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Den første danske F-35 går her i luften på sin første testtur.  

Foto: Lockheed Martin 
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FREMAD – PÅ NY!! 

 

Kære medlemmer, 

 Jeg håber, at I alle og jeres familier er kommet nogenlunde igennem den meget 

udfordrende periode, vi alle har gennemlevet. Jeg har glædet mig over at se de første 

spirende tegn på, at kredsene nu er begyndt at kalendersætte nye aktiviteter til det 

kommende efterår – udsatte generalforsamlinger, foredrag, ekskursioner og udflugter. 

Herligt at vi nu kan begynde at tage fat på at opfylde foreningens vigtige mål. 

Jeg glæder mig især til, at vi den 6. oktober kan afholde vort 

Repræsentantskabsmøde i Odense og dér i fællesskab drøfte, hvordan vi bedst muligt 

tager initiativer til at genoptage vore aktiviteter. 

Mange hilsener og god sommer 
Jens Erik Frandsen 

Generalmajor 
Landsformand 

 
 

KØBENHAVNS KREDS 

Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Amagerfælledvej 30, st. th., 2300 København S.  2078 2624 -     
foreningen.fouat@gmail.com – Tilmelding: tilmelding.fouat.kbh.kreds@gmail.com Forretningsfører: 
Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød  4976 1217 - : 
brix.knudsen@mail.dk  Kasserer: Major Bo Haugaard, Park Allé 192, 2605 Brøndby,           5015 0390 -  
freefly@godmail.dk, Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 1127 7322. Skydeudvalgsformand: Per K. Madsen  4043 
2361-  riemads@privat.dk 

 
 

Forsinket bestyrelsesmøde. 

Det er ikke til at vide, om Covid-19 pandemien har løsnet sit greb om os? Men jeg kan 

berette for medlemskredsen, at Københavns Kreds’ bestyrelse har holdt møde onsdag 

efter Pinse, altså den 26. maj. Bestyrelsen har ellers ikke – af grunde, der er kendt af enhver 

– været samlet siden august sidste år.  

Vi fik behandlet en række udestående sager. Vi kom frem til, at vi starter op med 

kredsarrangementer igen efter sommerferien. I kronologisk orden er det idéen: 

1. At vi starter ud med ekskursionen til Frihedsmuseet, som var på 

”tegnebrættet” til gennemførelse i eftersommeren sidste år. Det bliver nu 

tirsdag den 7. september 2021 fra kl. 10:00–12:00. Vi har 40 pladser og der er 

tale om ”først til mølle.” Pris pr. deltager vil være 250,- kr. For pengene får man 

entré til museet og efterfølgende et par stykker smørrebrød i museets 

cafeteria. Dertil en øl/vand og en enkelt snaps. Man må gerne invitere gæster 

med, også selv om vi i bestyrelsen tror, at der vil være god interesse for 

mailto:foreningen.fouat@gmail
mailto:tilmelding.fouat.kbh.kreds@gmail
mailto:brix.knudsen@mail
mailto:freefly@godmail.dk
mailto:riemads@privat.dk
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besøget. Jeg sender opkald ud umiddelbart efter at dette nummer af 

MEDDELELSER er på nettet, hvor jeg vil komme med nærmere dessiner om 

hvordan besøget ved museet tænkes afviklet. 

2. At vi starter op med foredragsrække 2021-II i oktober/november.  Datoerne, 

hvor Københavns Kreds har lokalerne i Kastellet er 14. og 28. oktober samt 11. 

og 25. november. Hvilke foredrag, I kommer til at overvære, bliver meddelt 

senere. For nuværende er programmet ikke fastlagt. I forbindelse med første 

foredrag, altså torsdag den 14. oktober, vil vi gennemføre en 

generalforsamling i kort form. Vi tror, at hvis vi tager os sammen, vil 

generalforsamlingen kunne gennemføres på en lille halv time. Bestyrelsen har 

også vedtaget, at der ikke skal betales for deltagelse den aften, altså 

traktement uden betaling. Nærmere om foredragsrækken meddeles senere. 

3. At bestyrelsen på generalforsamlingen vil bringe i forslag, at foreningsåret 

2022 skal holdes kontingentfri. Begrundelsen er, at medlemmerne grundet 

Covid-19 situationen ikke har fået så meget for kontingentpengene i 

2020/2021. 

4. At Stiftelsesfesten gennemføres efter sædvanligt program torsdag den 9. 

december. 

5. At bestyrelsen sigter efter at gennemføre ekskursionen i 2022 til ”Krigsmuseet” 

(tidligere ”Tøjhusmuseet”).  Museet har undergået en større reorganisering og 

er på mange måder bragt op til nutidig standard for museer. Mon ikke en del 

af kredsens medlemmer allerede har stiftet bekendtskab med museet? Det 

tror vi. Dette til trods vover vi alligevel at gøre forsøget. 

6. At bestyrelsen har konstitueret sig, hvilket betyder, at orlogskaptajn Torben 

Martinsen nu er kredsbestyrelsens næstformand.  

 

Bestyrelsen behandlede også forhold omkring pistolskydning. 

Skydeudvalgsformanden, kaptajn Per Kristian Madsen, vil redegøre for de dele i et særskilt 

indlæg i denne udgave af MEDDELELSER. 

 


 

Om pistolskydning i eftersommeren i Københavns Kreds. 

Som tidligere meddelt genoptager kredsen sine skydninger efter sommerferien på det 

civile Hanebjerg Skyttecenter. 
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Inden da forestår der lidt papirarbejde med indmeldelse i Hjemmeværnsdistrikt IX`s 

Skyttelaug samt en godkendelse fra politiet. Dette sidste gennemføres i praksis ved 

udfyldelse og indsendelse af Skytteforeningernes Våbenregistrerings (SKV) formularer.  

Der vil blive udsendt en udførlig vejledning til den enkelte skytte. 

Der planlægges 4 skydninger som skal bruges til omskoling til nye pistoler, 

træningsskydninger samt afvikling af Landsskydningen. 

Vi er for nuværende 25 skytter. Vi vil gerne have flere med. Er du bare lidt interesseret 

i pistolskydning, så kontakt mig. 

Per Kristian Madsen 
Kaptajn (pens.) 
Skydeudvalgsformand FOUAT 
og FOUAT Københavns Kreds. 
Tlf. 4043 2361 

 

 

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS KREDS 
 

Formand: Oberstløjtnant Tonni Schumann, Ørnevænget 8, 4060 Kirke Såby  

 5186 1820- : tonni.schumann@gmail.com  
Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde  

 5814 0624 - : h.janns42@gmail.com  
Kasserer: Premierløjtnant Søren Nør, Falkevej 22, 4261 Dalmose  

 2536 3574 - : falk4261@gmail.com        Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 351171 3919  

 

Kære Medlemmer 

Nu lysner det. Med sommerens komme, vaccination af befolkningen og 

hermed en større og større genåbning af Danmark, tør vi tro på, at aktiviteterne i FOUAT-

regi genstartes. 

Bestyrelsen afholdt et møde den 11. maj, hvor vi drøftede kredsens aktiviteter 

for resten af 2021. Her er kredsens foreløbige AKOS for resten af 2021. Aktiviteterne 

uddybes nedenfor: 

 Mandag den 7. juni  Pistolskydning  
 Mandag den 21. juni Pistolskydning  
 Mandag den 2. august: Pistolskydning 
 Søndag den 8. august: Sommerudflugt 
 Onsdag den 11. august: Generalforsamling 2021 
 Mandag den 16. august:  Pistolskydning  
 Søndag den 29. august: Pokalskydning til Landskonkurrencen 
 Ultimo september: Foredrag 
 Medio/ultimo november: Foredrag 

mailto:tonni.schumann@gmail
mailto:h.janns42@gmail
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Pistolskydning 

Jesper Keincke har igen i år velvilligt stillet såvel pistoler som ammunition til 

rådighed og ligeledes sikret, at vi kan bruge Sorø Skytteforenings faciliteter i Søskoven ved 

Sorø. STORT TAK til Jesper for det. Sidste år var vi i alt seks, der gennemførte skydningerne: 

Jesper Keincke, Holger Janns, Søren Larsen, Erik Olsen, Helle Jürgensen og Tonni 

Schumann. Vi håber på en del flere deltagere i år. Holger Janns har sendt en meddelelse 

rundt til os alle om datoer, tider og adresse – så kom frit frem.  

 

Sorø Skytteforenings hyggelige pistolbane (foto: Tonni Schumann) 


Sommerudflugt. 

Datoen søndag den 8. august ligger fast, og Søren Nør undersøger pt. hvor 

turen skal gå hen i år. Indtil videre er to muligheder ”i spil”, nemlig Jægerspris Slot og 

Egholm Museum ved Kirke Hyllinge. Invitation udsendes snarest muligt. 

 

  eller    

Jægerspris Slot 
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Generalforsamling 

Vi afholder generalforsamlingen for 2021 med et halvt års forsinkelse onsdag 

den 11. august. Indkaldelse udsendes ”i passende tid” jf. lovene. Som det ser ud lige nu, 

kommer vi til at mangle en kandidat til en bestyrelsessuppleantpost for to år – er en af jer 

interesseret, så gi’ mig gerne et kald/en mail.  

 

 


Foredrag 

Vi planlægger to foredrag i efteråret. Det ene forventeligt 28. eller 29. 

september, så vi samtidig kan fejre vores fødselsdag (Stiftet 27. september 1999) og det 

andet medio/ultimo november.  

Vi har pt. to emner, nemlig Politiinspektør Kim Kliver, der tidligere har givet 

tilsagn og oberstløjtnant (pens.) Klaus Helsted, der i perioden marts 2020-maj 2021 først 

var smitteopsporer og senere var chef for COVID-19 kompagniet under Landsdelsregion 

Øst i Jonstruplejren. Nærmere vil tilgå. 

 

                                                                                           

Politiinspektør Kim Kliver                                 Oberstløjtnant (pens.) Klaus Helsted 

Ha’ nu en god sommer og pas fortsat godt på hinanden – både sammen og på 

afstand. Vi ses forhåbentlig til sommerens og efterårets arrangementer. 

Tonni Schumann 
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FYNS KREDS 
Formand: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev  6535 1042   

 4044 8560 – : larsf42@hotmail.com  

Forretningsfører: Premierløjtnant Evy Krüger, Broholmvej 67, 5672 Broby,  2277 4666- : 

ekok@mail.dk. Bank: Reg.nr. 5875 Konto nr. 6887 860 228 

 

Ollerup bunkeren var beskyttelsesrum for tyske soldater… 
 

Under græsset på en mark ved Ollerup Gymnastikhøjskole gemmer sig en 

besættelseshistorisk spændende bunker. En perle for folk som interesserer sig for 2. 

Verdenskrig. Dyk ned i tidsboblen. Du skal bare gå 14 trin ned ad trappen ved indgangen, 

så befinder du dig ikke længere i 2021, men i 1940’erne! Ned til de lange, bunkergange, 

formet som et ”dobbelt W”. Cirka 100 meter lange i alt. Et flot bunkermuseum med 

offentlig adgang. 

 

 

 
Nedgang til Ollerup-bunkeren 

Bagved ses Ollerup Gymnastikhøjskole 

 

mailto:
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Besættelseshistorien formidles ved hjælp af plancher, billeder og tekster i 

bunkergangene. Fra indgang A til indgang B kan du følge historien om besættelsen INDEN 

29. august 1943. Fra Indgang B til C bringes historien om besættelsen EFTER 29. august 

1943. Ved gangenes knæk er der små nicher, som rummer effekter fra 2. Verdenskrig. Disse 

3 nicher var i tiden som beskyttelsesrum indrettede som lokummer. 

 

 
Model af Short Stirling MK III 

 

 
Vragdele fra nedstyrtning. Udstilling i Ollerup Bunkeren 

 

Der er gjort meget ud af historieformidlingen overfor skoleklasser med videre. 
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Regulær dødsangst for en fuldtræffer 

Lyset tænder automatisk når du kommer derned. Ikke som dengang hvor 

hundredevis af tyske soldater søgte beskyttelse her. Nat efter nat fløj amerikanske og 

engelske bombemaskiner hen over området. På vej til bombemål i Tyskland. Hver gang 

allierede bombefly udløste bombealarm, gik tyske soldater i beskyttelsesrummene på 

Gymnastikhøjskolens mark. Dengang var trængslen stor. Hårde træbænke og beklumret 

luft. Desuden var der regulær dødsangst for en fuldtræffer. Og belysningen bestod af 

petroleumslamper (”flagermuslygter”), hvilket sikkert ikke bidrog til hyggen i gangene! 

 

 
Her sad tyske soldater mens allierede bombefly fløj hen over 

 

1943 vajede Naziflaget over Ollerups 3 beslaglagte skoler: Gymnastikhøjskolen, 

Ollerup Håndværkerskole og Ollerup Folkehøjskole. En tysk garnison på 500-800 soldater, 

tæt placeret op ad landsbyen Ollerup med kun 400 sjæle. Som følge heraf var der tale om 

en ret stor dominans af tyskere i Ollerup. Landsbyen er beliggende cirka 8 kilometer vest 

for Svendborg. 

Bunkermuseets gange fremstår i dag velholdte og nymalede, sandsynligvis lige 

som da beskyttelsesrummene blev bygget i januar 1944. To måneder efter de tyske 

troppers ankomst til skolerne, blev beskyttelsesrummene bygget af frygt for, at allierede 

fly ville smide bomber over garnisonen.  
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Vi var angste for modstandsbevægelsen 

 Det skriver en tysk soldat som gjorde tjeneste i Ollerup under krigen. Men 

tilføjer: I hvert fald i den sidste del af krigen, hvor frihedskæmperne var særdeles aktive.  

(Udsnit af et brev modtaget i 2004 af signalgast, ”Funker” Albert Bayer fra Bremen). 

 Albert Bayer fortæller videre: Vi følte os sikre og godt tilpas, når vi færdedes i 

Ollerup i de første krigsår. Men vi skulle være minimum 3 mand ved udgang, De få penge 

vi havde, brugte vi på at købe lagkage, ost og smør. En af mine soldaterkammerater havde 

en dansk kæreste. Selvom det var meget hemmeligt og strengt forbudt! 

 

Kom og oplev bunkermuseet 

At gangene er velholdte i dag, skyldes den bunkerforening i Ollerup, som blev 

etableret i 2002. Kom selv og oplev ildsjælenes historieformidling! (se hjemmesiden 

www.ollerupbunkeren.dk). Der er åbent for besøgende hele døgnet fra 1. maj til 31. 

oktober. Gratis adgang. 

 

 
Nicheudstilling i bunkergangen. Bemærk RAF-huen yderst til venstre.  

Effekter doneret af Ollerup-borgere. 

Ved Ollerup-bunkeren holdes hvert år lysfest på befrielsesaftenen den 4. maj. 

En meget smuk og traditionsrig fest. 

 

Bunkeren lå upåagtet hen fra 1945 til 2002 

 Faktisk har jeg som forfatter af ovenstående artikel personlige erindringer fra 

bunkergangene i Ollerup medio 1950’erne. Jeg havde en skolekammerat i Ollerup. Når vi 

http://www.ollerupbunkeren.dk/
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blev inviteret til fødselsdag ude hos ham, så legede vi i gangene. ”Drabelige” dueller 

mellem ”tyskere” og ”englændere”. Der stod vand i gangene, og de var fyldte med skidt og 

affald.  Rotter kunne vi også støde på Og belysning var der slet ikke. Vores fantasi som 

skoledrenge fejlede ikke noget. 

  Jeg meget imponeret over hvad Bunkerforeningen har udrettet siden 2002. 
Palle Christiansen 

Kaptajn, sekretær 

 
  

SYDJYSKE KREDS  

Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstetoften 12, 8330 Beder  
 2010 2911 -  hans.vedholm@gmail.com  
Kasserer: Major Knud Fabricius, Skramsøvej 8, Skramsømølle, 8400 Ebeltoft  
Tlf. 8636 3007 – Mail: skovsilv@gmail.com – Foreningskonto: Reg.nr.: 9570 Konto: 0011854036  

 

En god soldat og ven 

Major af reserven Niels Riegels, Stensbygaard, døde den 28. maj. Han blev 87 

år. 

 
Major af reserven Niels Riegels 

(1934-2021) 
 

Niels Riegels var i mange år medlem af Sydjyske Kreds i FOUAT, selv om han 

boede på Sydsjælland. 

Niels Riegels startede som rekrut i Den Kongelige Livgarde i 1952, og han 

bevarede siden forholdet til Livgarden resten af sin tid. Han blev sergent og oversergent 

mailto:hans.vedholm@gmail
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ved 9. Regiment i Tønder og siden hjemsendt. I 1959 blev han løjtnant af reserven og kom 

til 7. Regiment i Fredericia. Han blev senere udnævnt til premierløjtnant, kaptajn og major 

og var en ivrig deltager i øvelser og regimentets aktiviteter. Han afsluttede sin karriere i 

Rendsborg ved LANDJUT, og han var en overgang vicepræsident i AROC (Allied Reserve 

Officers Club). 

Niels Riegels nåede også at gøre FN-tjeneste Mellemøsten og i Indien/Pakistan 

som observatør. 

Niels Riegels havde et særligt tilhørsforhold til Kongens Jyske Fodregiment i 

Fredericia, og han indstiftede Reserveofficerernes Hædersbevisning, som han hvert år den 

6. juli uddelte til en person i Fredericia, der havde medvirket til gavn for forholdet mellem 

byen og garnisonen. Da Kongens Jyske Fodregiment blev nedlagt med udgangen af 1990, 

sørgede han for, at der blev opsat en mindeplade for regimentet i muren ved Prinsens Port. 

Som reserveofficer var Niels Riegels et meget aktivt medlem af 

Storstrømskredsen. I 1981 var han primus motor i det lokale arbejde med at starte kredsen, 

og han var i ni år leder af skydning og feltsport og i ordets bedste forstand kredsens ”alt-

mulig-mand”. For den store indsats modtog han Reserveofficersforeningens Hæderstegn. 

Æret være Niels Riegels’ minde. 


 

Generalforsamlingen er udsat 

Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvornår kredsen kan afholde 

generalforsamling. Formanden søger at finde en afløser, og posten som forretningsfører 

er fortsat ledig, da det ikke er lykkedes at finde en afløser for afdøde major Ole von Holck. 

Medlemmerne vil blive holdt orienteret via mail. Alle ønskes en god sommer. 

Hans Vedholm 

 
 

NORDJYSKE KREDS 
Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg  

 9812 6328 - : franzstrehle@yahoo.dk  
Forretningsfører:  Kaptajn Jørgen Østergaard, J. Berthelsensvej 17 B, 9000 Nørresundby    2073 7477 

: iofjol@gmail.com  

 

Mindehøjtidelighed i Lundby Krat. 

Mindehøjtidelighed for F/O Eric Lionel Germain, var ikke som vanlig. Det er 

Hjemmeværnsdistriktet som står for arrangementet igen som altid, men i Coronaens tegn. 

Den 6. maj 1944 blev 4 fly fra RAF Fighter Command 19 Sqn. på Coltishall Air 
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Fieldbase tildelt et Day Range til Fliegerhorst Aalborg og Fliegerhorst Grove under ledelse 

af den norske Lt. Nyerod. Det var et angreb på tyske flyvepladser som et led i at holde de 

tyske fly nede forud for invasionen i Grækenland, Italien og ikke mindst i Normandiet i 

Frankrig. 

To fly fra Sqn. 19 og to fly fra Sqn. 122 var oprindeligt sat på opgaven, men det ene 

fly fra Sqn 122 havde tekniske problemer og kom ikke i luften. 

Foto: Ole Rønnest. 

 

 

 
Coltishall som den så ud ved lukningen i 2006 efter 66 år i tjenesten. 

 

Take off kl. 16:45 fra Air Field Coltishall. Det var i øvrigt her den verdensberømte Sir 

Douglas Bader var Group Captain. Turen gik over Vesterhavet og krydsede kysten ved 

Torsminde over Aggersund til angreb på Aalborg Vest kl.19:10. To JU-88 blev beskadiget, 

derefter fortsattes i low level til Aalborg øst, hvor et fly blev sat i brand. Samtidig var fire 

Fw 190 på vej fra syd. F/O Germain, der lå bagerst, nåede ikke at få højde på sin Mustang. 

To Fw 190 fra 10./JG II angreb ham, og han blev ramt af   Uffz Lückenback, der fløj 20 m bag 
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ham. Med benzinen strømmende ud fra motoren styrtede han kl. 19:20 ned i Lundby Krat, 

hvor flyet brændte, og Germain døde på stedet. 

 

 
F/O Eric Lionel Germain. 

 

Germain blev begravet den 17. maj i Frederikshavn. 

 

 
Mustang III fra RAF Sqn. 19. 
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Træfningen ved Lundby den 3. juli 1864. 

Kampene i landsbyen Lundby i den sidste træfning i den 2. Slesvigske Krig den 3. juli 

1864 markerer vi med kranselægning ved mindestenen lørdag den 3. juli kl. 12:00. 

                                                                                                          

 
Mindesmærket for træfningen ved Lundby 3. juli 1864 

                                                              

Lundby Fonden har ikke endelig fastlagt det videre program efter kranselægningen. 

Der forventes at være spisning, besøg på Lundby Museum og Garderhusarregimentet fra 

Sjælland kommer. Så vi kommer selvfølgelig også. 

 


Valdemarsdag. 

Vi mødes igen på Gammel Torv den 15. juni, såfremt Coronasituationen i Aalborg 

tillader det. Følg venligst med i pressen.   

Franz Strehle 

 

 

 

FØRSTE F-35 KAMPFLY LEVERET 

 

Danmark har fået det første F-35 kampfly 

”En milepæl og ny æra for dansk forsvar,” lød det i talerne, da det første F-35 

kampfly den 7. april blev overdraget fra fabrikken i USA til Danmark. 

Ved en såkaldt ”roll-out” ceremoni på Lockheed Martins fabriksanlæg i Fort Worth i 

Texas blev kampflyet med halenavnet ”L-001” officielt overdraget til Danmark. Flyet er det første 

F-35 kampfly af i alt 27, som skal afløse Flyvevåbnets aldrende F-16 kampfly.     

https://forsvaret.dk/da/nyheder/2021/l001/
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Flot præsentation af Danmarks første F-35 kampfly den 7. april 2021.  

(Foto: Rune Dyrholm / Forsvaret) 

 

Forsvarsminister Trine Bramsen var ikke fysisk til stede ved ceremonien, men holdt 

sin tale virtuelt og sagde blandt andet: ”Med F-35 vil vi forstærke vores evner til at beskytte 

Danmark, vores region og, hvor det måtte være nødvendigt, som vi har gjort før - side om side 

med USA. Implementeringen af F-35 vil være det absolutte fokus for dansk forsvar i de 

kommende årtier. Danmark vil fortsætte med at være en troværdig allieret NATO-partner og ven 

af USA,” sagde forsvarsminister Trine Bramsen. 

Første danske F-35 flyves af dansk pilot 

Dansk testpilot flyver Danmarks første F-35 kampfly 

Den 5. maj 2021 kl. 10:05 lokal tid blev der skrevet intet mindre end dansk 

militærhistorie, da testpiloten MON, som den første dansker, succesfuldt fløj et dansk F-35 

kampfly.  

Karrierens højdepunkt 

Selve flyvningen tog cirka 90 minutter og bød på en tur rundt over Arizonas røde 

ørken. MON var ledsaget af et amerikansk og hollandske F-35 fly fra eskadrillen med tilnavnet 

”Emerald Knights”. Det var en tydeligt stolt og begejstret MON, der kort efter sin flyvning satte 

ord på den historiske bedrift: “At få lov til at være den første dansker, der flyver Forsvarets nye 
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kampfly er en kæmpe ting. Der er et stort og enormt dygtigt hold bag, som har mindst lige så 

meget æren af, at det her blev muligt,” fortæller MON. Han medgiver dog også, at det for ham 

personligt er en milepæl udover det sædvanlige: ”Jeg har prøvet mange spændende ting i mine 

mere end 25 år som jagerpilot i Flyvevåbnet, men det her er et af de helt store højdepunkter, hvis 

ikke det største. Både på det professionelle plan, fordi det har været en lærerig og udfordrende 

opgave at skulle lære at flyve et nyt fly, men selvfølgelig også på det personlige plan, fordi det 

markerer startskuddet til de næste 30-40 år med F-35 i det danske flyvevåben.” 

 

 
MON gratuleres efter turen  

Foto: Luke Air Force Base 

 
MON’s flyvning i det danske F-35 var hans anden tur i F-35 i forbindelse med 

omskolingen fra F-16 til F-35, og i de kommende dage venter flere flyvninger, inden turen atter 
går hjem til Danmark. Her bliver det MON’s opgave at dele ud af sin nye viden og forberede 

de danske F-16 piloter, der inden længe påbegynder deres omskoling i Arizona i 

USA. 
 

Danmarks første fly bliver i USA 

Som planen er nu, vil de første syv danske F-35 kampfly forblive i USA på Luke Air 
Force Base i Arizona, hvor de skal benyttes til omskoling og uddannelse af danske piloter. I 2023 
ankommer de første danske fly til Danmark, hvorfra de vil operere fra Flyvestation Skrydstrup i 
Sønderjylland. 
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De næste milepæle i kampfly-programmet 
 

L-001 skal anvendes til omskoling af både piloter og mekanikere. Det sker på den 
amerikanske base, Luke Air Force Base. De første danske F-35 fly forventes at lande i Danmark i 
2023, hvor de vil operere fra Flyvestation Skrydstrup. 
 
 Kampfly-programmets kommende milepæle ser således ud: 
 

• April 2021: Rollout L-001 

• Medio april: L-001 & L-002 færgeflyves til Luke Air Force Base 

• Medio april 2021: Fly inspiceres af modtagelseshold på Luke Air Force Base 

• Primo maj 2021: Første danske pilot flyver et dansk F-35 

• Tbd: L-003 & L-004 ankomst ved Luke Air Force Base 

• April 2023: F-35 kompleks på Fighter Wing Skrydstrup forventes færdigt 

• Oktober 2023: Første F-35 ankommer i Danmark 

• April 2025: F-35 kan løse nationale opgaver 

• Juli 2026: Internationale opgaver kan løses begrænset 

• Juli 2027: Internationale opgaver kan løses fuldt 
 

  

 

Kilde: Forsvaret 
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER  
  DEADLINE  UDSENDELSE  

MEDDELELSER Nr. 239 (September-oktober 2021) 01 AUG 2021 15 AUG 2021 

MEDDELELSER Nr. 240 (November-december 2021) 01 OKT 2021 15 OKT 2021 

MEDDELELSER Nr. 241 (Januar-februar 2022) 01 DEC 2021 15 DEC 2021 

MEDDELELSER Nr. 242 (Marts-april 2022) 01 APR 2022 15 APR 2022 

MEDDELELSER Nr. 243 (Maj-juni 2022) 01 JUN 2022 15 JUN 2022 

  

 

OVERBLIK – FOUAT’S KALENDER 

Hvad  Hvem  Hvor  Hvornår  

Skydning Midt- og Vestsjælland Søskoven, Sorø 07 JUN 2021 

Valdemarsdag Nordjyske Gammel Torv, Aalborg 15 JUN 2021 

Skydning Midt-og Vestsjælland Søskoven, Sorø 21 JUN 2021 

Mindehøjtidelighed Nordjyske Lundby Krat 03 JUL 2021 – 12:00 

Skydning Midt- og Vestsjælland Søskoven, Sorø 02 AUG 2021 

Sommerudflugt Midt- og Vestsjælland Jægerspris eller Egholm 08 AUG 2021 

Generalforsamling Midt- og Vestsjælland Skovsøgård 11 AUG 2021 

Skydning Midt- og Vestsjælland Søskoven, Sorø 16 AUG 2021 

Landsskydning Midt- og Vestsjælland Søskoven, Sorø 29 AUG 2021 

Foredrag Midt- og Vestsjælland Skovsøgård ULT. SEP 2021 

Repræsentantskabsmøde Formandskabet Odense V (Højstrup) 06 OKT 2021 - 10:00 

Foredrag - 
Generalforsamling 

København Kastellet 14 OKT 2021 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 28 OKT 2021 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 11 NOV 2021 – 19:00 

Foredrag Midt- og Vestsjælland Skovsøgård MED/ULT NOV 2021 

Foredrag København Kastellet 25 NOV 2021 – 19:00 

Stiftelsesfest Formandskabet Kastellet 09 DEC 2021 – 12:00 

 

                                                  

                Redaktionen afsluttet den 6. juni 2021 


