne
fra efterårets og vinterens kraftige nedbør. Dette kan medføre ændringer i FOUAT
dispositioner.


Skydning med pistol – Efterår 2013
Forårets skydninger blev afsluttet med et stabilt fremmøde og gode resultater.
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Efterårets skydninger fortsætter på torsdage og på Sjælsø Skydebaner K2. Vi har fået
tildelt følgende datoer:
15. august, 29. august, 12. september og 26. september.
Alle skydninger afvikles i tidsrummet kl. 09:00 – 12:00. Landspræmieskydningen
afholdes den 29. august.
Jeg glæder mig til at gense alle ”gamle” skytter, og nye skytter er meget velkomne.
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede eller hos Jørgen Dam tlf. 4848 0740.
Vel mødt.
Ole Raae Andersen
Skydeudvalgsformand
Tlf. 4921 0119
e-mail: raae1@mail.tele.dk

Midt- og Vestsjællands Kreds
Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse
 5853 2793 - : hjjurgensen@hotmail.com
Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde
 5814 0624 - : h.janns@gmail.com

Foredragssæson 2013-I
Det er tilsyneladende moderne med ”øv-dage”. I det mindste hos persongrupper, som
ikke er medlemmer af vores forening. Sådan er vi ikke. Alligevel må vi konstatere, at
det var nødvendigt af aflyse det planlagte foredrag med Allan Huglstad den 26.
marts. Der var simpelthen for få tilmeldte til, at vi kunne være det bekendt over for
Allan Huglstad.
Der var ikke mange flere tilmeldt til besøget i Ejby-bunkeren ved Københavns
Vestvold den 2. maj. Men vi gennemførte den alligevel af principielle grunde. Hvis vi
ikke gør det, ender det med, at medlemmerne ikke tager det alvorligt, og så falder
det helt fra hinanden.
Men skydninger er noget andet, for her er en lille dedikeret flok, som bare vil det dér.
Og som også opnår pæne resultater, så vi ikke behøver at skamme os over for de
andre.
Foredragssæson 2013-II
I har fået vores SKITSE-AKOS for i år, og den hænger naturligvis centralt på
opslagstavlen/køleskabsdøren. På den kan I se, at august bliver en travl måned:
Sommerudflugt til Aastrup søndag den 18. august har desværre måttet aflyses på
grund af klosterforstanderens, oberstløjtnant Otto Grüners, alt for tidlige død.
Bestyrelsen pusler med et alternativt program, foreløbig fastlagt til samme dato for
ikke at rykke for meget ved andre planer.
Sommerudflugt til Trelleborg Vikingeborg
Vi mødes på P-pladsen ved Trelleborg, Trelleborg Allé 4, Hejninge, 4200 Slagelse
søndag, den 18. august kl. 11:15. Man må gerne medbringe én voksen gæst.
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Rundvisning med guide fra kl. 11:30–12:30, herefter spisning af medbragt frokost.
Foreningen betaler entre, guide samt øl og vand til maden. Egenbetaling: Den
sædvanlige 20’er pr. deltager og pr. gæst
Tilmelding til Holger Janns senest den 15. august 2013.
Vores næste skydedag er den 15. august med fintrimning den 22. august for at få os i
form til præmieskydning og den store herlige BOESLUNDE-Skydefrokost.
Hvis du nu slet ikke kan deltage i nogle af disse glimrende arrangementer, så lad mig
pege på, at den 17. august guider Mette Lund Jørgensen på en byrundvisning i
Skælsør, mødested på Gammeltorv kl. 14:00.
Og 28. september er det Jan Simmelhag der fører an på en arkitekturhistorisk
rundtur i Slagelse. Mødested på Rådhustrappen kl. 14:00.
Museumsforeningen ved Kalundborg Museum har også en række arrangementer,
hvoraf skal fremhæves ”Korsridderfestival på Kalundborg Havn og i Højbyen”
den
28.
juli
kl.
10:00-17:00.
Se
hele
programmet
på
facebook.com/korstogsbyenkalundborg. Disse ”reklameindslag” foregår ikke i FOUATregi; man må selv tage affære. Se det som en venlig brugerinformation fra jeres
formand.
Hans Jürgen Jürgensen, kredsformand

Fyns Kreds
Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV
 6594 2530
2258 6594 - : kfrim@hotmail.com
Forretningsfører: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev
 6535 1042
860 228

4044 8560 - : larsf42@hotmail.com. Bank: Reg.nr. 5875 Konto nr. 6887

STAUNING - eller KAOS
Fyns Kreds forårstur til Danmarks Flymuseum i Stauning ved Ringkøbing Fjord.
Torsdag kl. 07:30 præcis, den 30. maj 2013 mødtes 17 forventningsfulde medlemmer
fra Fyns Kreds til årets første udflugt, som skulle gå til Danmarks Flymuseum i
Stauning.
Formanden major Kjeld Frimuth havde lovet solskin, og som sædvanligt holdt han sit
løfte. Efter at være vel anbragt i luksusbusser gik turen igennem det smukke
forårsvejr til det første stop ved Fårup sø, hvor vi indtog den medbragte morgenmad.
Morgenmaden som bestod af kaffe, friske rundstykker med ost og marmelade og de
uundværlige fynske brunsvigere var fremtryllet af sergent Grethe Sølvbjerg og menig
Peter Mogensen. Det bør nævnes, at morgenmaden blev forstærket af en lille
opkvikker for at bevare kampkraften.
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Turen fortsatte med god fart videre forbi Borris skydeterræn, hvor mange af
deltagerne havde mange gode historier at berette. Den slags har det med at blive
bedre med tiden!
Klokken 11:00 skarpt ankom vi til Danmarks Flymuseum i Stauning, hvor en guidet
rundtur ventede på deltagerne.

De forfriskede deltagere nyder udsigten udover Fårup sø

Danmarks Flymuseum
Museet var en rigtig stor oplevelse med mange interessante fly og scenarier. Selve
museet ligger på Stauning Lufthavn ved Ringkøbing Fjord og råder i dag over
bygninger på i alt 7.600 m!.
Den bærende tanke med Danmarks Flymuseum er at drive et museum med vægten
lagt på dansk flyhistorie og flyproduktion, både civilt og militært. Samtidigt er det et
arbejdende eller rettere et ”flyvende” museum, idet mange fly i samlingen i videst
muligt omfang holdes flyvedygtige og vises i luften ved forskellige lejligheder over
hele landet. Derved ses flyene af væsentlig flere end de besøgende, som gæster
museet i løbet af sæsonen.
Det at tilvejebringe, restaurere og bevare historiske fly og effekter samt at fremvise
disse og formidle viden og historie er en væsentlig del af museets virke. Arbejdet
udføres af ulønnet, frivillig arbejdskraft. 16 fly er restaureret til flyvedygtig stand.
Danmarks Flymuseum har skabt et museum af høj standard, som har såvel national
som international interesse. Der er opbygget et flymuseum med over 50 fly i
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udstillingen. Bl.a. svævefly, veteranfly, jagerfly og helikoptere.

De kampklare deltagere er klar til rundvisning

Rundt i museet er placeret temaudstillinger, nogle af permanent karakter - andre
mere anledningspræget som f.eks. 100 året for den første flyvning af brødrene
Wright. Udover fly rummer samlingen et stort antal effekter af flyvehistorisk interesse,
godt 1.000 flymodeller, adskillige flymotorer, propeller mv.
Specialmuseum for danskbyggede fly
Danmarks Flymuseum kan fremvise en komplet samling af de danskbyggede KZ fly fabrikeret af Skandinavisk Aero Industri v/ V. Kramme og K. G. Zeuthen i årene 1937
- 1954.

!
KZ X som blev brugt som artilleri observations fly
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Museet råder over samtlige 11 fremstillede KZ typer. Disse flytyper er udtryk for
dansk teknisk kunnen - et stykke teknisk kultur - præsteret på et tidspunkt, hvor
tekniske frembringelser var en meget vanskeligere sag end i dag.
Gennem disse unikke KZ-typer samt andre danskbyggede fly formidler Danmarks
Flymuseum et vidnesbyrd om, at Danmark med hensyn til flykonstruktion og
produktion, har været med i en pionérgerning. Der er tale om en bemærkelsesværdig
dansk industrihistorie. Danmarks Flymuseum kan derfor med rette kaldes en kulturel
institution inden for området teknik.
Flugten til England over Nordsøen
Thomas Sneum og Kjeld Pedersen flygtede til England i et fly af typen De Havilland
D.H. 87B Hornet Moth
Den 9. april 1940 gjorde Thomas Sneum tjeneste på den militære flyverskole,
Flyvestation Avnø (der fungerede i perioden 1930-93) i Sydvestsjælland. Den tyske
besættelse gjorde ham fast besluttet på at flygte til England. Flugten foregik sammen
med kollegaen Kjeld Pedersen ved en farefuld flyvning den 22. juli 1941 i et spinkelt
Hornet Moth-sportsfly fra gården Elsesminde ved landsbyen Sanderum sydvest for
Odense. Flugten sluttede på en mark nær Alnwick, beliggende tæt ved kysten et godt
stykke nord for Newcastle, hvor de blev arresteret af RAF. De blev snart overført til
London, hvor de begge meldte sig som frivillige i RAF. Kjeld Pedersen fik straks
bestalling som flyverofficer.

De Havilland D.H. 87B Hornet Moth

Anderledes gik det for Thomas Sneum. Han havde inden flugten samlet en del
information om det tyske radarsystem langs den danske vestkyst, hvilken han som
født på Fanø var meget fortrolig med. Han havde sit materiale med til England og blev
formentlig derfor hvervet af Special Intelligence Service, SIS. Efter endt træning blev
han og Siegfred Johannes Christophersen (1914-1943) 10. eller 11. september 1941
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Uoverensstemmelser mellem SIS og SOE vanskeliggjorde Thomas Sneums indsats og
efter at være flygtet til Sverige i marts 1942, gjorde han fra maj 1944 tjeneste som
pilot i en norsk eskadrille ved Coastal Command i det britiske flyvevåben. Hans
indsats i SIS blev værdsat ved tildeling af medaljen KMC (King's Medal for Courage).
Efter krigen var Thomas Sneum bl.a. med til at oprette Falcks Flyvetjeneste, men
valgte derefter at gå i eksil i Schweiz. Sine sidste leveår tilbragte han dog på
Bernadottegården i Himmelev ved Roskilde (oprettet i 1976 af Sammenslutningen af
Danske Fanger fra Frihedskampen 1940-45).
Historien om flugten er beskrevet i: Den utæmmede Kanariefugl af Erik Lampe.
Få år før sin død blev Thomas Sneum hovedperson i Ken Folletts roman Hornet Flight
(2002), på dansk: London kalder (2003). I 2008 udkom Mark Ryans biografi om
Thomas Sneum, The Hornet's Sting, på dansk: Bag fjendens linjer (2009).

"
Danmarks Flyvevåbenmuseum
Den 12. september 2006 blev en udbygning på ca. 4.000m! indviet af H.K.H. Prins
Joachim. Dette byggeri har gjort det muligt at håndtere større fly. Den nye
udstillingshal danner rammen om et Flyvevåbenmuseum til belysning af dansk
luftforsvars- og militærflyvning frem til i dag.
Der er tale om et kulturprojekt af stor regional og national betydning. Flyvevåbnet har
fået, hvad Søværnet i mange år har haft i kraft af Orlogsmuseet.

F 16 fly i flyvedygtig stand sidst indsat i Libyen
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Opbygningen af formidlingsdelen er sket i et tæt samarbejde med Flyvevåbnets
Historiske Samling. Der er opnået en formidling af høj standard med en udstilling, der
spænder fra det første danske militærfly i 1911 til nutidens F-16 jagerfly.

Catalina som har været indsat i Grønland

Den danske befolkning og landets turister vil kunne få indsigt i såvel den historiske
udvikling som det moderne Flyvevåbens virke med de nye opgaver, man løser i dag.

Major Kurt Nielsen klar til en tur i en eksperimental De Havilland D.H.C. I Chipmunk ?
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Sirius patrulje med DC 3 i baggrunden

Efter en meget grundig og professionel gennemgang af flymuseet blev kampkraften
igen fornyet med den medbragte frokost. Under frokosten blev præmien for
næstbedste skytte i FOUAT overrakt til menig Peter Mogensen.

Formanden major Kjeld Frimuth overrækker sølvfadet til menig Peter Mogensen

!
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Bundsbæk Mølle
Efter aktiviteterne på flymuseet kørte vi 12 km til Bundsbæk Mølle, hvor vi så den
stadig aktive vandmølle. Vandmøllen ligger ved Bundsbæk Mølleå, der er et tilløb til
Ganer Å 6 km nord for Skjern. Møllen kan føres tilbage til 1638, hvor den nævnes i en
præsteindberetning. Den hørte under hovedgården Dejbjerglund indtil omkring 1800,
men blev som før drevet af fæstere/forpagtere for de skiftende ejere indtil 1840. Den
nye møllejer, der også var møller, kom ulykkeligt af dage året efter, da han var blevet
bidt af en gal hund - og det kom der en vækkelsessang ud af.
Mølleanlægget brændte for hans enke i 1843, og det var den anden brand inden for få
år, men mølle og møllegård genopførtes hurtigt. Udlængerne blev senere revet ned,
men stuehuset og den "ibygte" mølle, som bærer årstallet 1843, findes stadig.
Bygningen er hvidkalket – med stråtag som før!
Omkring 1900 gik mølleriet godt, men i 1915 brød en vandflod igennem dæmningen,
og mølledriften stod stille en tid. Dæmningen blev dog genopført, og samtidig
installeredes et benknuseri, hvilket betød, at en del af kornmøllens inventar blev
fjernet. Men den fremsynede ejer indsatte en dynamo, som leverede jævnstrøm til
smeden, mejeriet og gårdene i Lykkeby helt til 1948.
Mølledriften forsatte beskedent op i 1950´erne, og skiftende ejere forsøgte at
restaurere møllen, men den forfaldt mere og mere. I 1975 erhvervedes den af Skjern
Museumsforening. Den blev fredet i 1977, og siden 1978 har den været
funktionsdygtig som en af Vestjyllands ganske få arbejdende vandmøller. I de
følgende år retableredes den store mølledam, og Bundsbæk Mølles bygninger førtes
tilbage til deres gamle skikkelse. De nedrevne udbygninger blev erstattet af
udlængerne fra en gård i Øster Skjern samt en ny længe, så det var et fint
mølleanlæg, der kunne genindvies i 1993.

Bundsbæk Mølle
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Bundsbæks Mølles brede vandhjul er en stor seværdighed, og der findes kun et til af
samme type i Danmark, ved Skævlund Mølle i Rårup, Bjerre herred.
Træd tilbage i tiden i Vestjyllands eneste fungerende vandmølle eller følg i rakkernes
fodspor.
Så var der kaffetid i vandmøllens kaffestue. Her fik vi kaffe og smagte møllens
hjemmebagte kringle. Det var efter en gammel opskrift, som man kender fra
bedstemors tid.
Således styrket kunne vi gennemføre et taktisk tilbagetog af Fynskredsen til FYN.
Endnu et vellykket arrangement var gennemført. Vi ser frem til nye oplevelser til
efteråret.



Major Leif Mosegaard

Skydninger
Vi ser frem til at møde dig på skydebanen i Skallebøllecentret på følgende datoer:
6.8. - 13.8. - 20.8. - 27.8. i tidsrummet kl. 16-18.
Der er pistoler, høreværn, instruktion og hyggeligt samvær på stedet. Du er
velkommen alle dage, eller blot de dage, du kan.


Efterårstur
Der arbejdes på en 2-dages tur den 11.-12. september. Turen er endnu ikke på plads,
men du hører selvfølgelig nærmere. Hvis det ender med en 1-dages tur bliver datoen
den 12. september. Sæt tiden af til at deltage allerede nu.

Sydjyske kreds
Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstegårdsvej 45, 8320 Mårslet
 2010 2911 -  hans.vedholm@gmail.com
Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia.
 7556 2992 - : oevonholck@gmail.com
Kasserer: Major Karsten V. Petersen, Frisenborgvænget 13, Smidstrup, 7000 Fredericia
 2366 9992 - : kvalp@live.dk, Bank: Reg.nr. 9874 Konto nr. 3060 420 776

Siden sidst
Herning museum
Tirsdag, den 16. april aflagde en lille skare af vore medlemmer, samt – efter invitation
til Midtjysk Kreds – interesserede medlemmer derfra, besøg på Herning Museum. I alt
blev det til 16 deltagere (inklusive ægtefæller).
Museumsinspektør Charlotte Lindhardt gav en levende beretning om museet,
dets historie, dets samlinger og – ikke mindst – om den række af idérige, men ofte
stejle og stædige personligheder, der fik det hele op at stå.
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Charlotte Lindhart med FOUAT på skolebænkene

Herning Museum fortæller historien om en barsk og fattig egn, der vel egentlig var
meget mere ”Udkantsdanmark” dengang i 1800-tallet, da museet blev startet, end i
dag. En egn som med alle odds imod sig kæmpede sig frem til status som hovedstad i
et særdeles produktivt område: Heden.
Efter tid til rundgang i samlingerne og frokost sluttede vi af med en ”E bindstouw”seance hvor deltagerne læste højt for hinanden af eksempler fra Evald Tang
Christensens folkemindesamling.

!
Markering af Slaget ved Kolding 23. april 1849
Kolding Kommune var igen i år så venlig at invitere tre repræsentanter fra vores
forening til at deltage i markeringen af slaget ved Kolding den 23. april 1849. Det er
en smuk tradition, der er startet af den tidligere Christiansfeld Kommune, og
markeringen
startede
med,
at
Slesvigske
Musikkorps
musicerede
i
Brødremenighedens Kirke i Christiansfeld.
Derefter marcherede alle til Gudsageren på Brødremeninghedens Kirkegård, hvor de
faldne hviler i en fællesgrav, og der blev nedlagt kranse fra Haderslev Garnison og
soldaterforeninger.
Højtideligheden sluttede med en sammenkomst på Brødremenighedens Hotel, hvor
Kolding kommune var vært, og der var taler og sange.
Et fornemt og stemningsfuldt arrangement som arrangørerne fortjener stor tak for.

!
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Aflyst arrangement
22. maj havde kredsen indbudt til en foredragsaften med efterfølgende vinsmagnings
arrangement. Oberst Susanne Bager, netop hjemvendt fra 13 måneders tjeneste
som Chief Operations Officer ved FN’s Mission i Liberia (UNMIL) havde tilbudt at give
sit svar på spørgsmålet: ”Er FN missioner noget for Danmark?”
Kun fire personer (ud over bestyrelsen) tog sig sammen til at melde sig, og det
oplever bestyrelsen som så flovt, at bestyrelsen må tænke sig frem til en ny
procedure. Vi vil ikke acceptere, at et arrangement, annonceret gennem flere
måneder, og baseret på, at en højt kvalificeret person velvilligt stiller sig gratis til
rådighed, løber ud i sandet på den måde.
Kommende arrangementer
Middelalder Festival i Horsens
Dette arrangement er under planlægning i skrivende stund, og kan derfor ikke
annonceres i detaljer, men der vil blive udsendt indkaldelse til medlemmerne snarest.
Der bliver tale om et en-dags-arrangement, enten 30. eller 31. august. Festivalen
er et offentligt arrangement, hvor vi vil prøve at købe os ind til noget af det
spændende som gruppe.
Festivalen forgår omkring det nedlagte statsfængsel, og bestyrelsen vil undersøge
mulighederne for at kombinere middelalder festivalen med et besøg der.
Nærmere følger direkte til medlemmerne og i augustnummeret af MEDDELELSER.

Midtjyske Kreds
Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup
 2096 9560 - : SES@PC.DK
Forretningsfører: Kaptajn Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning
 8692 2851 - : fagerlund@surfmail.dk

Nordjyske Kreds
Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg
 9812 6328 - : franzstrehle@yahoo.dk
Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst
 9815 6510 - : mogens.danielsen@adr.dk

Mindehøjtidelighed i Lundby Krat
Det var en smuk og stilfuld mindehøjtidelighed Lundby Krat, hvor man ærede den
faldne engelske pilot Eric Lionel Germain. Eric Lionel Germain var kamppilot og var
trods sine kun 22 år en dreven pilot, og havde flere flyvninger over såvel Danmark
som Tyskland. Den 6. maj 1944 klokken lidt over syv deltog han i sin Mustang III
jager i et såkaldt forstyrrelsesangreb, hvis formål var at få tyske luftstyrker spredt og
udmattet inden invasionen i Italien, Grækenland og Normandiet. Tidligere var disse
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angreb udført som natangreb, men den 6. maj blev angrebet udført i dagslys. Målet
var de to flyvepladser i Aalborgområdet – Rødslet (Aalborg Lufthavn) og Rørdal.

Mindesten for Eric Lionel Germain

Distriktschef, major Jan Johansen gav i sin tale en orientering om hændelsen og
udtalte en stor anerkendelse af Eric Lionel Germain og tusindevis af unge mænd fra
allierede lande, der gik ind i kampen mod nazismens ækle fjæs for Europas og
Danmarks befrielse. Eric L. Germain oplevede ikke Tysklands sammenbrud, men var
med til at bane vejen for Tysklands overgivelse. På vejen tilbage blev hans fly
indhentet af tyske jagere og skudt ned over Lundby Krat. Det styrtede brændende til
jorden netop her, hvor vi står i dag. I 1946 rejste beboere i Gistrup i taknemmelighed
for Germains indsats denne mindesten, og siden har der hvert år været afholdt en
mindehøjtidelighed.
Det er vigtigt at fastholde disse mindehøjtideligheder og vise både de faldne og deres
pårørende og efterkommere vor respekt. De gav deres liv i kampen for fred og frihed.
Vi må ikke glemme, at fred og frihed ikke er en selvfølgelighed, men at vi fortsat skal
kæmpe mod uret og undertrykkelse. ”Friheden tilhører kun den, der er villig til at
kæmpe for den”.
Sognepræst Mette Nøhr Shaw, Gistrup holdt en smuk andagt efterfulgt af et minuts
stilhed, kransenedlæggelse, trompetsoloen ”The last post” og fællessange.
Det er glædeligt at se, at mange fortsat deltager i mindehøjtideligheden. I år var der
flere deltagere end de foregående år og iblandt dem flere unge.

!
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Besøg i Lundby Museet, Lundby
I forsættelse af mindehøjtideligheden havde Lundby Museet åbent og mange deltog i
orienteringen og rundvisningen her. Museet er beliggende ca. 700 m. syd for Lundby
Krat. Formanden for Lundby Fonden, Leo Christensen, gav en spændende orientering
om kampen ved Lundby, der var Danmarks sidste træfning i krigen 1863-64, og
fortalte om museets oprettelse og historie.
I forbindelse med 1. Regiments jubilæum i 1963 skulle der skrives en bog om
regimentet. Her stødte man på træfningen den 3. juli 1864, der var glemt i
regimentet. Nogle yngre officerer fra regimentet tog til Aalborg for at se nærmere på
træfningen. Det blev indledningen til kontakten mellem regimentet og den lille
landsby Lundby. Ved 100-års dagen for træfningen deltog regimentet med 80 menige
og en del officerer i højtideligheden. Byens befolkning arrangerede og bekostede
bespisning af officererne (de menige blev bespist fra Aalborgs kaserner) og samværet
i dagene omkring jubilæet. Lundby Fonden blev oprettet. Efter nogle år udviklede
fonden en Lundby March, der gik ad den historiske rute fra Aalborg mod syd til
Ellidshøj og derfra tværs over ad vejen mod Gunderup og videre mod nord til Lundby.
Jylland var besat at tyske/prøjsiske tropper til Limfjorden. Den danske styrke i Jylland
var trukket tilbage til Aalborg og Vendsyssel. En efterretning fortalte, at der var en
tysk styrke på vej mod Aalborg. En udsendt patrulje havde haft føling med fjenden
ved Ellidshøj. Patruljen var blevet trængt og var nu i Svenstrup. Fra Aalborg blev
udsendt en styrke under kommando af OL Beck skulle imødegå den tyske styrke. Ved
ankomst til Ellidshøj fik man underretning om, at den tyske styrke nu befandt sig ved
Gunderup, hvorfor den danske styrke marcherede til Gunderup. hvor det blev fortalt,
at tyskerne nu var omkring nord Lundby, hvorfor OL Beck valgte at marchere mod
nord til Lundby. Fra højene vest for Gunderup kunne man se nogle vogne med
preussisk infanteri i retning ad Hadsundvejen mod nord mod Aalborg. Befolkningen
fortalte, at den preussiske styrke af ca. en halv eskadron husarer og 100-200
infanterister havde overnattet i Gunderup. En jævn bonde foreslog OL Beck at benytte
en dalsænkning øst for Hadsundvejen, hvor den danske styrke uset kunne rykke frem
mod Lundby.
OL Beck ”overhørte” advarslen – en bonde skulle ikke belære en officer. En husar i
den tyske styrke blev overrasket ved Kongehøjen og galopperede tilbage til Lundby
og fortalte om en større dansk styrke ved Kongehøjen. Den tyske styrke blev nu
befalet i stilling ved jordvolden/diget i Lundby. Synet af fjenden, der i løb bevægede
sig mod syd ned mod Lundby medvirkede til, at OL Beck beordrede et rask
bajonetangreb mod Lundby. Selv om det var en forskråning uden dækning, mente OL
Beck, at de danske soldater hurtigt kunne nå ned ad denne. Desværre viste det sig at
være en fatal fejltagelse. Afstanden var større og noget terræn var uindset. Tyskerne
nåede at komme i stilling bag diger og havehegn, og med bagladergeværer mod de
danske forladergeværer kom den danske styrke til kort med stort mandefald.
Træfningen kostede i alt 31 døde, og ti officerer og 42 menige blev sårede.
På officersskoler både i Danmark og udlandet blev en sådan træfning med angreb ned
ad en forskråning i mange år herefter benyttet som et eksempel på, hvad man skulle
undgå i militær taktik.
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Mindesmærke for træfningen ved Lundby

Leo Christensen fortalte levende om træfningen samt viste rundt i museet, hvor en
særdeles flot udstilling med kort, terrænbord, plancher, montrer, billeder, breve samt
genstande, våben, uniformer og meget andet fra træfningen var indrettet. Til dette
arbejde havde Lundby Fonden fået hjælp af 4 historiestuderende fra Aarhus
Universitet, hvilket havde været med til at løfte udstillingen op på højde med moderne
beskrivelser og udstilling af historien.
Efter besøget i museet, indrettet i en moderne pavillon, forlagde man til en hal, hvor
der var udstillet plancher og faner. Museet havde i anledningen sørget for kaffe/brød,
så det blev et god afslutning på en lærerig aften.

!
Bowlingsæsonen 2012-13
Den 13. maj var der afslutning på sæsonens bowling i Løvvangens Bowlinghal.
FOUAT’s pokal til den, der har vundet sæsonens mesterskab i pokalkampen med 307
points blev KN Jes Reiner Pedersen, der fik overrakt pokalen af kredsens formand.
Den praktiske leder af bowlingen KN Leif Nygaard kunne derefter oplyse resultaterne
for de øvrige deltagere i pokalkampen:
MJ Gunnar Albrechtsen med 278 points
Tove Søndergaard 264 points
KN Leif Nygaard 246 points
MJ Mogens Gundersen 245 points
MJ Kjeld Kjeldsen 186 points.
Inge Pedersen og Villy Egebo deltog ikke grundet sygdom.
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Bowling afvikles hver mandag, hvor FOUAT har rekvireret et antal baner. Der har
været gennemført 32 spilledage, og deltagerne har været flinke til at møde op disse
dage. Resultaterne for bowlingen i sæsonen fordeler sig således:
Gunnar Albrechtsen med 32 kampe, gennemsnit 299 points
Tove Søndergaard med 31 kampe, gennemsnit 280 points
Jes Reiner Pedersen med 30 kampe, gennemsnit 252 points
Mogens Gundersen med 32 kampe, gennemsnit 247 points
Inge Pedersen 14 kampe, gennemsnit 213 points
Leif Nygaard 32 kampe, gennemsnit 211 points
Kjeld Kjeldsen 30 kampe, gennemsnit 205 points
Villy Egebo 32 kampe, gennemsnit 193 points.


Bowlingsæsonen 2013-14
Bowlingsæsonen starter mandag, den 12. august 2013 og første del gennemføres fra
12. august til 16. december 2013. Anden del gennemføres fra 6. januar til 19. maj
2014. Sæsonen omfatter 38 mandage. Pris pr. deltager kr. 1.070 kr. Beløbet kan
indbetales på bankkonto: Reg.nr. 7458 Kontonummer. 102 8763.
Der er allerede tilmeldt 9 deltagere, men der er plads til flere. Interesserede bedes
henvende sig til KN Leif Nygaard, tlf. 9817 6707.


National Flagdag
Der erindres om National Flagdag torsdag, den 5. september 2013. Der foreligger
endnu ikke program for dagen, men dette vil blive udsendt til medlemmerne, når det
foreligger.


Besøg på Politigården
Der er tilrettelagt et besøg på Politigården i Aalborg tirsdag, den 10. september
2013, kl. 19:00. Besøget vil omfatte en orientering samt rundvisning på
Politigårdens forskellige afdelinger, herunder alarmcentralen. Der mødes i
Politigårdens forhal og afsluttes i kantinen, hvor der serveres kaffe m. brød, ligesom
der kan købes yderligere øl/vand/frugt. Pris kr. 30,00. Tilmelding senest den 2.
september til forretningsføreren. Nærmere vil tilgå ca. 20. august.

Forsvarsforliget
Færre ansatte - færre chefer
I forbindelse med det seneste forsvarsforlig udsendte Forsvarskommandoen i en
meddelelse den 3. maj 2013 forventning om betydelige reduktioner på
personelområdet - herunder også reduktioner i antallet af chefer - i forsvaret.
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Forsvarsforliget sidste år udløser en række besparelser i hele forsvaret. Blandt andet
en reduktion af antallet af medarbejdere på omkring 10 procent. Reduktionen
forventes bredt i forsvaret og både militære, civile, chef- og medarbejderstillinger
nedlægges.
Målsætningen er, at antallet af chefstillinger skal reduceres proportionalt med øvrige
personalekategorier. Det betyder, at omkring 50 militære og civile chefstillinger
nedlægges, hvilket svarer til godt 10 procent af det samlede antal. Der er allerede
reduceret enkelte chefstillinger ved Forsvarsstaben, ligesom der er omklassificeret et
antal
chefstillinger
som
følge
af
reorganiseringen
af
HR
området.
Forsvaret arbejder på at optimere de kommende strukturer. Der er dog ikke
nødvendigvis en ligelig sammenhæng mellem reduktionen i den samlede
medarbejderstruktur og reduktionen i chefstrukturen ved de enkelte myndigheder.
Det skyldes, at ansvars- og beslutningskompetence kan variere fra en operativ
afdeling med mange ansatte til en afdeling eller sektion i Forsvarskommandoen med
mange akademikere og stor beslutningskompetence.
Se mere om forsvarsforligets indvirkning på de enkelte værn og tjenestegrene på
www.forsvaret.dk.
Kilde: www.forsvaret.dk

Udbud af ny pansret mandskabsvogn
Udbuddet
Dansk forsvar har igangsat et udbud med henblik på at få leveret nye pansrede
mandskabsvogne til hæren. De nye pansrede mandskabsvogne skal primært erstatte
mandskabsvognene af typen M113, som forsvaret har anvendt siden 1968.
De nye mandskabsvogne skal have et højt beskyttelsesniveau, være rummelige, have
et stort udviklingspotentiale og skal leveres i seks forskellige udgaver: Infanteri,
kommandostation, ingeniør, ambulance, mekaniker og morter.
Allerede i 2010 begyndte forsvaret at forberede udbuddet. Hæren udformede sine
operative krav til køretøjet, og der blev lavet et omfattende udbudsmateriale. I
begyndelsen af 2011 gennemførte Forsvarets Materieltjeneste så en udvidet
markedsundersøgelse, hvor interesserede virksomheder fik muligheden for at beskrive
deres køretøjer.
Tidsplanen
De prækvalificerede virksomheder gav et tilbud i november 2012, som efterfølgende
er blevet vurderet i forhold til kvalitative, økonomiske og udviklingsmæssige kriterier.
Efter analyse og vurdering af tilbuddene har Forsvarets Materieltjeneste i februar
2013 udvalgt fem mulige mandskabsvogne, som ønskes med i den næste fase.
Der gennemføres et 17 ugers testprogram for at vurdere, i hvilket omfang de fem
kandidater lever op til de opstillede krav. Testprogrammet gennemføres flere steder i
Jylland med udgangspunkt i Oksbøl. Udover alle de tekniske afprøvninger, vil vognene
således blive testet på en lang række operative emner som mobilitet, udholdenhed,
køreegenskaber i terræn, ergonomiske egenskaber med mere.
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Forsvarets Materieltjeneste vil drøfte de modtagne tilbud med leverandørerne, inden
de vil blive bedt om at give et endeligt tilbud. Tilbuddene vil blive evalueret, og det
forventes, at forsvaret indgår en kontrakt i 2014.
Kandidaterne
Efter analyse og vurdering af tilbuddene har Forsvarets Materieltjeneste i februar
2013 udvalgt fem mulige mandskabsvogne, som ønskes med i den næste fase.
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Opgradering af M113
Samtidig med at man i FMT er ved at forberede anskaffelsen af en ny pansret
mandskabsvogn, opgraderes de nuværende PMV M 113 også således, at de bl.a.
bliver mere sikre mod miner.
Kilde: www.forsvaret.dk
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Internettet
FOUAT’s web-adresse er: http://www.fouat.dk/
Andre interessante adresser:
Forsvarsministeriet: http://www.fmn.dk.
Forsvarskommandoen: http://www2.forsvaret.dk. Her er henvisninger til Hærens
Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando og
Forsvarets Materieltjeneste.
NATO: http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm
DANIDA: http://um.dk/danida/


Om MEDDELELSER
Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når
pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner.
Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens
ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Formandskabets, henholdsvis pågældende kredsformands
tilladelse.
Efter redaktørens skøn og valg optages tekster fra andre medier med relevans for foreningens
medlemmer.
Input til bladet modtages kun pr. e-mail – i Word-format. Skriv så vidt muligt med
skrifttypen Verdana 11 pt.
Ønskes indlæg illustreret med billeder, bedes disse indsendt i højest mulig opløsning tillige
med oplysning om, hvem ophavsretten tilhører.

Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDELELSER
Deadline

Deadline
Deadline
Deadline
Deadline

Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser

nr.
nr.
nr.
nr.

190
191
192
193

(Juli - august 2013)
(September – oktober 2013)
(November – december 2013)
(Januar – februar 2014)
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010613
010813
011013
011213

Tilstræbes udsendt:

250613
250813
251013
201213

Overblik - FOUAT’s kalender
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte.

Hvad
Korsridderfestival
Skydning
Bowling - del I.
Skydning
Skydning
Skydning
Besøg
Besøg
Skydning
Skydning
Præmieskydning
Skydning
Skydning
Besøg
National Flagdag
Besøg
Skydning
Skydning
Besøg
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Stiftelsesfest
Julefrokost
Bowling – del II.

Hvem

Hvor



Midt-og Vestsjælland
Fyn
Nordjyske
Fyn
København
Midt- og Vestsjælland
Midt- og Vestsjælland
Midt- og Vestsjælland
Fyn
Midt- og Vestsjælland
Midt- og Vestsjælland
Fyn
København
Sydjyske
Nordjyske
Nordjyske
København
København
Midt- og Vestsjælland
København
København
København
København
København
Fyn
Nordjyske

Kalundborg Havn
Skallebøllecentret
Løvvangens Bowling
Skallebøllecentret
Sjælsø Skydeb. K2
Bredetved
Skælskør, Gl. Torv
Trelleborg
Skallebøllecentret
Bredetved
Bredetved
Skallebøllecentret
Sjælsø Skydeb. K2
Horsens
Meddeles senere
Politigården, Aalborg
Sjælsø Skydeb. K2
Sjælsø Skydeb. K2
Slagelse, Rådhuspl.
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Dannevirke
Løvvangens Bowling

280713 – 10:00
060813 – 16:00
120813
130813 – 16:00
150813 – 09:00
150813 – 18:30
170813 – 14:00
180813 – 11:15
200813 – 16:00
220813 – 18:30
240813 – 18:30
270813 – 16:00
290813 - 09:00
Ult. aug.
050913
100913 – 19:00
120913 – 09:00
260913 – 09:00
280913 – 14:00
081013 – 19:00
241013 – 19:00
071113 – 19:00
211113 – 19:00
051213 – 12:00
121213 – 13:00
060114

Redaktionen afsluttet
den 2. juni 2013	
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