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Formanden har ordet … 
 

”En veteran er en person, der på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, rege-

ringen eller en minister har været udsendt i mindst én international mission. De fleste 

veteraner vender hjem efter deres udsendelse uden mén, og en stor del er endog styrket 

og beriget. En mindre del af veteranerne har behov for hjælp og støtte til håndtering af 

psykiske og sociale belastninger samt fysiske skader som følge af udsendelsen. Veteraner 

skal anerkendes for den meget vigtige indsats, de har ydet på vegne af Danmark. Vete-

raner og deres pårørende skal støttes ved behov.” 
 
Ovenstående er den officielle definition på en veteran … 
 

”Veteraner og deres pårørende skal støttes ved behov.” 
 
Det har Veteranstøtten gjort siden 2001 … 
 
Veteranstøtten skiftede 1. januar 2016 navn fra Kammeratstøtteordningen (KSO) til 
Veteranstøtten for, gennem det nye navn, at sende det signal, at veteranen er i cen-
trum for Veteranstøttens arbejde. 
 
Veteranstøtten, der drives i rammen af veteranorganisationen Danmarks Veteraner 
(tidligere De Blå Baretter), har igen i 2016 vist sit værd ved at være den eneste vete-
ranorganisation, der er landsdækkende og udelukkende drives af frivillige veteraner 
under mottoet  

Veteraner støtter Veteraner 
 

Veteranstøttens ca. 90 frivillige, kommer fra hele landet, hvorved det sikres, at støt-
ten er tæt på de veteraner, der har behov. Veteranstøttens mange aktiviteter og til-
bud dækker ligeledes hele landet og der samarbejdes regionalt med Danmarks Vete-
raners 19 Lokalforeninger, samt med kommunernes Veterankoordinatorer, Veteran-
hjemmene, Veteran Caféerne og andre veteranaktører. 
 
Veteranstøttens støtter opstart af Veteran Caféer økonomisk og flere af Veteranstøt-
tens frivillige er også frivillige i en Veteran Café. 
 
I sagens natur har Veteranstøtten et tæt samarbejde med Veterancentret i Ringsted 
og chefen for Veterancentret er formand for Veteranstøttens Styregruppe. Veteran-
støttens budget skal forelægges for Veterancentret og Veteranstøttens reviderede 
regnskab, skal fremsendes til Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR) via Vete-
rancentret. 
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Flere og flere aktører kommer ind på veteranområdet, men Veteranstøtten er fortsat 
den eneste organisation, der udelukkende benytter sig af tidligere udsendte, hvilket 
har en afgørende betydning i forholdet til den udfordrede veteran, der søger støtte og 
hjælp i en svær tid. Tilliden til den frivillige fra Veteranstøtten er der straks – ”Vi taler 
samme sprog og vi forstår hinanden fra starten” – derved er en altafgørende barriere 
brudt fra første færd, og dialogen bliver på veteranens præmis.  
 
Veteranstøttens aktiviteter og hjælp er for alle veteraner og deres pårørende, uanset 
om de har været udsendt af Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Politiet, eller som sund-
hedsfagligt personel eller nødhjælpschauffører. 
 
Veteranerne fra Balkan er stadigvæk dem, der har det sværest og Veteranstøtten 
støtter op omkring dem, bl.a. ved fortsat at være den eneste organisation, der arran-
gerer gensynsture til de tidligere missionsområder i Bosnien og Kroatien.  
 
Derudover er der aktiviteter for veteraner og deres familier, og andre aktiviteter, der 
kun er for udfordrede veteraner. Nogle af disse aktiviteter gennemføres på Veteran-
støttens eget aktivitets- og kursussted (Camp Frøslev), beliggende i Frøslevlejren i 
Sønderjylland, som nabo til FN-museet, der fortæller veteranernes historie. 
 
Den seriøsitet og professionalisme, som kendetegner Veteranstøtten, har også i 
2016 haft en positiv påvirkning på de mange veteraner, der har modtaget hjælp og 
støtte fra Veteranstøtten. 
 
Veteranstøtten udvikler sig hele tiden og 2016 er ingen undtagelse.  Aktiviteterne er 
øget med bl.a. motorcykelture uden rygmærker for veteraner og pårørende og der er 
gennemført friluftsaktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. 
  
I 2016 har Veteranstøtten gennemført en eller flere dages aktiviteter for 2.100 vete-
raner, og i alt haft direkte kontakt til og berøring med 2.649 veteraner og deres pårø-
rende. Mere end 16.000 har besøgt Veteranstøttens hjemmeside og der har været 
mulighed for kontakt til mere end 200.000 i forbindelse med de arrangementer Infor-
mationsudvalget har stillet op til overalt i landet. 
 
Det er en kendsgerning, at en stor del af aktiviteterne i 2016 kun har kunnet gennem-
føres, fordi Veteranstøtten ud over de 2,5 millioner kr., som Veteranstøtten modtager 
fra staten, har modtaget puljemidler fra Veterancentret samt private fondsmidler.  
 
Kendsgerningen indebærer, at Veteranstøttens aktivitetsniveau vil blive væsentligt 
forringet, hvis disse eksterne tilskud udebliver. Veteranstøtten vil derfor arbejde på, 
at de tildelte puljemidler og øvrige tilskud bliver et permanent samlet tilskud fra sta-
ten. 
 
Jeg takker herved alle de frivillige i Veteranstøtten, samt alle vores støtter, der hjæl-
per med økonomiske midler og/eller varme hænder, samt vores samarbejdspartnere i 
og uden for Forsvaret. 
 
Niels Hartvig Andersen 
Formand for Veteranstøtten 
Landsformand for Danmarks Veteraner 
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Resumé 
 

Dette resumé af Veteranstøttens Årsberetning 2016 giver et kort overblik over de mål 
Veteranstøtten nåede i 2016. 
 

Veteranstøttens Årsmøde havde i 2016 deltagelse af 51 frivillige, hvilket er 

ca.50 % af alle frivillige i Veteranstøtten. På Årsmødet var der taler af Viceforsvars-
chefen generalløjtnant Per Ludvigsen og af Chefen for Veterancentret i Ringsted, 
oberst Jette Albinus. På Årsmødet informeres Veteranstøttens frivillige bl.a. om det 
kommende års budget og om det kommende års aktivitetsniveau. 
 

Telefonlinjen 80 60 80 30 har i 2016 været betjent af 19 telefonvagter, hvor to 

er på vagt 24/7/365. Der har i 2016 været 220 opkald vedr. støtte til veteraner og 
pårørende, hvilket er mindre end 2015. Årsagen er bl.a. at Veterancentrets døgntele-
fon modtager flere opkald, der tidligere gik til 80 60 80 30. Der har været en stigning i 
opkaldene fra pårørende. 
 

Informationsudvalget opgør sine aktiviteter i flere grupper. Briefinger (før-, un-

der- og efter hjemkomst), hjemmesideaktiviteter, aktiviteter på Facebook og INFO-
arrangementer landet rundt. 
I 2016 har der været gennemført 27 briefinger med 992 pårørende og 1120 solda-
ter/ veteraner. På hjemmesiden har der i 2016 været 16.487 besøg, svarende til 45 
i døgnet. Veteranstøttens Facebookside har 1853 følgere og når på en måned ud til 
mere end 20.000, og får ca. 6.000 positive reaktioner på Veteranstøttens opslag. 
Udvalget har deltaget i 37 INFO-arrangementer, hvor ca. 200.000 gæster har haft 
mulighed for dialog med Veteranstøtten eller at modtage informationsmateriale om 
Veteranstøttens tilbud. 

 
Aktivitetsudvalget har i 2016 gennemført syv egne aktiviteter, heri Gruppeture til 

Balkan og Norge, samt Familiesommerlejr i Camp Frøslev. Derudover har udvalget 
givet økonomisk støtte til 51 aktiviteter, bl.a. Gensynstræf for veteraner og pårøren-
de, tilskud til aktiviteter i Danmarks Veteraners Lokalforeninger og opstartstilskud til 
Veteran Caféer. Der har deltaget 1.261 veteraner og 564 pårørende i aktiviteterne, 
der varer fra en enkelt dag til 9 dage. 
 

Friluftsudvalget har i 2016 gennemført fire aktiviteter, med deltagelse af 30 vete-

raner og 3 pårørende, fordelt på friluftsture i Danmark, Norge og Sverige på 5 – 8 
dages varighed. 
 

Idrætsudvalget har i 2016 gennemført eller støttet 14 aktiviteter, bl.a. med delta-

gelse i Nijmegen Marchen, der havde 100 års jubilæum. Igen i 2016 blev VETCAMP 
gennemført for PTSD-ramte veteraner på Club La Santa, støttet af Krogagerfonden. 
Aktiviteterne har haft deltagelse af 366 veteraner. 
 

Socialudvalget, har i 2016 bistået 125 veteraner og pårørende. Specielt vetera-

ners selvmord og en veterans drab på sine forældre udfordrede udvalget efter en 
intens medieomtale, der stigmatiserede veteranerne og gjorde pårørende og arbejd-
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skolleger utrygge ved veteranerne. Udvalgets opgaver er bl.a. kontaktstøtte til myn-
dighederne, hjælp til at få hverdagen til at gå rimeligt og til økonomisk rådgivning. 
 
Camp Frøslev, der er Veteranstøttens aktivitets- og kursussted, beliggende i Frøs-
levlejren i Sønderjylland, har i 2016 haft 1750 overnatninger. Camp Frøslev har i 
2016 bl.a. været anvendt til Veteranstøttens kurser, til Veteranstøttens Årsmøde og til 
Veteranstøttens Familiesommerlejr. Derudover har Camp Frøslev været anvendt til 
flere Gensynstræf for veteraner og pårørende. 
 

Uddannelsesudvalget har afholdt to introduktionskurser og et Mind-Fullness 

kursus med i alt 70 deltagere. På introduktionskurserne deltog også frivillige fra Ve-
teran Caféer med henblik på, at disse frivillige fik viden om udfordrede veteraners 
adfærdsmønstre. 
 

 
Udfordringer i 2016 
 
Økonomi. 
Veteranstøttens tilbud og resultater anerkendes af flere og flere myndigheder, vete-
raner og pårørende, hvilket medfører et øget behov for tilførsel af økonomiske midler 
til de enkelte udvalg. Aktivitetsniveauet i 2016 har kun været muligt på grund af til-
skud fra Veterancentrets puljer til gennemførelse af Veteranstøttens Familiesommer-
lejr og til Friluftsaktiviteterne, samt ved tilførsel af fondsmidler til VETCAMP og en del 
af de øvrige aktiviteter. 
 
Veteranstøtten forudser en væsentlig forringelse af Veteranstøttens muligheder for at 
støtte Veteraner og pårørende, hvis ikke det økonomiske fundament forstærkes.  
 
Målgruppen. 
Det er fortsat en udfordring at nå det den store ”tavse” gruppe af veteraner, som har 
behov for støtte og hjælp, men som ikke magter selv at opsøge støtten/hjælpen. Ve-
teranstøttens større synlighed på bl.a. Veteran Caféerne og Veteranhjemmene har 
dog medført en øget tilgang af henvendelser fra veteraner, der ikke tidligere har væ-
ret kontakt til. 
 
Til aktiviteterne er der fortsat udfordringer med at nå ud til de yngre veteraner. Det 
skal dog fremhæves, at Friluftsaktiviteterne appellerer til denne målgruppe. 
 

 
Visioner 2017 
I januar 2017 gennemfører Veteranstøttens Formandsgruppe et Visionsseminar, hvor 
bl.a. Veteranstøttens vision vil blive defineret. 
 
Derudover vil første skridt blive taget til at udforme  
 

- Veteranstøttens Kommunikationsstrategi, samt   

- Veteranstøttens strategiske indsatsområder. 
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VETERANSTØTTENS ÅRSBERETNING 2016 
 
 
 
 

Indledning 
 

Veteranstøtten blev i 2001 oprettet under navnet Kammeratstøtteordningen (KSO), 
som en alternativ kontaktmulighed for soldater/veteraner m.v., der har været udsendt 
i internationale missioner, samt deres pårørende. 
 
Formålet er bl.a. at opfange dem, fra international tjeneste, der lider af psyki-
ske/fysiske efterreaktioner og ikke opsøger det offentlige system, inden de bliver en 
belastning for sig selv, for deres familier og for samfundet. 
 

Det var ildsjæle, der startede denne græsrodsbevægelse ud fra et ønske om at støtte 

og hjælpe veteraner, der var i nød.  

 

Man havde set lidt til Norge, som havde påbegyndt en lignende aktivitet.  

 
Veteranstøtten drives i rammen af veteranorganisationen Danmarks Veteraner (tidli-
gere De Blå Baretter) og Danmarks Veteraners hovedbestyrelse udpeger Veteran-
støttens Forretningsudvalg.  
 
Arbejdet i Veteranstøtten udføres af ulønnede frivillige. Der kræves ikke medlemskab 
af en forening/organisation for at virke som aktiv hjælper i Veteranstøtten og heller 
ikke for at modtage hjælp fra Veteranstøtten. 
 
Danmarks Veteraner modtager økonomiske midler fra Staten til ”det arbejde, som 

foreningen Danmarks Veteraner gør for personel, som har været udsendt i internati-

onal tjeneste, ….” og alle midlerne kanaliseres til Veteranstøtten, som er ansvarlig for 

anvendelsen af midlerne, der regnskabsføres og revideres separat i forhold til Dan-

marks Veteraners regnskab og revision. 

 

 

 



7 
 

Veteranstøttens organisatoriske opbygning: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              FU = ForretningsUdvalg  

 

 
 
 
 

 

Veteranstøttens Styregruppe 
 
Styregruppens Sammensætning  
Chefen for Veterancentret er bestrider formandsposten i Styregruppen. 
Derudover indgår formanden for Danmarks Veteraner (tillige formand for Veteranstøt-
ten), samt næstformanden og kassereren fra Veteranstøtten.  
  
Ansvar  

 

1. Styregruppens primære funktion er at inspirere og koordinere det arbejde, der 

gøres for veteraner, samt tilse at de tildelte midler til Veteranstøtten anvendes 

i overensstemmelse med formålet. 

2. Styregruppen bidrager til opstilling af overordnede mål for Veteranstøttens vir-

ke ved godkendelse af Veteranstøttens budget og den heri indarbejdede akti-

vitetsplan efter indstilling fra Veteranstøttens formandskab.  

3. Styregruppen kan fremsætte forslag til aktiviteter i udvalgene og herunder skift 

i fokus.  

 

Formands-   

gruppen 

 

 

 

Telefonlinje 

Aktiviteter 

  

Information 

Socialudvalg 

Uddannelse 

”Veteranhjem”  

i Frøslev 

(Refererer til FU) 

FU 

Styre-

gruppe 

VETC 

Årsmøde.  
Inspirations-

forum, hvortil 

alle aktive 

inviteres og  

budgettet  

høres. Friluft 

Folketinget 

Regeringen 

Alle ministerier 

Forsvaret 

Alle andre myndigheder 

Idræt 
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4. Kontrollerer Veteranstøttens økonomi og regnskaber. 

5. Evaluerer Veteranstøttens virksomhed i det forløbne år. 

6. Fastlægger aktiviteter uden for den egentlige ”Veteranstøtte”, eksempelvis del-

tagelse i udviklingsaktiviteter.  

 
Veteranstøttens Forretningsudvalg 

 
Forretningsudvalget er ansvarligt for:  
 

1. Den daglige ledelse/drift af Veteranstøtten, herunder at bemandingen og akti-

viteterne i de underlagte arbejdsgrupper, gennemføres efter hensigten.  

2. Udpegning af formænd for diverse udvalg.  

3. At Veteranstøttens BST for økonomistyring og regler for refusion af afholdte 

udlæg efterleves jf. bilag til Veteranstøttens Statutter.  

4. Veteranstøttens økonomi, og aflægger regnskab i overensstemmelse med 

Værnsfælles Forsvarskommandos nærmere bestemmelse.  

5. Økonomistyringen mv. af ”øvrige aktiviteter” gennemføres efter Værnsfælles 

Forsvarskommandos nærmere bestemmelser.  

6. Rapportering i overensstemmelse med Værnsfælles Forsvarskommandos 

nærmere bestemmelser.  

7. At udarbejde Veteranstøttens budget, der forelægges til godkendelse i Styre-

gruppen én gang årligt.  

 
Ved ikke forudsete/budgetterede udgifter, er daglig leder for Veteranstøtten (For-
manden for Veteranstøtten) bemyndiget til at attestere. I tilfælde af tvivl eller ved stør-
re ændringer/omlægninger konsulteres formanden for styregruppen (CH/VETC) for 
en nærmere drøftelse. Det beror herefter på en vurdering fra styregruppeformanden 
om styregruppen skal inddrages eller blot orienteres efterfølgende.  
 
Udvalgsformændene refererer i deres samlede virke til Forretningsudvalget. 
 
Forretningsudvalget har det økonomiske ansvar for de midler, som Danmarks Vete-

raner modtager fra staten. 

 

Udvalget har i 2016 bestået af:  

 

• Formand  Niels Hartvig Andersen 

• Næstformand Jan Flemming Hansen 

• Kasserer Alex S. Andersen. 

• Sekretær Kurt V. V. Larsen 

Der har i 2016 ikke været afholdt egentlige møder, hvor kun Forretningsudvalget har 

deltaget.  

 

Repræsentanter for Forretningsudvalget har på forskellig vis deltaget i forskellige 

møder.  
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Formandsgruppen 
  
Formandsgruppen består af Forretningsudvalget, samt formanden for de enkelte ud-
valg i Veteranstøtten. 
 
 

KSO Statutter: (Er ikke ændret i forbindelse med navneskiftet til Veteranstøtten). 

 
Forretningsudvalget og formændene for udvalgene mødes med passende mellem-
rum for at drøfte og fastlægge mål og midler for den samlede Kammeratstøtteord-
ning.  
Udarbejdelsen af det kommende budget, herunder fastlæggelse af det kommende 
aktivitetsniveau, gennemføres af forretningsudvalget og udvalgsformændene i fæl-
lesskab.  
Formandsmødet har bestemmende indflydelse og ansvar for nedenstående aktivite-
ter: 
 

a. Behandling af styregruppens forslag og indstillinger.  

b. Udarbejdelse af budget med tilhørende aktivitetsplan.  

c. Deltagelse i den løbende budgetrevision.  

d. I forbindelse med den almindelige budgetopfølgning indstiller Formandsmødet 

i tredje kvartal til styregruppen, hvad ubrugte midler skal anvendes til.  

e. Koordinering af KSO virksomhed. 

f. Fastlægger KSO visioner og mål, idet disse drøftes med styregruppen, så 

denne kan bidrage med inspiration, rådgivning og ønsker for fremadrettede 

aktiviteter. 

 
Udvalgsformændene har i 2016 bestået af: 

 

Telefonlinjen formand Niels Bannergaard 

Aktivitetsudvalget formand Jan Flemming Hansen 

Friluftsudvalget formand Niels Overgaard Blok 

 Idrætsudvalget formand      Finn Pauli Nielsen 

Informationsudvalget formand Preben Korreborg 

Socialudvalget formand Bjarne Berner 

Uddannelse  formand Preben Korreborg 

Camp Frøslev Leder Ole Stokholm 

 

Formandsgruppen afholder normalt 4 – 5 møder om året, hvor alle relevante emner 

kan behandles. 

 

Referat fra møderne tilsendes Veterancentret til orientering. 

 

Der har i 2016 været afholdt møder i formandsgruppen således: 

 

• 17. marts 
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• 24. maj 

• 8. august 

• 3. november 

 
Veteranstøttens udvalg: 
 

For alle udvalg gælder det jf. KSO Statutter, at:  

 
1. Formanden udpeges af forretningsudvalget. 

2. Formanden er ansvarlig for at udvalget udfører sine opgaver inden for de sam-

lede rammer, der angives via budgettet.  

3. Formanden kan anvende tildelte midler uden yderligere bemyndigelse, men 

skal dog være opmærksom på, at samtlige bilag skal attesteres af daglig leder 

af KSO, inden der kan udbetales penge.  

4. Formanden er ansvarlig for rekrutteringen af nye medlemmer til udvalgene.  

5. Formanden udarbejder retningslinjer for arbejdet i udvalget (Håndbog).  

6. Formanden rapporterer til forretningsudvalget om alle relevante oplysninger. 

7. Formanden skal stræbe efter at opfylde KSO mål og visioner. 

 

Årsberetninger for de enkelte udvalg, samt Camp Frøslev, fremgår af bi-

lag til Veteranstøttens Årsberetningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VETERANER STØTTER VETERANER 
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Bilag 1 til Veteranstøttens Årsberetning 2016 

 
VETERANSTØTTENS ÅRSMØDE 
 

 

 

Næstformandens bidrag til Veteranstøttens Årsberetning 
vedrørende Årsmøde 2016 

 
 
 
Underbilag: Dagsorden for Veteranstøttens Årsmøde 2016. 

 

 

Kammeratstøtteordningens (KSO) Statutter.  
(Statutterne er ikke ændret i forbindelse med navneskiftet til Veteranstøtten). 
 
I KSO Statutter står: 
 
KSO er baseret på frivillig arbejdskraft og på inspiration fra de aktive deltagere i ord-
ningen. For at tilgodese flest mulige ønsker og tiltag, etableres der under forretnings-
udvalget et Formandsmøde og et Årsmøde. 
 

Årsmødet 
 
Årsmødet holdes ordentligvis én gang om året, fortrinsvis om efteråret inden budget-
lægnings proceduren afsluttes.  
Samtlige aktive hjælpere i KSO inviteres til at deltage i Årsmødet.  
Årsmødet er et fællesmøde til gensidig orientering, inspiration og koordinering af ak-
tiviteter. Årsmødet er desuden et væsentligt forum til at etablere fælles visioner og 
mål, samt at få viden og forståelse for, hvad KSO’s samlede aktivitet omfatter.  
Årsmødet har ingen beslutningskompetence. 
 

Deltagere. 

 

Alle aktive frivillige i KSO indbydes til KSO Årsmøde, der er uden omkostninger for 

de deltagende.  
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Derudover inviteres Veterancentret (VETC) og en eller flere eksterne foredragsholde-

re. 

 

Sted. 
 
Veteranstøttens Camp Frøslev. 
 

Struktur for Årsmødet. 

 

Strukturen for mødet er fast med følgende hovedemner:  

• Foredrag med eksterne foredragsholdere. 

• Udvalgsarbejde: Hvad har vi lært af året, der er gået.  

• Udvalgsarbejde: Budget for det efterfølgende år, og hvordan vil/skal arbejdet i 

de enkelte udvalg udvikle sig.  

• Socialt samvær, hvor der udveksles erfaringer, og der fremkommer nye ideer 

på kryds og tværs mellem deltagerne. 

 
Program for Veteranstøttens Årsmøde 2016, fremgår af Bilag 1. 
 

Beretningen. 
 
Årsmødet 2016 blev afholdt i Camp Frøslev suppleret med lokaler på Frøslevlejrens 
Efterskole. 
 
Årets hovedtalere var: 

- Viceforsvarschefen, generalløjtnant Per Ludvigsen. 

- Chefen for Veterancentret, oberst Jette Albinus. 

Arbejdet med budgettet for det følgende år fylder meget på Årsmødet. Forretnings-
udvalget er enige i, at budgetlægningsproceduren er væsentlig, da deltagerne her får 
indblik i og medejerskab af budgettet og de underliggende aktiviteter.  
 
Årsmødet 2016 forløb tilfredsstillende og Camp Frøslev var suppleret med anvendel-
se af en mødesal på Efterskolen i Frøslevlejren, hvor møderne i plenum blev gen-
nemført. 
 
Overnatning i Camp Frøslev blev suppleret med værelser på Efterskolen.  
 
Forplejningen blev forestået af ”Cafe Antons” i Frøslevlejren.  
 
Der deltog 51 frivillige i Årsmødet.  
 
 
 

Jan Flemming Hansen 
Næstformand 
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Årsmødet – Underbilag til Bilag 1 
 

VETERANSTØTTEN    

 

 

 

 

Årsmødet i Veteranstøtten i 2016. 
 

Hvornår: Lørdag den 1. oktober til søndag den 2. oktober 2016 

 

Hvor: Camp Frøslev. (Adresse: Lejrvejen 89, 6330 Padborg) 

 

De aktive frivillige i Veteranstøtten indkaldes herved til Veteranstøttens Årsmøde i Camp 

Frøslev. 

 

TILMELDING SENDES TIL: naestformand@80608030.dk SENEST 21. september 2016. 

 

Programmet ser således ud:  

 

 Lørdag den 01. okt. 2016:  

11.00 – 12.00 Ankomst og indlogering.  

12.00 – 13.00 Frokost. 

13.00 – 13.05 Velkomst ved Veteranstøttens formand Niels Hartvig Andersen. 

13.05 - 14.00 Oplæg/Emne: Viceforsvarschef, GL Per Ludvigsen om Veteran-

arbejdet. 

14.00 – 14.45 Oplæg/Emne: Chefen for Veterancenteret, Oberst Jette Albinus: 

Orientering omkring status på Servicechecket af Veteranpolitikken 

og fremtiden.  

14.45 – 15.00 Kaffepause. 

15.00 – 15.30 Status for Veteranstøtten ved formanden. 

15.30 – 15.40 Indlæg fra kassereren om afregning mv. 

15.40 – 15.50 Indlæg ved Webmaster om hjemmeside og Facebook. 

16.00 – 16.15 Oplæg fra informationsudvalgets formand omkring sammensætning, 

indhold af ”velkomstpakke” og Veteranstøttens ”merchandise”, samt 

kurser.  

16.15 – 16.30 Oplæg til udvalgsarbejde – herunder forhold vedr. tavshedspligt, 

børneattester, nærmeste pårørende mv. ved næstformanden. 

16.30 – 18.30 Udvalgsarbejde.  

Udvalgene strukturerer selv deres møder.  

Emner er:  

mailto:naestformand@80608030.dk
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- Evaluering af 2016,  

- Aktiviteter i 2017 og evt. fremover,  

- Budget 2016 og 2017,  

- Børneattest/tavshedspligt, nærmeste pårørende,  

- Evtentuelt. 

18.30 – 19.00 Til egen disposition. 

19.00 – 20.30 Middag. 

20.30 – 23.59 Udvalgsarbejde fortsat / Socialt samvær. 

 

 

 Søndag den 02. okt. 2016:  

07.00 – 08.00 Morgenmad. 

08.00 – 09.00 Udvalgsarbejde fortsat.  

09.00 – 10.30 Plenum.  

Udvalgene fremlægger deres planer og budgetforslag for 2017. 

10.30 – 10.45 Kaffepause.  

10.45 – 12.00  Opsamling og evaluering af årsmødet.  

Formanden afslutter årsmødet 2016.  

12.00 - 13.00 Frokost og aflevering af kvarterer, derefter hjemrejse. 

 

13.30 – 15.00 Formandsgruppen evaluerer Årsmødet og planlægger rest 2016. 

 

Med venlig hilsen og på gensyn 

 

 

NIELS HARTVIG ANDERSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VETERANER STØTTER VETERANER 
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Bilag 2 til Veteranstøttens Årsberetning 2016 

 
TELEFONLINJEN 80 60 80 30 
 

Borup, 19. marts 2016 
 
 
 

Telefonlinjens bidrag til Veteranstøttens  
Årsberetning 2016 

 
80 60 80 30 

 
 
Underbilag: Telefonlinjens historie. 
 
 
 

Veteranstøttens Telefonlinje 80 60 80 30. 
 

• Telefonlinjen er et døgnåbent tilbud for alle veteraner uanset værn eller ud-
sendelse. 
 

• Telefonlinjen bemandes udelukkende af frivillige veteraner, der selv har været 
udsendt i internationale operationer. 
 

• Alle veteraner og pårørende kan anonymt ringe til Telefonlinjen. 
 

• Telefonlinjen har eksisteret i mere end 10 år og besidder nok den største erfa-
ring på veteranområdet.  

 

 
Baggrund. 
 
Se Telefonlinjens historie i Underbilag 1. 
 
I 2008 var der ikke megen fokus på de problemer, som veteraner kunne støde på i 
forbindelse med deres udsendelse og de problemer, der kunne opstå efter vetera-
nernes hjemkomst.  
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Der var i det etablerede system ikke mange tilbud, eller forståelse for de problematik-
ker i hverdagen, som en voksende skare af veteraner efterhånden gjorde opmærk-
som på.  
 
Efterhånden som flere og flere veteraner via fagforeninger, kommuner, Forsvaret, 
presse m.m. formåede at få rettet opmærksomheden mod de eftervirkninger, der 
kunne opstå efter en udsendelse, begyndte det etablerede system langsomt at inte-
ressere sig for de eftervirkninger, som veteranerne kunne have efter hjemkomst fra 
en mission.  
 
Mange danske undersøgelser, samt rapporter fra udlandet, påviste, at man stod 
overfor et problem, der var meget lidt belyst i Danmark. 
 
Flere og flere interesseorganisationer opstod som følge af den voksende kritik af den 
manglende hjælp til de veteraner, der havde problemer efter endt udsendelse.  
 
Efterhånden blev presset fra veteraner og interesseorganisationer så stort, at der 
blev reageret massivt fra politisk side. I oktober 2011 blev Veterancenteret etableret i 
Ringsted. Fra det tidspunkt blev indsatsen styrket og målrettet i forhold til veteraner 
med problemer efter udsendelse.  
 
Veterancenteret faciliterede i 2014 opstarten af Frivilligt Veteranforum med henblik 
på, at skabe et samarbejde mellem de frivillige organisationer, støttegrupper, m.m. 
Veteranstøtten var, som en del af Danmarks Veteraner, med til at oprette Frivilligt 
Veteranforum. 
 
Da telefonlinjen tilbage i 2009 blev omorganiseret således, at 80 60 80 30 blev 
døgnåben, blev der de første år registreret ca. 1.000 opkald årligt fra veteraner og 
pårørende, hvilket beviste det store behov, der var for sådan en telefonlinje. 
 
Da Veterancenteret etablerede deres egen telefonlinje, faldt det samlede antal op-
kald til 80 60 80 30 til godt 400 om året. Andre tilsvarende telefonlinjer hos frivillige 
støtteorganisationer, fagforeninger, m.m., begyndte også at påvirke opkaldsmæng-
den til 80 60 80 30.  
 
Sammentællingen fra 2015 viser, at opkaldsmængden på trods af de mange tiltag og 
tilbud, der er inden for veteran verden, stadig var på ca. 350 opkald fra veteraner og 
pårørende.  
 
Alle ovenstående tal vedr. opkald til 80 60 80 30 er ”renset” for opkald fra journalister, 
skoler, nysgerrige, psykisk syge uden veteranstatus, m.m., d.v.s., at ovenstående 
antal udelukkende er udtryk for veteraners og pårørendes brug af 80 60 80 30. 
 

 
Bemanding af 80 60 80 30. 
 
Bemandingen af 80 60 80 30 har ikke ændret sig væsentligt, siden linjen blev etable-
ret som en døgntelefonlinje tilbage i 2008.  
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Der har gennem alle årene været mellem 20 – 25 frivillige telefonvagter tilknyttet lin-
jen og vagterne er bosiddende i alle landsdele af Danmark.  
Det er et ufravigeligt krav til telefonvagterne om at have været udsendt til mindst en 
international mission.  
 
Flere af de vagter, der betjener 80 60 80 30 i dag, har været med lige siden opstarten 
af Telefonlinjen, - altså i 10 år eller mere, med deraf følgende erfaring. 
 
Den baggrund, som telefonvagterne har, er meget forskellig, men ét kendetegn går 
igen. Alle de telefonvagter, der i dag er på linjen, har på en eller anden måde arbej-
det i direkte kontakt med mennesker, for flere vedkommende med mennesker, der 
har været udfordret på livet.  
 
 

80 60 80 30 betjenes af: 
 

• Politibetjente, tjenestegørende samt pensionerede. 

• Præster, tjenestegørende samt pensionerede. 

• Sygeplejersker på forskellige niveauer, tjenestegørende samt pensionerede. 

• Alle personale grupper fra Forsvaret, tjenestegørende samt pensionerede.  
 

 

Organisation: 
 
Telefonlinjen er organiseret med en leder, en operativ leder, en ”sekretær”, samt et 
antal telefonvagter.  
 
Lederen  

• Tegner Telefonlinjen overfor Formandsgruppen i Veteranstøtten. 

• Er ansvarlig for, at 80 60 80 30 til enhver tid er operativ og virker.  

• Har kontakten til TDC vedr. 80 60 80 30 virke.  

• Er ansvarlig for, at udstyr og telefoner er operative.  
 
Den operative leder  

• Fordeler vagterne ud fra svarskema fra vagterne på månedsbasis. 

• Har den ”daglige” kontakt til vagterne. 

• Har, i samarbejde med leder, ansvaret for, at linjen altid er operativ.  
 
Sekretæren  

• Er ansvarlig for at ”Håndbog for Veteranlinjen” til enhver tid er opdateret.  
 

Leder, operativ leder og sekretær indgår i telefonvagten på lige fod med de øvrige 
telefonvagter og bevarer derved føling med, hvad der rører sig på 80 60 80 30, samt 
blandt veteranerne og deres pårørende. 
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Uddannelse af telefonvagter. 
 
Uddannelsen af telefonvagterne er gennem de senere år styrket og kommet i ram-
mer, der indeholder tilbud til vagterne om en løbende deltagelse i kurser og semina-
rer, der for det meste afholdes i Camp Frøslev, som er Veteranstøttens eget ”kursus-
center”.  
Alle telefonvagter, der i dag får tilbud om at være frivillig på 80 60 80 30, har været 
på Veteranstøttens Introduktionskursus (2 dage) i Camp Frøslev. Efter endt kursus 
har leder samt operativ leder, samtaler samt introduktion vedr. tjenesten på Telefon-
linjen.  
 
Denne proces tilsikrer, at personer, der bliver vagter på 80 60 80 30, har den psyke, 
der er påkrævet for at kunne lægge øre og sind til veteranernes og de pårørendes 
problemer uden selv at komme i problemer.  
 
Telefonlinjens frivillige mødes en gang årligt i en weekend i Camp Frøslev. Disse 
møder bruges til erfaringsudveksling og inspiration. På møderne er der som regel 
inviteret eksterne ressourcepersoner, krisepsykologer, personel fra Veterancenteret, 
kirurger med erfaring i krigsskader, m.m. De eksterne eksperter giver ny inspiration, 
samt et årligt boost til vagterne.  
Det årlige møde er højt prioriteret blandt telefonvagterne.  
 
Der hersker blandt telefonvagterne en særlig ”korpsånd”, som gør, at der i gruppen 
er et fantastisk sammenhold.  
Dette sammenhold bliver udbygget på de årlige møder i Camp Frøslev. 
 
 

Telefonlinjen 2016 
 
I 2016 har der i gennemsnit i været 19 operative vagter på 80 60 80 30.  
 
Der er i alt registreret 220 reelle opkald fra veteraner og pårørende, der har været 
udfordret efter udsendelse eller i deres samliv med veteraner efter udsendelse. 
 
Antallet af opkald til 80 60 80 30 er ”renset” for opkald fra journalister, skoler, nysger-
rige, psykisk syge uden veteranstatus, m.m., d.v.s. at ovenstående kun er udtryk for 
veteraners og pårørendes brug af 80 60 80 30. 
 
Mønstret for, hvilke veteraner, der benytter linjen, har ikke ændret sig meget de sid-
ste 4 – 5 år. Det er fortsat veteranerne fra Balkan, der er mest repræsenteret på lin-
jen. Der er dog en stigning i 2016 vedr. henvendelse fra pårørende, som ønsker 
hjælp til at klare samlivet med en udfordret veteran. Veteraner fra Afghanistan og 
andre missioner kontakter også Telefonlinjen, men i mindre grad.  
 
Opkaldene til 80 60 80 30 i 2016 fordeler sig således: 
 

• 16 opkald fra veteraner fra Afghanistan. 

• 120 opkald fra veteraner fra Balkan. 

• 23 opkald fra veteraner fra andre missioner.  

• 59 opkald fra pårørende m.m. som dækker alle missioner. 
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Faldet i opkald fra 2015 til 2016 skyldes sandsynligvis, at mange veteraner i 2016 har 
fået afklaret deres sager vedrørende erstatning for PTSD, samt andre sager, der har 
ladet vente på en afgørelse.  
 
En anden medvirkende årsag er med sikkerhed, at der de seneste år ikke har været 
udsendt store samlede styrkebidrag til internationale missioner. 
 
Opkaldsmængden til de enkelte vagter er meget forskellig, idet mængden af opkald 
naturligvis afspejles i mængden af vagter, men i høj grad også i tidspunktet for vag-
ten.  
 
Weekend og nat er der, hvor linjen benyttes mest, medens formiddag er der, hvor der 
er færrest opkald.  
 
Den telefonvagt, der i 2016 har haft færrest opkald, har noteret 2 opkald.  
 
Telefonvagten, der har haft flest opkald, har noteret 39 opkald. 
 
I gennemsnit har vagterne 12 reelle opkald om året. 
 
Der har gennem 2016 været flere henvendelser fra veteraner, samt pårørende til ve-
teraner, der har fået tilkendt økonomiske erstatninger. Disse henvendelser har om-
handlet veteraner, der har truffet økonomiske uheldige beslutninger vedr. køb af fast 
ejendom, udlån af penge, støttet andre veteraner vedrørende diverse ”gode forret-
ninger” og ideer.  
 
Det bør måske genovervejes, hvorledes systemet hjælper/støtter/råder veteraner, der 
pludselig står med en større økonomisk erstatning.  
 
2017 vil sandsynligvis vise, hvor stort problemet på dette område er.  
 

 
Hvordan er det gået de veteraner, der har benyttet Telefonlinjen? 
 
Flere af telefonvagterne er også frivillige i andre af Veteranstøttens udvalg, så det er 
muligt af følge med i, hvorledes det går de veteraner, der er kommet ind i ”systemet” 
via 80 60 80 30.  
 
Flere af ”Telefonlinjens veteraner” er i dag i forbindelse med Veterancenteret for di-
verse udredninger og behandlingsforløb. Andre er i behandling for misbrug. Enkelte 
har via Veteranstøtten fået tilknyttet en mentor, der hjælper til med dagligdagen. 
Nogle er i dag selv frivillige i Veteranstøtten.   
Fængslede veteraner modtager besøg i fængslet, formidlet via Veteranstøtten.  
 
Telefonlinjen har et tæt samarbejde med Veteranstøttens Socialudvalg og flere af 
telefonvagterne arbejder i begge udvalg.  
 
Det tætte samarbejde gør det muligt, at følge veteranen helt til ”døren” i forhold til 
den hjælp, som Veteranstøtten kan tilbyde udfordrede veteraner og pårørende. 
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Telefonlinjens Årsberetning viser, at Telefonlinjen fortsat er et vigtigt og nødvendigt 
”værktøj” i Veteranstøttens store værktøjskasse.  
 
Mange veteraners og deres pårørendes første kontakt med det etablerede system 
starter ved 80 60 80 30.  
 
Den indgang Telefonlinjen er til de frivillige og de etablerede systemer, er fortsat vig-
tig i forhold til at kunne nå ud til de vanskeligt kontaktbare veteraner. 
 

Telefonlinjen har også i 2016 gjort en forskel! 
 
Vi lytter ... Hvor andre har givet op. 
 
 
 
 
 
 

Niels Bannergaard 
Formand for Veteranstøttens Telefonlinje 

80 60 80 30 
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Telefonlinjen 80 60 80 30, Underbilag til Bilag 2. 
 

 

Af Bjarne Hesselberg, tidligere Landsformand for De Blå Baretter  
og Formand for Kammeratstøtteordningen (KSO) 
 
 
 
 

KAMMERATSTØTTELINIENS BAGGRUND OG HISTORIE. 
 
 
Med afslutningen af den danske deltagelse i FN missionen UNPROFOR på Balkan i 
1996 opstod der et behov for at støtte de veteraner fra missionen, som havde pådra-
get sig fysiske og psykiske skader.  
 
Det danske forsvar og samfundet generelt gjorde intet for at hjælpe, så der opstod et 
ønske i veterankredse om at skabe en organisation, som kunne yde den nødvendige 
støtte under mottoet ”Veteraner støtter veteraner”.  
 
De Blå Baretter var i perioden 1999/2000 blevet inspireret af specielt De Blå Baretter 
i Norge, til etablering af forskellige støtteformer.  
 
I Danmark kneb det med at få skabt interesse for sagen, men nogle få ildsjæle fik 
sidst i 2000 det officielle Danmark til at få øjnene op for problemet med skadelidte 
veteraner og specielt for problemer med veteraner med PTSD. 
 
For at beskrive udviklingen af Kammeratstøtteordningen og Kammeratstøttelinien har 
jeg valgt at citere fra De Blå Baretters blad ”Den Blå Baret”. 
 
Den Blå Baret nr. 5, maj 2001. 
Referat af De Blå Baretters formandsmøde den 23. – 24. marts 2001.  
 
Landsformand Erik Blyme orienterer: 
 
”Forsvarskommandoen har afholdt et møde med deltagere fra Hovedorganisationen 
af officerer i Danmark, Centralforeningen af Stampersonel, Hærens Konstabel- og 
Korporalforening, Dansk Veteranforening og De Blå Baretter. På mødet pålagde GM 
K. E. Rosgaard De Blå Baretter i samarbejde med de andre at udarbejde forslag og 
planer for etablering af en kammeratstøtteordning.  
To nordmænd med stor erfaring i kammeratstøtte kommer til seminaret. Præsidenten 
for NBB kommer også. Forsvarschefen, general Christian Hvidt og Chefen for Hæ-
rens Operative Kommando, generalmajor J. Scharling har givet tilsagn om at medvir-
ke. Kenneth Czichelski oplyste, at der var ansøgt om kr. 366.000 til økonomisk dæk-
ning af seminar og start på Kammeratstøtteordningen. 
 DANILOG stiller vederlagsfrit lokaler, kontor, computere m.v. på Vordingborg Kaser-
ne til rådighed. Yderligere oplyste han, at han havde deltaget i et seminar i Finland 
og gav eksempler på, hvordan kammeratstøtte kan afvikles.  
Formanden oplyste, at nordmændene gratis har stillet deres organisation til rådighed. 
Vi skal kun betale transport ud og hjem.  
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Formanden har aftalt med Feltprovst Jens Rode, at alle feltpræster får en skrivelse 
om Kammeratstøtteordningen.  
Når seminaret er afviklet, vil der blive afholdt møder og seminarer lokalt, hvorefter 
ordningen vil blive iværksat. Christian Laursen ønskede oplyst, om deltagerne fik ud-
gifter i forbindelse med seminaret, og om der blev betalt for tabt arbejdsfortjeneste? 
Kenneth Czichelski oplyste, at seminaret afholdes i en weekend. Formanden oplyste, 
at deltagelse og ophold er uden omkostninger for lokalforeningerne.” 
 
Den Blå Baret nr. 7, september 2001. 
Referat af De Blå Baretters hovedbestyrelsesmøde 3 – 4. august 2001.  
 
Landsformand Erik Blyme og næstformand Kenneth Czichelski orienterer: 
 
”Ad. 4. - Formanden gav en status for Kammeratstøtteordningen.  
Forsvarskommandoen (FKO) er meget positive og bakker fuldt ud op om ordningen. 
Der vil blive afholdt 5 orienteringsmøder og 3 seminarer, som bliver bekendtgjort ved 
en skrivelse og en omtale i Den Blå Baret.  
- Kenneth Czichelski oplyste, at FKO har bevilget ordningen 4 mobiltelefoner, og om-
kostninger ved møderne og seminarerne betales af Forsvaret.  
- Folder om Kammeratstøttelinien blev omdelt og kommenteret.  
- Der er udarbejdet et spørgeskema til brug for dokumentation for forbrugte økonomi-
ske midler, og efter det første år vil der blive foretaget en evaluering.  
- Knud Werner Mortensen spurgte, om De Blå Baretter var interesseret i et tilskud fra 
Ringkøbing Amt? Midlerne skulle bruges på sociale områder, og det ville være at fo-
retrække, at midlerne blev øremærket i forvejen. Der arbejdes videre med sagen.  
- Formanden udtrykte glæde over Forsvarets velvilje og opbakning til ordningen og 
oplyste, at vi var heldige at have en god mand ved Berlinske Tidende, nemlig Christi-
an Brøndum, som skriver godt og positivt om ordningen i avisen.  
- Kenneth Czichelski gjorde opmærksom på Internettet, som vi bør bruge mest muligt 
med links til De Blå Baretter.  
- Formanden orienterede om udarbejdelse af en ny folder til De Blå Baretter. Den 
nuværende er ikke tidssvarende. Vedtaget, at adressen skal være Kastellet i Køben-
havn, hvor De Blå Baretter har fået et kontor stillet til rådighed.  
- Ligeledes forventes DANILOG at stille et kontor til rådighed for Kammeratstøtteord-
ningen på Vordingborg Kaserne.” 
 
Den Blå Baret nr. 8, oktober 2001. 
 
”Orienteringsmøde om Kammeratstøttelinien  
Som annonceret i sidste nummer af Den Blå Baret, ville der blive afholdt oriente-
ringsmøder rundt om i landet, efterfulgt af kammeratstøtteseminarer. Et af disse mø-
der blev afholdt d. 12. sept. i Kastellet i København og her deltog undertegnede 
(Torben Andreassen) sammen med 25 andre interesserede. Landsformanden bød 
velkommen og gav en orientering om baggrunden for at Kammeratstøtten blev skabt 
og om det samarbejde som er blevet til mellem fem foreninger, blandt hvis medlem-
mer kommende brugere af ordningen vil findes.  
Herefter præsenterede han Yakov Munkebo, som har været af sted på UNPROFOR 
03 (Kroatien) og KFOR 03 (Kosovo). Yakov kunne berette om nogle af de voldsom-
me episoder, som forekom i Kroatien under hans ophold dernede, men især kunne 
han berette om, hvilken indvirkning de havde på ham rent psykisk.  
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Det var en beretning, man desværre havde hørt flere gange før, men det virkede 
stærkt, når man pludselig havde "en rigtig levende én" foran sig og som både kunne 
fortælle disse ting, men som man også kunne stille spørgsmål til og få dem besvaret.  
Til sidst gennemgik Kenneth Czichelski opbygningen og funktionen af Kammeratstøt-
telinien”.  
 
”Hvordan virker Kammeratstøttetelefonen? Af Kenneth Czichelski  
Formålet med telefonlinjen er, at skabe kontakt til tidligere udsendte soldater, der af 
den ene eller anden grund er faldet igennem det sikkerhedsnet som Forsvaret har 
spændt ud. Dette net har vist sig at være for grovmasket, og det har givet en del kritik 
af Forsvaret fra forskellig side. På den baggrund blev Kammeratstøtteordningen til.  
 
Kammeratstøtten åbnede den 16. august og er en telefonlinje med flere telefo-
ner, der bemandes med frivillige, som enten har været udsendt i international tjene-
ste, det kan være under FN, NATO, OSCE eller EU. Men også personer, der ingen 
tilknytning har til Forsvaret, har ønsket at bidrage med deres viden.  
Det er gratis at ringe og ordningen er også tiltænkt de pårørende, der kan stå i en 
situation, hvor de føler sig magtesløse, usikre og ensomme.  
Personer, der indgår som telefonvagt på telefonlinjen, har fået udleveret en mobilte-
lefon, derudover ekstra batteri, oplader og øresnegl. Vagten bestrides fra hjemmet. 
 
”Men hvordan virker telefonlinjen?  
Kammeratstøttelinien har et telefonnummer 80 60 80 30, som alle ringer til. Danmark 
er delt op i 5 Lokalforsvarsregioner (LFR), og telefonlinjen er opdelt efter disse regio-
ner i teams. Hvert team har en teamleder, det er ham/hende, der fordeler telefonvag-
terne og har ansvaret for, at alt virker i teamet.  
Når en person ringer til Kammeratlinjen f.eks. fra Aalborg, så viderestilles hans op-
kald til en telefon i LFR Nords område. Skulle telefonen der være optaget, bliver op-
kaldet igen viderestillet til næste telefon i LFR Nords område. Hvis alle telefoner er 
optaget, bliver opkaldet viderestillet til en telefon, der er åben i en af de andre LFR.  
Alle, der ringer til Kammeratlinjen, er anonyme, vi kræver ikke, at de oplyser deres 
navn. Men under samtalen afkrydser telefonvagten et skema. Det er ikke meningen, 
at telefonvagten skal udspørge den, der ringer, men når man i løbet af samtalen får 
nogle oplysninger, dette kunne være, at personen sover dårligt, har svært ved at ar-
bejde, drikker for meget m.m., så afkrydses det felt i skemaet.  
 
Hvorfor nu det?  
Vi vil hjælpe Forsvaret med at finde ud af, hvilke problemer soldaterne og deres på-
rørende har og derved kan vi hjælpe Forsvaret med at styrke deres indsats på det 
område.  
Der er ved at blive udarbejdet en brochure til telefonvagten. I brochuren beskrives 
telefonvagtens opgaver og der gives vejledning om vigtige regler. Disse kan være: 
Oplys ikke dit efternavn, private telefonnummer og adresse. Giv ikke fortrolige oplys-
ninger videre og vær opmærksom på egne følelser. Men telefonlinjen er kun første 
trin.  
 
Fremtidsplaner  
Vi har planer om at tilbyde forskellige aktiviteter, det kan f.eks. være vandre- og fiske-
ture, kanoture, faldskærmskurser, rappelling og klatring, for at give soldaterne en mu-
lighed for at mødes og få nye sociale kontakter.  
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Skulle du være interesseret i at virke som telefonvagt, kan du kontakte Erik Blyme, 
35 39 27 05 eller Kenneth Czichelski på 23 25 65 56.” 
 
Den Blå Baret nr. 2, 2002. 
Referat af De Blå Baretters hovedbestyrelsesmøde den 11. – 12. januar 2002. 
 
”Ad. 4.a. Formanden meddelte  
- at Kammeratstøtteordningen (KSO) vil tilskrive regimenterne, og meddele disse, 
hvem der er kontaktpersoner omkring KSO. Det samme vil ske fra Forsvarskomman-
doens (FKO) side.  
-Tilbagemeldinger omkring KSO er meget positive.  
- En oversigt over feltpræster vil blive tildelt lokalforeningsformændene ved næste 
formandsmøde. 
Næstformanden meddelte  
- at de 10 telefoner nu er fordelt med henholdsvis 5 vest for Storebælt og 5 øst for 
Storebælt. I den forbindelse er der oprettet telefonteams.  
- Endvidere er der oprettet to aktivitetsteams øst og vest "overvåget" af Kenneth. Der 
undersøges i den forbindelse omkring muligheder for, at tilrettelægge forskellige akti-
viteter såsom rappelling på Stevns og i Sverige, kanotur i Sverige, tur til Norge, Nij-
megen march i Holland, løb på Bornholm, tur til Polen m.v..  
- Der undersøges nu muligheden for, at udlevere KSO folderen allerede, når perso-
nellet er på vej hjem i flyveren.  
- Det til KSO tildelte lokale på Vordingborg Kaserne vil blive istandsat og behørigt 
udstyret snarest.  
- Det vil for fremtiden være sådan, at kun landsformanden og næstformanden udtaler 
sig til medierne omkring KSO.” 
 
Der annonceres nu med følgende tekst på hjemmesider og i Den Blå Baret: 
 

”Har DU brug for en at tale med? 
KAMMERATSTØTTELINIEN 

80608030. 
Tirsdag, Torsdag, Lørdag, Søndag mellem kl. 19 & 22. 

Her sidder en kammerat klar til at lytte til dig og tale med dig.” 
 
Den Blå Baret nr. 4, 2002, april 2002. 
Det var ikke alt, der gik som smurt. Her et lille uddrag af Kenneth Czichelski tanker 
en søndag morgen: 
 
”Tanker en søndag morgen Af Kenneth Czichelski, næstformand og medan-
svarlig for Kammeratstøtteordningen. 
 Søndag morgen, op før en hvis herre får sko på, et hurtigt bad, hurtig morgenmad 
og så af sted til Skive kaserne, hvor der er møde for pårørende til de soldater, der er 
ved ISAF-styrken i Afghanistan, og for det næste hold, der skal af sted.  
Der er langt til Skive og mens de sjællandske marker passerer, tænker jeg tilbage på 
tiden, der er gået siden Kammeratstøtteordningen trådte i kraft, i august 2001.  
Et stort og kedeligt problem har været telefonliniens svigt, og hvor har vi dog kæmpet 
med TDC. Når vi fik løst et problem, opstod der gerne 3 nye. Men nu lader det til, at 
man har fundet fejlen, for inden for den sidste måned har vores telefoner kørt uden 
problemer, som ifølge TDC har været, at når de troede, at de rettede en fejl i deres 
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systemet, var fejlen ikke rettet, selv om det fremgik af deres operationssystem. Sør-
geligt og uforståeligt.  
Og hvor mange har ringet forgæves? Det kan man kun gisne om, men at nogle har 
ringet forgæves, er desværre et faktum.  
Men nu er det forår, telefonlinien fungerer, og vi påbegynder trin 2 i Kammeratstøtte-
ordningen, at tilbyde aktiviteter. ………..” 
 
Den Blå Baret nr. 2, februar 2003. 
Vagtskifte i Kammeratstøttelinien. Kenneth Czichelski orienterer. 
 
”Nyt fra Kammeratstøtteordningen (KSO)  
Først vil jeg ønske jer og jeres familier et godt nytår. Et nyt år og dermed tid til, at 
ridse mål, aktiviteter, ønsker op for 2003. Men inden jeg kommer til det, vil jeg oplyse 
jer om en ændring i KSO. 
 
Overdragelse af teknisk ansvar: 
Jeg skal fra den 6. januar og otte måneder frem, være elev på Hærens Logistikskole i 
Aalborg, derfor har jeg bedt Verner Kjøge, som lige fra opstarten af KSO, har ydet en 
stor indsats som telefonpasser, om at overtage ansvaret for KSO telefonliniens tekni-
ske del. Det vil sige, det er Verner, som vil have det overordnede ansvar for, at KSO 
telefonlinen virker. Jeg vil stadig være koordinator for KSO foredrag. Ved problemer 
kan i kontakte Verner på: Telefon (privat) 58 38 08 15 Telefon (KSO vagt) 51 35 81 
29 Vemer.kj@mail.dk. …….. 

 
Formål for 2003 
KSOˊs mål for 2003 er, at vi stadig deltager ved de arrangementer, som bliver gen-
nemført ved de opstillende myndigheder, for derved at fortælle om KSO muligheder, 
for soldaterne og deres pårørende. De Blå Baretter i Norge har igen i 2003 tilbudt 
KSO, at vi kan benytte deres faciliteter på Bæreia i maj og oktober, og som i 2002, vil 
vi ingen udgifter have til opholdet udover til transporten. Derudover vil vi stadig støtte 
og udarbejde aktiviteter. 
 
Brochure til alle 
I begyndelsen af i år, vil vores brochure endelig blive udsendt til alle, som siden 1992 
har forrettet tjeneste, det vil foregå via Det Danske Internationale Logistik Center 
(DANILOG). Ligeledes vil DANILOG udlevere vores brochurer på rotationsflyvninger-
ne. ….. 
 
KSO deltagelse 

I Hærens Operative Kommandos (HOK), katalog over aktiviteter for udsendte og de-
res pårørende, fremgår det ikke tydeligt nok, at vi skal deltage, derfor er det vores 
ønske, at det bliver gjort tydeligere. Derved kan de sidste små knaster fjernes. Vi har 
fremsendt ønsket til Forsvarskommandoen (FKO), som har videresendt det til HOK, 
hvor det nu ligger. Jeg håber, at jeg i mit næste informationsbrev, kan oplyse, at også 
denne lille knast er fjernet. 
 
KSO telefon i Aalborg  
Udsigten til, at Danmark aktivt vil deltage i en evt. krig i Irak, betyder også, at vi i 
2003 vil blive bedt om at informere soldaterne og deres pårørende fra de andre værn 
om KSO. Det har længe været et af vores ønsker. Det er Jesper Mailand, som til 

mailto:Vemer.kj@mail.dk
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dagligt gør tjeneste ved Flyvestation Karup, der vil indgå i dette arbejde. Jesper er i 
forvejen en vores foredragsholdere i det jyske.  
Til sidst vil vi inden for meget kort tid oprette en telefon i Aalborg, som Frank B. Niel-
sen og Kurt V. Olsen vil betjene. …….” 
 
Den Blå Baret nr. 6, august 2004. 
Landsformand Bjarne Hesselberg gør status (uddrag): 
 
”Det går stærkt!  
………… 
På denne plads vil jeg imidlertid skrive om den meget store forandring i De Blå Baret-
ters status, der er opnået ved vedtagelsen af det sidste forsvarsforlig. Vores arbejde 
med de hjemsendte veteraner fra de internationale missioner gennem “Kammerat-
støtteordningen” blev officielt anerkendt, da politikerne bevilgede “2 mio. kr. om året 
til det arbejde, foreningen “De Blå Baretter” gør til støtte for personel, som har været 
udsendt i international tjeneste”.  
For at omsætte politikernes beslutning til handling, har der den 6. maj 2004 været 
afholdt et møde mellem Forsvarskommandoen, De Blå Baretter og de andre organi-
sationer, som står bag “Kammeratstøtteordningen”. Det blev besluttet at etablere en 
fast struktur for det fremtidige virke, og der blev vedtaget et regelsæt, som angiver de 
rammer, inden for hvilke ordningen skal fungere.  
 
Lidt baggrund:  
Kammeratstøtteordningen blev oprettet i 2001 med det formål, at opfange de tidligere 
soldater fra international tjeneste, der lider af psykiske efterreaktioner og ikke opsø-
ger det offentlige system, inden de bliver en belastning for sig selv, for deres familier 
og for samfundet. Grundlaget for Kammeratstøtteordningen blev etableret den 7. 
marts 2001 på et møde i Forsvarskommandoen mellem Hovedorgansiationen af Offi-
cerer i Danmark, Centralforeningen for Stampersonel, Hærens Konstabel- og Korpo-
ralforening, De Blå Baretter og Dansk Veteranforening. Rammerne for Kammerat-
støtteordningen blev udstukket på et seminar om emnet den 19. – 20. maj 2001. 
Herefter var ordningen en realitet, hvor Forsvarskommandoen og fem foreninger med 
medlemmer fra international tjeneste, Reserveofficersforeningen i Danmark, De Blå 
Baretter, Hærens Konstabel- og Korporalforening, Foreningen for Personel af Reser-
ven i Danmark og Dansk Veteranforening samarbejder om opgaven.  
Ved evalueringsmøde for medlemmerne af Kammeratstøtteordningen den 04. de-
cember 2002, blev De Blå Baretter udpeget som tovholder for Kammeratstøtteord-
ningen.  
Arbejdet i Kammeratstøtteordningen udføres af ulønnede frivillige fra de organisatio-
ner, der står bag ordningen.  
 
Ordningen finansieres i fremtiden af Forsvarskommandoen jf. forsvarsforliget af juni 
2004. 
 
Den fastlagte struktur indeholder følgende elementer: 
  
a. Styregruppe for arbejdet med støtte til veteraner. 
Styregruppen består af en repræsentant fra hver af de organisationer, der samarbej-
der om Kammeratstøtteordningen. Forsvarskommandoen har formandskabet.  
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b. Forretningsudvalg.  
Består af en daglig leder (Landsformanden) og en stedfortræder (Erik Blyme), samt 
en kasserer.  
Personerne udpeges af De Blå Baretter.  
Kassereren bør være en tjenstgørende med uddannelse i DeMars økonomisystemer 
og arrangementstyring.   
Forretningsudvalget er ansvarlig for den daglige drift af Kammeratstøtteordningen, 
herunder at bemanding og aktiviteter i de underlagte arbejdsgrupper gennemføres 
efter hensigten. 
Under Forretningsudvalget oprettes følgende udvalg med frivillig deltagelse fra de 
organisationer der samarbejder om ordningen: 
 
• Udvalg Kammeratstøttelinien.  
Dette udvalg er Kammeratstøtteordningens “Kærneydelse”.  
Kammeratstøttelinien etableres med et antal telefoner og frivillige “telefonoperatører” 
med baggrund i international tjeneste.  
“Telefonoperatørerne” indgår i en vagtturnus, således at der altid er en til at besvare 
opkald i de fastlagte “åbningstider”.  
“Telefonoperatørerne” lytter og giver evt. gode råd om, hvordan man kommer i for-
bindelse med behandlersystemet. “Telefonoperatørerne” er ikke behandlere.  
Forretningsudvalget udpeger en leder af “Kammeratstøttelinien”. 
 
• Udvalg Information.  
Udvalget har ansvar for følgende aktiviteter:  
- Udarbejdelse og fordeling af informationsmateriale.  
- Orientering om “Kammeratstøtteordningen” ved myndighedernes arrangementer for 
pårørende og personel i forbindelse med udsendelse og hjemtagning af enheder i 
international tjeneste.  
- Rekruttering og formidling af foredragsholdere til arrangementerne.  
- Og drift af Kammeratstøtteordningens hjemmeside.  
Forretningsudvalget udpeger leder af udvalget. 
 
• Udvalg Gruppeaktiviteter.  
Udvalget har ansvaret for planlægning og gennemførelse af gruppeorienterede aktivi-
teter i relation til støtte til målgruppen. Aktiviteterne omfatter bl.a.:  
- Gensyns-/gruppeophold på de norske FN-Veteranernes ejendom Bæreia.  
- Selvtillidsskabende aktiviteter som f.eks. Kano/kajak, rapelling mv.  
Forretningsudvalget udpeger leder af udvalget. (Kenneth Legèr er udpeget). 
 
• Udvalg Uddannelse.  
Udvalget har ansvaret for tilrettelæggelse og gennemførelse af de nødvendige ud-
dannelser af:  
- Telefonoperatører til Kammeratstøttelinien.  
- Foredragsholdere til pårørendearrangementerne.  
- Øvrige uddannelser der viser sig nødvendige.  
Forretningsudvalget udpeger lederen af udvalget. 
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• Udvalg Familienetværk.  
Udvalget har ansvaret for gennemførelsen af de aktiviteter, der er relateret til den fri-
villige deltagelse i etablering og styring af familienetværker i garnisonerne.  
De frivillige “familienetværksledere” og hjælpere deltager i diverse informationsaktivi-
teter i garnisonerne samt driver, i samvirke med garnisonernes socialtjenester, rele-
vante familienetværk.  
Familienetværksmodellen er etableret af HKKF.  
Lederen af udvalg “Familienetværk” udpeges af Forretningsudvalget efter indstilling 
fra HKKF.  
Det er en nyskabelse i “Kammeratstøtteordningen”, at arbejdet med familienetværk 
er kommet med i den samlede pakke. Det er en meget væsentlig styrkelse af det 
samlede tilbud til veteranerne og deres familier, som kun kan hilses med glæde. 
I løbet af august og september måned skal vi have fundet gode folk, som vil påtage 
sig at fungere som formænd og medarbejdere i de forskellige udvalg. Det er lidt af en 
udfordring for os alle, og jeg beder om, at alle, der har interesse i at arbejde inden for 
rammerne af den nye “Kammeratstøtteordning”, kontakter Landsformanden eller Erik 
Blyme. Der er selvfølgelig allerede mange gode folk, som er meget aktive i ordnin-
gen, men der er brug for flere.  
Lad os demonstrere, at De Blå Baretter er foreningen “Der gør en forskel” og som er i 
stand til at udnytte den tillid, Folketinget, Forsvarsministeren og Forsvarschefen har 
vist os. 
 
Med udgangen af år 2004 ændres Kammeratstøtteordningen fra en ”græsrods-
bevægelse” til en struktureret organisation med mange engagerede støt-
ter/frivillige og et økonomisk grundlag, som tillader mange gode aktiviteter for 
de veteraner, der har behov for støtte. 
 
Kammeratstøttelinjen har udviklet sig godt, men trænger nu til at få skabt fa-
stere rammer. Derfor indkaldes alle aktive telefonoperatører til møde på solda-
terhjemmet Dannevirke i Odense den 4. februar 2006. 
 
Resultatet af et godt og positivt møde blev: 
 

• At nedbryde skellet mellem øst og vest Danmark, således at der nu var 2 
telefonvagter, der dækkede hele landet, 

• at udarbejde en håndbog med råd og vejledning til telefonvagterne, 

• at vagterne fremover skulle være 24 timer. 
 
Kopi af indkaldelse til mødet den 4. februar 2006. Mødet, der blev den fremtidi-
ge Kammeratstøttelinjes ”Dåbsattest”.
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KAMMERATSTØTTEORDNINGEN 

Erik Blyme 

Tlf. 3539 2705 

Mail: erikblyme@mail.dk                                                                                              5. januar 2006 

 

 

 

 

Til 

Telefonvagter, ledere m.fl. i kammeratstøttelinien 

 

Medarbejderne på ”telefonlinien” består i dag af en lidt broget flok, i den ene ende gamle garvede 

telefonvagter med Gaza, Cypern og Congo baggrund, folk der for fleres vedkommende har været 

med fra Kammeratstøtteordningens (KSO) start, og i den anden ende nye folk med Iraq og ex-Ju-

goslavien baggrund og med netop afsluttet uddannelsesmodul II som ballast. 

 

Det har alle dage været et ønske, at vi årligt kunne mødes, dels for at udveksle erfaringer og dels 

lære hinanden at kende, samt blive opdateret hvad angår den øvrige del af KSO virke, dette har 

fundet sted i nogen grad. 

 

Endvidere har det været på ønskelisten at få udarbejdet en slags håndbog med nyttige oplysninger 

for telefonvagtens virke, så især den mindre rutinerede har noget at støtte sig til. 

 

For at få disse ting tilgodeset, samt få en drøftelse af vagternes forhold over for den enkelte 

”klient”, hvad kan, skal og må man involvere sig i, indkaldes herved til møde 

 

Lørdag den 4. februar 2006 kl. 1000 

på Dannevirke Soldaterhjem, Sønder Boulevard 15, Odense. 

 

Der vil blive serveret formiddagskaffe med brød ved ankomsten og senere en frokostanretning. 

Mødet påregnes afsluttet senest kl. 1600. 

 

Da dette møde er ret så afgørende for ”telefonliniens” fremtidige virke, anmodes alle om at give 

møde. 

Samkørsel skal så vidt muligt tilstræbes. 

Til- og evt. framelding til undertegnede senest søndag den 29. januar. 

Fra den 22. januar kan til/framelding også ske til Verner Kjøge på tlf. 5838 0815. 

 

f. Bjarne Hesselberg 

 

 

E. BLYME 
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Den Blå Baret nr. 6, august 2006. 
 
I dette nummer af Den Blå Baret informeres der om, at Kammeratstøttelinjen 
80608030 nu er åben 24 timer i døgnet. 
 
”Du har været udsendt i international fredsstøttende eller humanitære missioner. Du 
har haft ubehagelige eller voldsomme oplevelser, og du føler ikke, at du har nogen at 
tale med om disse hændelser. Ring til Kammeratstøttelinien  
 

80 60 80 30 
 
Kammeratstøttelinien betjenes af folk, der som du selv, har været udsendt og som 
gerne vil lægge øre til, hvad du har at berette.  
Grundlaget for Kammeratstøtten er, at Veteraner støtter Veteraner.  
Du kan trygt ringe, hvis du går og har det skidt i dagligdagen som følge af udlands-
tjenesten, uanset hvilken mission du har været udsendt i, eller hvornår. Ring hellere i 
dag end i morgen.  

OBS! Telefonen er åben 24 timer i døgnet. 
 

Når du ringer på 80 60 80 30, kan du være anonym, hvis du ønsker det. Du behøver 
ikke at opgive navn mv. for at tale med veteranen i den anden ende af telefonen.  
Har du det skidt i dagligdagen på grund af dine oplevelser, hjælper det ofte at være 
sammen med nogle af kammeraterne fra missionen. Kammeratstøtten arrangerer 
gruppeture, hvor 8-10 veteraner kan være sammen om en fælles oplevelse i 5 - 6 
dage eller en weekend. Det kan f.eks. være en gruppetur til de norske Blå Baretters 
kursusejendom i Kongsvinger. Eller det kan f.eks. være en kanotur på de svenske 
elve. På disse ture er der tid til at tale om alle de oplevelser I havde i missionsområ-
det og efterfølgende. De, der deltager, har det ofte meget bedre, når de kommer 
hjem.  
Hvordan kommer du så med på en gruppetur eller et andet arrangement?  
Indgangen kunne være den snak, som du har på Kammeratstøttelinien eller de in-
formationer, som du kan finde på hjemmesiden:  
 

www.80608030.dk  
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Den første håndbog for Kammeratstøttelinjen 80608030 blev udgivet i decem-
ber 2006, og blev meget positivt modtaget af alle de frivillige telefonoperatører. 
 
Nedenstående er et mindre uddrag af håndbogens indhold: 
 

Indholdsfortegnelse 
Forord:............................................................................................................  
 
Kammeratstøtteordningens (KSO) opbygning: ..........................................  
 
Telefonliniens organisatoriske opbygning .................................................  
 
Udvælgelse og uddannelse af personel til Telefonlinien:..........................  
 
Nyttige telefonnumre: ...................................................................................  
 
Navneliste på telefonlinien ...........................................................................  
 
Samtaleliste ...................................................................................................  
 
Fortegnelse over missioner: ........................................................................  
 
Krise ...............................................................................................................  
  
 
Kammeratstøttelinien – også kaldet telefonlinien 8060 8030 administreres af: 

 
Formand:  Verner Kjøge 
 
Administrativ leder: Mogens Fokdal 
 
Operativ leder:  Thomas Nielsen 

 
Telefonliniens organisatoriske opbygning 
 
Hele døgnet rundt og hele året rundt er der åben på KSO's telefonnummer 8060 
8030. To telefonvagter deltager i et vagtdøgn 
 

1. Vagtrosten1 består af to vagter i tiden 08.00-24.00, mens der i tiden 2400-
08.00 kun er en vagt. 
 

2. Formanden eller en anden kan ekstraordinært indtræde i spidsbelastningspe-
rioder 

 

 
3. Der er udpeget en operativ leder – en vagtlistefører - af telefonvagten, som 

derved er rostefører. 
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4. Det er vagtlisteførernes ansvar at udfærdige en vagtroste og sikre sig at vag-

ten overdrages ved vagtskiftet, således at 8060 8030 hele tiden er åben for 
opkald. 

  
5. Næstformanden er administrativ leder og derved ansvarlig for at de skriftlige 

materialer er a´jourført. Han tegner telefonvagten udadtil, herunder kontakt 
med pressen. 

 
6. Det overordnede ansvar varetages af formanden af Telefonlinien. 

 
Hver person, der er tilknyttet telefonlinien, er udstyret med en mobiltelefon, der ejes 
af KSO. 
 
Hver telefon har sit eget nummer – som ikke er offentliggjort, og som ikke kan findes i 
diverse kataloger, herunder internettet. 
 
Vagtlisteføreren indtaster (registrerer) ved hvert vagtskifte de nye vagters telefon-
nummer til centralen og fjerner de afgåede vagters nummer fra centralen. 
 
Når der bliver ringet til 8060 8030, går samtalen til en registreret vagt på dennes 
KSO telefon, uanset hvor personen befinder sig. 
 
Er der yderligere en person, der ringer 8060 8030, mens den første er optaget, går 
samtalen videre til den næste registrerede vagt. 
 
Når en person tildeles en vagt, skal denne person holde sin telefon åben (dvs. den 
skal være tændt) i det angivne tidspunkt. Personen skal ligeledes være i nærheden 
af telefonen, således at ethvert opkald kan besvares. 
 
Det er muligt at ringe direkte til en person med KSO telefon, hvis man kender num-
meret og personen har sin telefon åben. 
  
Vagternes opgaver:  
Den vigtigste opgave for telefonlinien er at være "store ører" og lytte til de hjem-
komne personer (især soldater) fra international tjeneste, der lider af psykiske efter-
reaktioner, og som ikke selv opsøger det offentlige system.  
 
Vagtens opgave er at svare på opkald til 8060 8030 i vagtdøgnet og gennem samtale 
og aktiv lytning, at vurdere problemerne om den, der ringer op. 
 
Telefonvagten må afgøre det videre forløb, som f.eks. kan være: 
  

• fornyet samtale 
 

• samtale med en anden (f.eks. formanden eller en feltpræst)  
 

• henvisning til DBB, hjemmeværnet, lokale foreninger 
 

• KSO gruppeaktivitet  
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• de militære psykologer 
 

• eller noget helt andet. 
 

Vagten kan altid om nødvendigt søge råd hos formanden, sociale myndigheder eller 
ved Institut for Militærpsykologi, som er parat til at rådgive telefonvagten i sin kontakt 
til kammeraten eller om nødvendigt overtage denne.  
 
Efter alvorlige samtaler bør man altid kontakte en kollega, for at få en samtale om 
hændelsen og få en snak om, hvilke råd man evt. har givet.  
 
Formanden kan også overtage den, der har ringet op, hvis telefonvagten ønsker det. 
 
Personer, der henvises til deltagelse i en gratis gruppeaktivitet, skal inden deltagelse 
have en samtale med formanden for telefonlinien.  
 
I de fleste tilfælde kræves der også en samtale med formanden for Aktivitetsudval-
get, eller den person, der står for aktiviteten.  
 
I meget alvorlige sager skal vedkomne gennem en samtale med en psykolog, som så 
beslutter en løsning. 
 
Håndbogen bliver forbedret og ajourført hvert år i forbindelse med Kammeratstøtteli-
niens møde for alle frivillige telefonoperatører, således at alle erfaringer bliver regi-
streret og gjort til ”fælleseje”. 
 
Kammeratstøttelinien er fra starten baseret på, at et antal engagerede veteraner stil-
ler sig til rådighed og investerer en stor del af sin fritid i at hjælpe de nødlidende vete-
raner eller pårørende, der ringer til 80608030.  
 
Der har gennem årene været en del udskiftning, men der har næsten konstant været 
ca. 25 personer, som aktivt kunne indgå i vagtlisten. 
 
Kammeratstøttelinien blev det første års tid styret og administreret af ophavsmanden 
Kenneth Czichelski, der overdrog ansvaret og ledelsen til Verner Kjøge, der med 
ildhu varetog funktionen til april 2007, hvor han måtte melde fra på grund af sygdom.  
 
I Verners tid blev funktionen rostefører/operativ leder indført. Denne vigtige funktion 
havde ansvaret for at holde den løbende forbindelse til alle de aktive telefonoperatø-
rer og udfærdige en god og dækkende vagtliste. 
 
Verner Kjøge havde Thomas Nielsen som sin operative leder, og yderligere i det 
sidste år af sin funktionsperiode Mogens Fokdal som administrativ leder. 
 
Mogens Fokdal overtog formandsposten fra Verne Kjøge i april 2007. Mogens vir-
kede som formand til februar 2008, hvor han overdrog formandstelefonen til Niels 
Bannergaard. 
 
Thomas Nielsen fungerede som operativ leder til juli 2008, hvor han blev afløst af 
Brian Loll Rasmussen. 
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Bilag 3 til Veteranstøttens Årsberetning 2016 
  

INFORMATIONSUDVALGET 

 

Frederiksberg, 25. januar 2017 

 
 
 

Informationsudvalgets bidrag til Veteranstøttens  
Årsberetning 2016  

 
 
 
 

Veteranstøttens Informationsudvalg. 
 
Informationsudvalget bestod i 2016 af 22 aktive og 2 hvilende medlemmer.  
 
7 af de aktive er også er medlem i mindst et andet af Veteranstøttens øvrige udvalg.  
 
Informationsudvalgets webmaster er ansvarlig for Veteranstøttens hjemmeside. 
 
Lederen af Camp Frøslev, Ole Stokholm, står for at styre booking og registrering 
(statistik) af briefinger og foredrag, for Informationsudvalget. 
 
Lederen af FN museet, Per Amnitzbøl Rasmusen, er næstformand i Informationsud-
valget og varetager alle Informationsudvalgets opgaver omkring anskaffelse og di-
stribuering af informationsmaterialer, merchandise, mv. 
 
 

Overordnet opgave og formål. 
  
Informationsudvalgets opgave er at udbrede oplysning om Veteranstøtten og dens 
opgaver og formål, der er: 
 

Formålet med Veteranstøtten er at samle de veteraner op, som er 
faldet igennem det offentlige system og Forsvarets system, enten 
fordi der ikke er egnede tilbud til dem, eller fordi de af den ene eller 
anden grund, har mistet tilliden til samfundets mange tilbud. 
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Udvalget skal endvidere bidrage med at udføre de informationsopgaver, der er nød-
vendige, for at Veteranstøtten kan leve op til dette formål. 
 
Målet er at nå alle veteraner og pårørende og medvirke til at skabe grobund for net-
værk mellem de ressourcestærke og de ressourcesvage veteraner, samt deres pårø-
rende. 
 
Målet søges nået gennem Veteranstøttens hjemmeside, distribution af informations-
materialer og direkte kontakt i forbindelse med informationsbriefinger til soldater samt 
pårørende, samt gennem udstillinger og informationsarrangementer. 
 
 

Ansvar. 
 
Informationsudvalget har ansvaret for, at  

 

• Drive og ajourføre Veteranstøttens hjemmeside (www.veteranstøtten.dk). 
 

• Gennemføre informationsbriefinger for soldater/veteraner og deres pårørende, før, 
under og efter deres udsendelser. 
 

• Gennemføre udstillinger og informationsarrangementer i alle relevante fora. 
 

• Udarbejde, forvalte og distribuere informationsmaterialer og merchandise om Vete-
ranstøttens virke. 
 

• Assistere organisationen i pressearbejdet om Veteranstøtten. 
 

• Forvalte og distribuere Veteranmærket og Veteran pins 
 

• Assistere Veteranstøttens øvrige udvalg efter deres ønsker og behov. 

 
 

Aktiviteter. 
 
Informationsudvalget:  
 

• Gennemfører målrettede briefinger for soldater/veteraner og deres pårørende.  
 

• Leverer information og oplysninger ved forskellige arrangementer i hele landet, hvor 
soldater, veteraner, samt deres pårørende forventes at være til stede.  

 
Informationsudvalget er landsdækkende og derfor opdelt i 6 regionale teams: 
 

• Nordjylland 

• Midtjylland 

• Jylland Syd 

• Sjælland Nord og Hovedstaden 

• Sjælland Syd 

• Bornholm 
 

http://www.veteranstøtten.dk/
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Det tilstræbes, at hvert team har 2 til 3 personer, som kan gennemføre informations-
arrangementerne og briefingerne. 
 
 

Briefinger 2016. 
 
I 2016 har der i alt været gennemført 27 briefinger med i alt 992 pårørende og 1120 
soldater/veteraner.  
 
Derudover har udvalget deltaget i 37 arrangementer landet over med Veteranstøtte-
udstillinger og informationsmateriale med ca. 107.000 deltagere. 
 
Der er i 2016 sket et yderligere fald i antallet af briefinger grundet det faldende antal 
missioner og udsendelser. Informationsudvalget har derfor valgt at øge antallet af 
udstillingsarrangementer væsentligt.  
 
Arrangementerne har overvejende været målrettet hærens lokaliteter, da der er op-
bygget et solidt kontaktnet til myndigheder under hærstaben. 
 
I løbet af 2016 har udvalget fået bedre kontakt til myndigheder under Marinestaben 
og Flyverstaben, som vil blive udbygget i 2017. 
 
 

Kundebesøg. 
 
I 2016 har Informationsudvalget startet et program med ”kundebesøg”, som betyder, 
at alle de myndigheder, der udsender personel, kontaktes fysisk, hvilket har medført 
et øget træk på udvalgets briefinger.  
 
Informationsudvalget har besøgt:  
 
Den Kongelige Livgarde (LG), hvor det specielt gennem Per Amnitzbøls store og 
professionelle indsats er lykkedes at opbygge et fornuftigt samarbejde med gensidig 
respekt og forståelse, primært med den nuværende Kontaktofficer og med opbakning 
fra regimentschefen.  
 
Jydske Dragonregiment (JDR), hvor der, specielt gennem Carl Aakerlunds gode og 
mangeårige samarbejde med både regimentschefen og Kontaktofficeren, er skabt 
grundlag for et godt og solidt samarbejde.  
 
Regimentschefen og hans kontaktofficer har fremsat et par ønsker om en justering af 
de eksisterende briefinger. Denne opgave er velplaceret hos Carl Aakerlund.  
 
Trænregimentet (TRR), der har ansvaret for udsendelse af enkeltpersoner og logi-
stikenheder, hvor opgaverne i høj grad styres gennem regiments kontaktofficer, der i 
samarbejde med Informationsudvalgets Lars Kaastrup Olesen, planlægger og styrer 
briefingerne, der oftest gennemføres på kasernen i Fredericia, til stor tilfredshed hos 
alle parter. 
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Flyvestation Ålborg og Flådestation Frederikshavn, hvor Flemming Høgh efter 
flere forsøg har fået kontakt til både de maritime og de luftbårne enheder, hvilket er 
et meget positivt gennembrud.  
 
Det første kundebesøg i 2017 vil derfor også blive forsøgt aftalt til at være hos Niels 
Helver og Flemming i team Nordjylland og den eller de aktuelle myndigheder. 
 
 

Hjemmesiden www.veteranstøtten.dk 
 
Veteranstøttens hjemmeside har i 2016 været inde i en foranderlig periode. Samtidig 
med at hjemmesiden skiftede navn til www.veteranstøtten.dk, skiftede Veteranstøtten 
udbyder, da webmaster selv kunne løfte opgaven til færre omkostninger. 
 
Domænenavnet www.80608030.dk blev bibeholdt og bruges i dag kun som grundlag 
for Veteranstøttens mailkonti.  
 
Overgangen til ny udbyder samt skift af domænenavn blev gennemført uden væsent-
lige problemer. 
 
Nye tiltag på hjemmesiden. 
 

• Nyhedsmail 
Med Veteranstøttens nye hjemmeside blev der åbnet mulighed for at modtage 
en nyhedsmail, når der blev lagt nyheder ud på hjemmesiden.  
 
Pr. 31. december 2016 havde 141 tilmeldt sig denne mulighed.  
 
Brugen af nyhedsmail gør, at personer med interesse for Veteranstøtten og 
Veteranstøttens aktiviteter bedre kan holde sig opdateret og ikke behøver sø-
ge rundt på hjemmesiden for at finde evt. nyheder. 
 

• Kort over tilbud til veteraner 
Medio december 2016 blev der lagt et kort ud på hjemmesiden, der gav den 
enkelte veteran og pårørende bedre mulighed for at se, hvilke tilbud der var i 
lokalområdet, som f.eks. Veterancaféer, Veteranhjem, museer med relation til 
forsvaret, lokalforeninger af Danmarks Veteraner o.s.v.  
 
Forsvarets Veterancenter ”købte” løsningen, og lagde efterfølgende et tilsva-
rende kort ud på deres hjemmeside.  
 
Veteranstøtten har herefter besluttet, at Veteranstøtten henviser til Forsvarets 
Veterancenters kort, for ikke at lave dobbeltarbejde. 
 

• Nyhedsklip for Veteraner 
Fra medio december 2016 er der ugentligt lagt et samlet nyhedsoverblik over 
nyheder, der kunne tænkes at have interesse for veteraner ud på hjemmesi-
den.  
 
Veteranstøtten garanterer ikke for, at alle nyheder er med eller at indholdet af 

http://www.veteranstøtten.dk/
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nyheder er lødigt eller korrekt.  
 
Nyhederne udtrykker ikke nødvendigvis Veteranstøttens holdning. 
 
Veteranstøtten håber, at nyhederne kan give inspiration til Danmarks Vetera-
ners Lokalforeninger, øvrige veteranaktører og ikke mindst til veteraner og på-
rørende. 
 

Besøg på hjemmesiden. 
Hjemmesiden er fortsat hovedkilden til information om Veteranstøttens aktiviteter, 
samt til administration og tilmelding.  
 
Statistisk er udviklingen i besøgstallet gået fra 12.438 besøgende i 2015 til 16.487 i 
2016, hvilket er en stigning på 33 %.  
 
På årsbasis giver det et gennemsnit på 45 hjemmesidebesøg pr. døgn.  

 
Besøg fordelt på måneder 

 
Informationsudvalget vurderer, at årsagen til stigningen i besøgstallet er, at hjemme-
sidens format gør, at den nu også kan læses på smartphones og tablets.  
 
Den tidligere hjemmeside skulle redigeres i en særlig udgave møntet på disse plat-
forme, hvilket bevirkede, at denne udgave ofte manglede opdatering.  
 
Veteranstøtten vurderer, at de mange besøg, der var på hjemmesiden i august 2016 
var begrundet i, at tilmelding til VETCAMP 2016 blev lagt på hjemmesiden. 
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IT-støtte til andre veteranaktører. 
Veteranstøtten har gennem 2016 fortsat tilbudt sin støtte til oprettelse af hjemmesi-
der til forskellige aktører på veteranområdet.  
 
I 2016 oprettede/supporterede Veteranstøtten således følgende hjemmesider: 

• www.frivilligtveteranforum.dk 

• www.veterancafeer.dk 

• www.veterankoordinator.dk 
 
Visioner for hjemmesiden. 
Veteranstøttens hjemmeside skal ikke være statisk, men hele tiden udvikle sig. Ikke 
alene skal indholdet være opdateret og have en nyhedsværdi for brugerne, den skal 
også udvikle sig i form og tilbud til brugerne.  
 
I januar 2017 gennemfører Veteranstøtten et visionsseminar, som forhåbentlig vil 
komme med ideer og forslag til forbedring og udvikling af hjemmesiden. 
 
Mulighederne er mange, men det er lige om at få ideerne. Det kunne fx være: 
 

• Etablering af en chatfunktion, således at veteraner kan kontakte Veteranstøt-
ten ad denne vej. Dette vil dog kræve en 24/7 tilstedeværelse af kontaktper-
sonel fra Veteranstøtten til at tage disse chats. Der kan dog indføres en åb-
ningstid for chatten. 
 

• Etablering af et chatforum, hvor veteraner kan chatte med hinanden. Kræver 
en stram styring, for at fora ikke skal blive tilflugtssted for uønskede personer. 

 

 
Facebook: 
 
Facebook er en vigtig kilde til deling af informationer om Veteranstøttens mange til-
bud, der også deles til andre Veteranaktørers Facebooksider. 
 
Facebook anvendes også til deling af andre Veteranaktørers tilbud til veteraner og 
pårørende på Veteranstøttens Facebookside. 
 
Veteranstøttens Facebookside har 1853 følgere og når på en måned ud til mere end 
20.000, og får ca. 6.000 positive reaktioner på Veteranstøttens opslag, - heri ikke 
medtaget de mange ”likes” og positive reaktioner, Veteranstøttens opslag får på de 
andre Veteranaktørers Facebooksider. 

 
 
”Baretten”: 
 
”Baretten” er Danmarks Veteraners blad, der udgives 7 gange om året. 
 
”Baretten” anvendes til oplysning om Veteranstøttens mange aktiviteter 
og øvrige tilbud, gennem artikler om de aktiviteter, der kommer i fremti-
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den, samt artikler om de aktiviteter, der er gennemført. Alt suppleret med 
billeder og en del skrevet af de veteraner, der har deltaget i aktiviteterne. 
 
”Baretten” udgives i 5.000 eksemplarer og kan også læses på Danmarks 
Veteraners hjemmeside www.danmarksveteraner.dk.  
 
 
Informationsmaterialer og merchandise: 
 
Informationsudvalgets forskellige handouts/strøgaver er opdelt efter målgrupperne. 
 
Grundet navneskiftet til ”Veteranstøtten”, har udvalget i 2016 bevidst været tilbage-
holdende med anskaffelser og i stedet haft fokus på, at få opbrugt bestående materi-
aler på lager, samt på udvikling af nye materialer. 
 
Der er produceret en ny informationsfolder, som i farve, form og indhold afspejler Ve-
teranstøttens profil. 
 
Informationsudvalget har fra december 2016 selv udleveret/fordelt folderen, hvor det-
te er muligt og realistisk, frem for en omdeling med posten.  
 
Veteranstøtten har fremstillet nye visitkort til de frivillige i Veteranstøtten, der har be-
hov for det.  
 
Flere varianter af labels er målrettet til bred uddeling. 
 
Køleskabsmagneter og vognmønter er målrettet de pårørende (hjemmet). 
 
Foldekopperne er målrettet de udsendte (soldaten) og deres pårørende. 
 
Beklædning (poloshirt og let jakke med ”reklame” på), er alene beregnet til de aktive 
frivillige i Veteranstøtten og er udleveret efter behov. Disse effekter skal være let til-
gængelige for de aktive frivillige. 
 
Der er i 2016 uddelt ca. 4.100 informationsfoldere, 600 visitkort, 2.000 foldekopper, 
3.500 køleskabsmagneter og 11.200 labels. 
 
 

Udstillinger og informationsbannere. 
 
Informationsudvalget råder over flere plancheudstillinger og logo-bannere, som er 
fordelt til de regionale teams og oplagt centralt i Vordingborg. 
 
Udvalget råder over et udstillingstelt og ønsker et mere, således at der kan placeres 
et på begge sider af Storebælt. 
 
Derudover har Veteranstøtten en permanent udstilling på FN Museet i Frøslevlejren, 
som i forbindelse med navneskiftet er blevet opdateret. 
 

http://www.danmarksveteraner.dk/
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Udbygning af det lokale samarbejde mellem Danmarks Veteraners 
(DV) lokalforeninger og Veteranstøttens lokale teams. 
 
Informationsudvalget satte i 2016 fokus på det lokale samarbejde mellem DV Lokal-
foreninger og Informationsudvalgets regionale teams. 
 
Resultatet er på nuværende tidspunkt følgende: 
 
Team Nordjylland 
Formanden for teamet er Niels Helver. Formanden for DV lokalforening Limfjorden 
har meldt sig ind i Veteranstøtten og deltager nu sammen med Flemming Høgh fra 
team Nordjylland i de briefinger, som teamet gennemfører. 
 
Team Midtjylland 
Formanden for teamet er Carl Åkerlund, som sammen med et andet medlem af tea-
met, Max Bering, er kommet med i bestyrelsen i DV Lokalforening Nordvest. 
 
Team Jylland Syd 
Formanden for teamet er Ole Stokholm Pedersen, der er medlem i DV Lokalforening 
Sydøstjylland. To af de øvrige medlemmer af teamet er med i bestyrelsen for DV Lo-
kalforening Sydvestjylland. Brian Ethelberg, der er formand for Lokalforeningen og 
Finn Falck er medlem af bestyrelsen. 
 
Team Sjælland Nord og Hovedstaden 
Formanden for teamet, Per Amnitzbøl Rasmussen, er jævnligt i kontakt med Carsten 
Cederby, der er formand for DV Lokalforening København, og med Gert Andersen, 
der er formand for DV Lokalforening Nordsjælland. 
 
Team Sjælland Syd 
Formanden for teamet, Ib Jensen, er formand for DV Lokalforening Lolland, Falster & 
Møn. 
 
Team Bornholm 
Formanden for teamet er Vagn Risager. Han er engageret i og samarbejder med DV 
lokalforening Bornholm. 

 
 
Etablering af et samarbejde mellem Veteranstøttens Informations-
udvalg og de kommunale Veterankoordinatorer. 
 
I 2016 har Informationsudvalget sat fokus på det lokale samarbejde mellem kommu-
nernes veterankoordinatorer og de regionale teams. 
 
Beslutning herom blev truffet på et udvalgsseminar i september, hvor Lars Kaastrup 
Olesen meldte sig som tovholder for projektet. Lars vil i første omgang kontakte vete-
rankoordinatorerne i det sønderjyske område.  
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12. december gennemførte Lars et møde med veterankoordinatoren i Åbenrå, hvor 
han medbragte Veteranstøttens nye folder. 
 
Når der er indsamlet information og erfaring med målgruppen i Sønderjylland, tages 
stilling til, om samarbejdet skal rulles ud over hele landet. 
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Veteran Pilsner. 
 
Gennem et samarbejde med Gundestrup Mejeri og Bryghus A/S på Fyn er det lykke-
des af få en Veteran Pilsner på markedet.  
 
De første øl blev torsdag den 12. januar solgt fra Meny i Rønne. 
 
Samarbejdsaftalen indebærer, at flasken er dekoreret med en camouflage farvet eti-
ket med Veteranstøttens mærke (Veteranskjoldet) og en tekst bag på flasken, hvoraf 
det bl.a. fremgår, at ”Veteran Pilsneren er lavet for at vise vores support til de danske 
Krigs Veteraner og den indsats, de yder”. 
 
Veteranstøtten modtager 1,50 kr. og Familienetværket 0,75 kr. pr. solgt Veteran Pils-
ner. 
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Udfordringer. 
 
Frivillige til Veteranstøtten. 
Veteranstøtten har behov for at rekruttere yngre veteraner som frivillige i Veteranstøt-
ten.  
 
Dem, som Veteranstøtten skal støtte, bliver yngre og yngre, mens de nuværende 
frivillige i Veteranstøtten af naturlige årsager bliver ældre og ældre, og nye frivillige i 
mange tilfælde, er personer, der efter et langt arbejdsliv, går på pension.  
 
Pensioneringen giver de pågældende en del fritid, som flere af dem vælger, at inve-
stere i Veteranstøttens frivillige for veteraner og deres pårørende. 
 
Accept fra Forsvarets myndigheder. 
I 2016 er der sket en positiv ændring i Forsvarets myndigheders opfattelse af, at Ve-
teranstøttens tilbud ikke er noget, man kan benytte sig af, men at det er et tilbud, 
man bør benytte sig af.  
 
Det er Informationsudvalgets håb og ønske, at udvalget også i det kommende år vil 
kunne fastholde den indstilling til Veteranstøttens rolle og opgave i forbindelse med 
samarbejdet med nye partnere (myndigheder).  
 
Fælles briefinger. 
Det er Informationsudvalgets oplevelse, at de vigtigste briefinger er dem, hvor både 
soldaten/veteranen og deres pårørende orienteres sammen, i en situation, hvor sol-
daterne/veteranerne tænker på deres mission, mens de pårørende tænker på, hvad 
der gøres for dem og deres soldat/veteran. 
 
Disse fælles briefinger er vigtige, fordi de giver begge parter et fælles billede af Vete-
ranstøttens tilbud og skaber mulighed for en uddybende dialog mellem solda-
ten/veteranen og de pårørende ud fra dette fælles billede. 

 
 
Vision.  
 
Det er Informationsudvalgets vision, at: 
 

- Udbygge samarbejdet mellem Informationsudvalgets regionale teams og Danmarks 
Veteraners Lokalforeninger. 
 

- Etablere et samarbejde mellem de kommunale veterankoordinatorer og Informations-
udvalgets regionale teams i hele landet, på grundlag af erfaringerne fra det samar-
bejde, der er iværksat i det sønderjyske område. 

 
 
 
 
 

Preben Korreborg 
Formand for Veteranstøttens Informationsudvalg 
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Bilag 4 til Veteranstøttens Årsberetning 2016 
  

AKTIVITETSUDVALGET 

 

Valløby, 10. februar 2017 
 
 

 
 

Aktivitetsudvalgets bidrag til Veteranstøttens  
Årsberetning 2016 

 
 
  
Underbilag: Veteranstøttens aktiviteter 2016. 

 
 
 
 

Veteranstøttens Aktivitetsudvalg.  
 
Veteranstøttens Aktivitetsudvalg har, fra starten i 2001, været en del af Veteranstøt-
tens organisation. 
 
I 2016 var der i Aktivitetsudvalget 11 frivillige plus 8 frivillige fra andre udvalg i Vete-
ranstøtten, der har støttet Aktivitetsudvalget i forbindelse med enkelte aktiviteter. 
 
Friluftsaktiviteter gennemføres af Friluftsudvalget, der i 2016 er blevet et selvstændigt 
udvalg under Aktivitetsudvalget. (Se bilag 5.) 
 
 

Overordnet formål og mål. 
 
Aktivitetsudvalgets formål og mål for aktiviteterne er at bidrage til at: 
 

• Opfange og aktivere de Veteraner, der lider af psykiske efterreaktioner og ikke 
opsøger det offentlige system, inden de bliver en belastning for sig selv, for deres 
pårørende og for samfundet. 
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• Støtte skadede Veteraner og deres pårørende, så deres trivsel og velvære i hver-
dagen forbedres, - herunder skal Veteraner med psykiske mén kunne deltage i 
fællesskabet for at få en mere optimal hverdag.  

 

• Styrke fællesskab, trivsel og samarbejde mellem Veteraner (skadede som stær-
ke) og deres pårørende. 

 

• Inddrage Danmarks Veteraners Lokalforeninger mest muligt i aktiviteterne. 
 

• Udbrede kendskabet til Danmarks Veteraner og Veteranstøttens arbejde til gavn 
for alle Veteraner og deres pårørende. 
 
 

 

 
Gruppetur til Kroatien – Der lægges blomster, hvor Claus Gamborg faldt 4. aug. 1995 
 
 

Ansvar og opgaver. 
 
Aktivitetsudvalget har ansvaret for at:  
 

• Planlægge, tilrettelægge og gennemføre aktiviteter med fokus på den gode ople-
velse og en forsvarlig økonomi, til støtte for målgruppen. 
 

• Udvikle relevante aktiviteter, - i videst muligt omfang i samarbejde med Danmarks 
Veteraners lokalforeninger og andre relevante aktører. 
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• Lede, styre og guide Aktivitetsudvalgets aktiviteter og projekter. 
 

• Udarbejde detaljeret årsbudget for Aktivitetsudvalgets aktiviteter.  
 

• Opdatere grundlaget for styring af Aktivitetsudvalgets samlede virksomhed. 
 

• Tilrettelægge og gennemføre aktiviteter, hvor Aktivitetsudvalget har kompeten-
cerne. 

 

• Finde og støtte særlige aktiviteter og projekter, der kan understøtte Veteranen og 
Veteransagen i sin helhed. 

 

• Opsøge de kompetencer, der kan medvirke til at tilrettelægge, gennemføre og 
understøtte Aktivitetsudvalgets virksomhed.  

 

• Støtte og vejlede Danmarks Veteraners lokalforeninger. 
 

 

Prioritet. 
 
Deltagere: 
 
Aktiviteterne er, - med mindre andet er nævnt specifikt, - åbne for alle Veteraner, idet 
dog skadede Veteraner har prioritet. 
 
Aktiviteter: 
 
1. Veteranstøttens egne aktiviteter. 

o Gruppetur til Kroatien 
o Gruppetur til Bosnien 
o Familiesommerlejr i Frøslev  (plus Gensynstræf) 
o Gruppetur til Norge 
o Gruppetur, Danmark (Frøslev)  (plus Gensynstræf) 

 
Herunder aktiviteter, der støttes økonomisk af Veterancentrets puljemidler. 

 
2. Danmarks Veteraners aktiviteter (Økonomisk støtte efter ansøgning). 

 
3. Gensynstræf for enheder og grupper (Økonomisk støtte efter ansøgning). 

 

4. Øvrige Veteranaktørers aktiviteter, heri støtte til opstart af Veteran Caféer  
(Økonomisk støtte efter ansøgning).  

 
 
Aktivitetsudvalgets aktiviteter i 2016. (Se Underbilag). 
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Gruppeaktiviteter i 2016. 
 
Veteranstøttens Gruppeaktiviteter er årligt tilbagevendende aktiviteter, der ledes af 
Veteranstøttens frivillige. 
 
Fælles for Veteranstøttens Gruppeaktiviteter, er samtalerne i gruppen, hvor vetera-
nerne deler deres oplevelser på godt og ondt, med heinanden. 
 
Af Underbilag fremgår, hvor mange Veteraner og pårørende, der har deltaget i de 
enkelte aktiviteter. 
 
Gruppetur til Kroatien blev gennemført i perioden 13. – 21. august 2016. 
 
Gruppetur til Bosnien blev gennemført i perioden 22. – 28. maj 2016. 
 
På disse to gruppeture har Veteranen mulighed for at tage en pårørende med. 
 
Deltagerne er et mix af ressourcestærke og udfordrede Veteraner. 
 
Kun undtagelsesvis kan en Veteran deltage mere end én gang. Når det sker, vil det 
primært være en udfordret Veteran, evt. en ressourcestærk, der kan træde til ved 
akut afbud for at udfylde en plads i sidste øjeblik. 
 
Gruppeturene til Kroatien og Bosnien, der er en kærneydelse i Veteranstøtten, har 
stor søgning og selvom disse to gruppeture er forbundet med store økonomiske om-
kostninger for Veteranstøtten, vil de også fremover være en del af Veteranstøttens 
tilbud til Veteranerne.  
 
Gruppetur Danmark blev gennemført i Camp Frøslev, der er Veteranstøttens eget 
aktivitets- og kursussted i Sønderjylland, beliggende i Frøslevlejren. 
 
På gruppeturen er der aktiviteter for Veteranerne i og omkring Camp Frøslev, samt 
udflugter i nærområdet, bl.a. til Dybbøl. 
 
Veteranstøttens Familiesommerlejr blev gennemført i perioden 16. – 23. juli i 
Camp Frøslev. 
 
På sommerlejren deltog 6 veteranfamilier, hvor den ene ægtefælle/partner har diag-
nosen PTSD. 
 
På sommerlejren var der aktiviteter og socialt samvær for de voksne og leg, aktivite-
ter og konkurrencer med og for børnene.  
Der er også udflugter til nærområdet, - bl.a. til Danfoss Universe på Als. 
 
Familiesommerlejren blev i 2016 finansieret med puljemidler fra Veterancentret. 
 
Veteranstøttens Familiesommerlejr – Gensynstræf blev gennemført i perioden 2. 
– 4. december i Frøslevlejren. 
 
Her samles familierne fra Familiesommerlejren igen og hygger sig sammen. 



48 
 

 
Familiesommerlejren – Gensynstræf blev i 2016 finansieret med puljemidler fra Vete-
rancentret. 
 
Gruppetur Norge blev gennemført i perioden 10. – 14. oktober 2016 på det norske 
”Forsvarets Veteransenter Bæreia” ved Kongsvinger, midt ude i den norske natur. 
 
På gruppeturen deltog 7 psykisk udfordrede Veteraner. 
 
Danmarks Veteraners (DV) aktiviteter støttet af VS.  
 
Af Veteranstøttens Statutter fremgår, at Veteranstøtten skal tilstræbe, at Danmarks 
Veteraners Lokalforeninger inddrages mest muligt i aktiviteterne. 
 
Dette sker primært gennem tildeling af økonomisk støtte til Danmarks Veteraners 
Lokalforeningers aktiviteter efter ansøgning om tilskud. 
 
I 2016 modtog 12 Lokalforeninger økonomisk støtte til 15 aktiviteter fra Veteranstøt-
ten, heri til aktiviteten ”Cykeltur Bornholm rundt”, hvor 7 psykisk udfordrede veteraner 
deltog i perioden 21. – 26. august 2016. 
 
Øvrige Veteranaktørers aktiviteter støttet af Veteranstøtten. 
 
Veteranstøtten har i 2016 støttet 15 aktiviteter, afviklet af andre aktører på Veteran-
området. 
 
Bl.a. er opstarten af Veteran Caféerne i Vordingborg, Holstebro og Århus hjulpet i 
gang med et økonomisk tilskud fra VS.  
 
Veteran Café Skive har fået et gratis ophold (weekend) i Camp Frøslev.  
 
Gensynstræf for enheder og grupper støttet af Veteranstøtten. 
 
Veteranstøtten har i 2016 støttet 16 Gensynstræf for Veteraner. 
 
Veteranerne har et stort behov for at mødes i mindre grupper (enhedsramme) for at 
snakke om gamle dage, - dele gode og dårlige minder, - og støtte hinanden. 
 
Selvom Veteranerne mødes i forbindelse med Flagdagen og andre mindedage, 
dækker det ikke Veteranens behov for gensyn. 
 
Veteranerne vil gerne mødes mere intimt og hos Veteranstøtten har de mulighed for 
at søge økonomisk tilskud til deres arrangement, til f.eks. overnatning og forplejning. 
 
Veteranstøttens tilskud reducerer selvbetalingen og gør det dermed muligt for flere 
Veteraner at deltage. 
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Aktiviteternes effekt. 
 
Aktivitetsudvalget vurderer, at aktiviteterne har bidraget til at:  
  

• Alle veteraner og pårørende deltager aktivt, hygger sig, og får nogle gode ople-
velser og ikke mindst får de udbygget og styrket deres netværk.  

• Skadede Veteraner erhverver sig en viden og erfaring, der kan påvirke deres dag-
lige situation i positiv retning.  
 

• Give de pårørende indsigt i og viden om de forhold, der har påvirket deres nære 
med ar på sjælen og styrke de pårørendes netværk med ligesindede og skabe 
stærke relationer. 
  

• Vise, at Veteranstøtten er en aktiv og troværdig samarbejdspartner, der medvirker 
til at hjælpe Veteraner og deres pårørende på rette vej – i forhold til sundhed, fy-
sisk aktivitet og mental styrke.  
 

 

 
Gensynstræf – IFOR, hold 1. 

 

Særlige udfordringer. 
 
Aktivitetsudvalget finder, at der er følgende særlige udfordringer: 
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• Veteranstøtten har udfordringer med at nå de yngre Veteraner, samt de psykisk 
udfordrede Veteraner.  
 
Veteranstøtten vil derfor fortsat styrke markedsføring og initiativer, for at flere 
(yngre) Veteraner og især Veteraner med psykiske og fysiske mén, deltager i Ve-
teranstøttens aktiviteter.  
 
Veteranstøtten vil udarbejde en kommunikationsstrategi for at øge Veteranstøt-
tens synlighed over for Veteranerne, de pårørende, øvrige veteranaktører og 
myndighederne. 
 

• Veteranstøtten er udfordret på økonomien og bør undersøge muligheden for fi-
nansiering gennem Fundraising, for derigennem, at sikre sig et tilstrækkeligt, 
økonomisk grundlag i fremtiden. 

  
Veteranstøtten vil deltage i kursus i fundraising, der udbydes af Center for frivilligt 
socialt arbejde.  

 
 

Aktivitetsudvalgets målsætning for 2017. 
 
Aktivitetsudvalget vil: 
 

• Styrke markedsføringen af aktivitetsudvalgets tilbud. 
 

• Styrke samarbejdet med relevante aktører. 
 
 
 
 
 

Jan Flemming Hansen 
Formand for Veteranstøttens Aktivitetsudvalg 
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Aktivitetsudvalget , Underbilag til Bilag 4. 
 
 

VETERANSTØTTENS 
GRUPPEAKTIVITETER 

VETERANER PÅRØRENDE IALT 

        

Gruppetur Kroatien 27 18 45 

Gruppetur (Sarajevo) Bosnien 27 13 40 

Gruppetur NORGE 10   10 

Gruppetur NORGE - Gensynstræf  10   10 

Gruppetur DK 6   6 

Sommerlejr familie Frøslev 13 19 32 

Sommerlejr familie Frøslev - Gensyn 13 19 32 

 
   

 

106 69 175 

 
   

 
   

SAMARBEJDET MED 
DANMARKS VETERANER 

VETERANER PÅRØRENDE IALT 

        

DV Nordsjl - Bornholm rundt på cykel 12 1 13 

DV Lolland-Falster & Møn - Skydning 9   9 

DV NV - Peacekeepers Day Cypern 18 21 9 30 

DV Øst - Veteranudflugt til Samsø 6    6 

DV Øst - Start af Veteran Café Horsens 30 10 40 

DV TMS - Bustur til FN Museet 22 5 27 

DV Thy-Mors-Salling - Pizza aften 8 8 16 

DV Sønderjylland - Julearrangement 27 27 54 

DV Viborg - 4-kant skydning 7   7 

DV Viborg - 4-kant skydning - Efterår 11   11 

DV Næstved - Grill arrangement 20 17 37 

DV Bornholm - Paintball (Hvervning) 6   6 

DV København - Grillarrangement 9 1 10 

DV Midtsjælland - Stevns - Opstart       

DV SV - Kammeratskabsaften 12   12 

DV-LF & Møn - Julearrangement  20   20   40  

 
   

 

220 98 318 
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STØTTE TIL ØVRIGE 
AKTØRER 

VETERANER PÅRØRENDE IALT 

        

Sund mad - PTSD-ramte veteraner 5 4 9 

Veteranoasen - Familiesommerlejr 15 32 47 

MC Tour DK2016 (3) 29 2 31 

ATT - Weekend for skadede Veteraner 11 1 12 

Produktion af film 27 18 45 

Veteran Café Vordingborg - Åbning  30   28   58  

Veteran Café Skive - Camp Frøslev 8 9 17 

Veteran Café Holstebro - Opstart 35 35 70 

Veteransommerfest (Tilskud) 22 27 49 

Mindesten - Bornholm 300 100 400 

Naturweekender - Redirect 3   3 

Veteran Café Vordingborg - Opstart 25   25 

Veteran Café Århus - Opstart  40   20  60  

Veteran Café Vordingborg - Etablering  10     6   16  

Juletræsfest for Veteraner og pårørende 26 79 105 

 
   

 

586 361 947 
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GENSYNSTRÆF VETERANER PÅRØRENDE IALT 

        

DANCON/UNFICYP, Hold 56 33   33 

Cypernveteraner (Frøslev) 33 4 37 

Cypern - hold 55 12   12 

Jægerkorpset 39 20 59 

UNPF, hold 7 - IGDET 29   29 

ISAF 12 - POMLT 12   12 

KFOR 18 - Paintball 16   16 

Seniortræf - Tidligere Landsformænd 9 2 11 

IFOR 1 (JDR) 31   31 

3 DEL/B COY/ISAF 6 16   16 

Veteranfamiliesommerlejr 2013 8 8 16 

3 DEL/KFOR 19 18   18 

Veterantur til Tyskland 6 2 8 

UNPF, hold 1 (+) 19   19 

VJTF - 1 PNIGKMP 25   25 

LEO i Afghanistan 43   43 

 
   

 

349 36 385 

 

 

 

 

 

I ALT VETERANER PÅRØRENDE IALT 

        

Veteranstøttens Gruppeaktiviteter 106 69 175 

Samarbejdet med Danmarks Veteraner 220 98 318 

Støtte til øvrige aktører 586 361 947 

Gensynstræf 349 36 385 

        

 
   

 

1.261 564 1.825 
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Bilag 5 til Veteranstøttens Årsberetning 2016 
  

FRILUFTSUDVALGET 

 

Hillerød, 20. december 2016 
 
 
 

Friluftstsudvalgets bidrag til Veteranstøttens  
Årsberetning 2016 

 
 
  
Underbilag: Friluftsaktiviteter 2016. 
 

 

 

 
 

 
Billede fra september 2016 fjeldvandring i Jotunheimen (Norge). 
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Veteranstøttens Friluftsudvalg. 
 
Veteranstøttens Friluftsudvalg blev dannet i efteråret 2015 og er i 2016 finansieret af 
puljemidler fra Veterancenteret.  
 
Friluftsudvalget hører organisatorisk til under Aktivitetsudvalget.  
 
Friluftsudvalget består af fire frivillige, der alle, for nuværende, enten er i arbejde eller 
under uddannelse. Alle fire er uddannet inden for friluftsliv med forskellige certifice-
ringer inden for de typer friluftsliv, der udbydes gennem Friluftsudvalget således, at 
aktiviteterne gennemføres på en sikkerhedsmæssig og lovgivningsmæssig forsvarlig 
måde. 
 
Veteranstøttens Friluftsaktiviteter omfatter klassisk Nordisk friluftsliv, bl.a. kano, kajak 
og vandreture i hele Norden samt fjeldvandring, klatring og oplevelsesdage i naturen. 
 

 
Friluftsliv. 
 

• Friluftsliv er ophold og aktiviteter udendørs.  

• Friluftsliv kan udfolde sig i byen, på landet, i luften eller i vandet.  

• Friluftsliv er i udgangspunktet lystbetonet og knyttet til vores fritid.  

• Det er en værdi, at friluftslivet giver os en oplevelse af at komme nærmere natu-
ren.  

• Friluftsliv er mangfoldigt, og kan udover i fritiden finde sted som et afbræk i ar-
bejdsdagen, i forbindelse med undervisning eller som led i pædagogiske aktivite-
ter eller behandlingsforløb.  

• Friluftsliv kan være roligt, afslappende eller fysisk krævende. Det rummer leg, 
konkurrence eller transport. Formålet kan være en god oplevelse, være sammen 
med andre, blive dygtigere, klogere eller sundere. 

 

 
Overordnet formål og mål. 
 
Friluftsudvalgets formål er at udvikle, understøtte og tilbyde friluftsoplevelser til Vete-
ranstøttens målgruppe af veteraner og pårørende i ind- og udland. 
 
Friluftsoplevelserne gennemføres med henblik på, at sikre gode og udviklende ople-
velser, der skal give veteraner og pårørende et mentalt og fysisk pusterum, således 
den enkelte veteran eller pårørende oplever succes og større overskud i det daglige, 
men også for at understøtte veteranens sammenhængskraft gennem gode og sam-
lende oplevelser både individuelt og i fællesskab med andre veteraner med henblik 
på trivsel og et godt familieliv.  
 
For at sikre, at veteraner og pårørende, der ikke selv er i besiddelse af friluftsmateri-
el, kan deltage i friluftsaktiviteterne, har Friluftsudvalget anskaffet en mindre pulje af 
materiel (telte, soveposer, liggeunderlag, gaskøkkener og rygsække), som veteraner 
og pårørende kan låne. 
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Friluftsmateriellet administreres af Friluftsudvalgets formand. 
 

 
Styrende for alle aktiviteter i Friluftsudvalget er, at: 
 

• Friluftsliv er for alle.  

• Friluftsliv skaber fællesskab og engagement. 

• Friluftsliv løfter sundhed og livskvalitet. 

• Vi skal lære i og af naturen. 

• Sikre, at Veteranstøtten fortsat er en aktiv og troværdig partner i forhold til støtte 
til alle veteraner og pårørende. 

 
Aktiviteterne annonceres i Danmarks Veteraners blad ”Baretten”, samt på sociale 
medier og på Veteranstøttens hjemmeside.  
 
I samarbejde med Veteranstøttens Informationsudvalg har Friluftsudvalget udarbej-
det en flyer og en plakat, der reklamerer for udvalgets Friluftsaktiviteter.  
Flyers og plakater uddeles og sendes til Veterancenteret, Veterankoordinatorerne 
ved kommunerne, Veteranhjemmene, KFUM Soldaterrekreationer, Veteran Caféer 
og Forsvarets enheder, samt udvalgte aktører på området. 
 
Aktiviteterne er typisk åbne for tilmelding fra hele Veteranstøttens målgruppe. 
 

 
Løbende evaluering af Friluftsudvalget og aktiviteterne. 
 
På baggrund af de i 2015 og 2016 gennemførte aktiviteter, vurderes det, at: 
 

• Deltagerne er aktive og hygger sig. 

• Deltagerne udtrykker sig positivt om aktiviteterne. 

• Deltagerne udbygger nye netværk og relationer. 

• Deltagerne oplever fysisk og psykisk succes. 

• Deltagerne udvikler sig. 
 

 
Særlige udfordringer. 
 

• Veteraner tilmelder sig aktiviteter, men møder ikke op, eller afmelder i sidste øje-
blik. 

• Udstyr til friluftsliv kan være en stor investering for Veteranstøtten og for deltager-
ne. 

• Markedsføring af aktiviteter overfor målgruppen. 

• Sikre økonomisk grundlag for Friluftsudvalgets aktiviteter. 

• Finde turledere, der har tid til frivilligt arbejde, og er veteraner. 
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Løbende aktioner. 
 
Friluftsudvalget vil: 
 

• Fortsat løbende kontakte de tilmeldte deltagere for derved at sikre, at de fortsat 
agter at deltage og ikke melder fra i sidste øjeblik. 

• Fortsat styrke markedsføring og initiativer. 

• Fortsat producere turberetninger og nyheder til Baretten, hjemmeside og sociale 
medier.  

• Fortsat rekruttere egnede frivillige til Friluftsudvalget. 
 
 
 
 
 

Niels Overgaard Blok 
Formand for Veteranstøttens Friluftsudvalg 
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Friluftsudvalget, Underbilag til Bilag 5. 
 
 

 

Friluftsaktiviteter i 2016 
 

Aktivitet Måned Antal Målgruppe Bemærkninger 

Meginjolle sejlads  
 

APR  Skadede  
veteraner  

Sejladsen blev aflyst grundet 
for få tilmeldinger. Se aktivite-
ter 2017. 

Vandre og fiske-
tur til Glaskogen 

MAJ 10 Veteraner Turen blev gennemført med 5 
dages vandring rundt om Gla-
søen.  

Veteraner i 
skoven 

MAJ 6 Veteraner 3 dage på Veteranengen. 

Familiedag på 
Kullen 

AUG  Veteraner og 
pårørende 

Dagen blev aflyst grundet 
sygdom. 

Fjeldvandring SEP 8 Veteraner Turen blev gennemført hen-
over 7 dage i Jotunheimen. 

Kanotur OKT 15 Veteraner og 
pårørende 

Turen blev gennemført hen-
over 4 dage i Halen, Raslån-
gen og Immlnsøerne.  

 
 
 

Planlagte Friluftsaktiviteter i 2017 
 

Aktivitet Måned Antal Målgruppe Bemærkninger 

Vinterfjelds-  
kursus Norge 

FEB/MAR 8 Veteraner Lær at gå på ski og være 
på vinterfjeld. 

Begynder- 
vandretur Skåne 

APR 10 Veteraner og 
pårørende 

Basis friluftsliv og van-
dring. 

Begyndervandretur 
Sydfyn 

MAJ 10 Veteraner og 
pårørende 

Basis friluftsliv og van-
dring. 

Sejlads og Bushcraft 
Nødebo 

JUN 12 Veteraner og 
pårørende  

Lær at sejle en Meginjol-
le og basis bushcraft. 

Packrafting 
Norge 

JUL 6 Veteraner Lær at packrafte og van-
dre på elv og fjeld i Nor-
ge. 

Kajakkursus 
Limfjorden 

JUL 12 Veteraner og 
pårørende 

Kajakkursus og ekspedi-
tion i Limfjorden. 

Vandre og  
fisketur Norge 

AUG 10 Veteraner Fjeldvandring og  
Fjeldørred. 

Kanotur 
Sverige 

SEP 16 Veteraner og 
pårørende 

Basis kano og friluftsliv. 
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Bilag 6 til Veteranstøttens Årsberetning 2016 
  

IDRÆTSUDVALGET 

 

Læborg, januar 2017 
 
 
 

Idrætsudvalgets bidrag til Veteranstøttens  
Årsberetning 2016 

 
 
  
Underbilag: Idrætsudvalgets aktiviteter 2016. 
 
 

 

Veteranstøttens Idrætsudvalg 
  
Veteranstøttens Idrætsudvalg blev oprettet inden for Veteranstøttens organisation i 
SEP 2011 og består af 8 aktive medlemmer, samt et antal idrætsinteresserede hjæl-
pere, der støtter i forbindelse med gennemførelse af aktiviteterne.  
 
Idrætsudvalgets kompetencer har både rod i Forsvaret og i civile idrætsuddannelser, 
samt i særlige idrætskompetencer, indhøstet gennem erfaringsindhentning ved del-
tagelse i en bred vifte af idrætsfaglige kurser, forskellige træningsaktiviteter samt 
konkurrencer på bredde- og eliteniveau, såvel inden for Forsvaret, som i civilt regi.    
 
 

Overordnet formål og mål. 
 
Idrætsudvalgets formål og mål for idrætsaktiviteterne, er at bidrage til at: 
 

• Støtte skadede veteraner og deres pårørende, så deres trivsel og velvære i hver-
dagen forbedres, herunder skal veteraner med psykiske mén kunne deltage i fæl-
lesskabet i større udstrækning end i dag, for at få en mere optimal hverdag og 
øge interaktionen med samfundet.  
Ressourcestærke veteraner støtter skadede veteraner under idrætsaktiviteterne 
efter omstændighederne og efter behov. 
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• Styrke fællesskab, trivsel og samarbejde mellem veteraner og deres pårørende. 
 

• Øge den fysiske træning blandt alle veteraner og deres pårørende, så fysisk akti-
vitet er med til at optimere sundhed, mental styrke og selvværd. 
 

• Udbrede kendskabet til Danmarks Veteraners og Veteranstøttens arbejde til gavn 
for alle veteraner og deres pårørende. 

 
Det overordnede mål er, at alle veteraner, med prioritet til veteraner med psykiske 
mén, samt deres pårørende, opnår en højere grad af interaktion med samfundet i 
bredeste forstand. 
    

 
 

VETCAMP på Club La Santa.  
 

Ansvar og opgaver. 
 
Idrætsudvalget har overfor Veteranstøttens Forretningsudvalg ansvaret for - med pri-
oritet til skadede veteraner og deres pårørende - at:  
 

• Planlægge Veteranstøttens årlige idrætsaktiviteter.  

• Lede, styre og guide Veteranstøttens idrætsaktiviteter og idrætsprojekter. 

• Udarbejde årsbudget for Idrætsudvalgets aktiviteter.  

• Opdatere grundlaget for styring af Idrætsudvalgets samlede virksomhed.   

• Tilrettelægge og gennemføre idrætsaktiviteter, hvor Idrætsudvalget har kompe-
tencerne. 

• Finde og støtte skadede veteraner, der kan fremstå som rollemodel for andre ve-
teraner. 

• Finde og støtte særlige idrætsprojekter, der kan understøtte veteranen og vete-
ransagen i sin helhed.  

• Opsøge de idrætskompetencer, der kan medvirke til at tilrettelægge, gennemføre 
og understøtte Veteranstøttens idrætsvirksomhed.  
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• Støtte og vejlede Danmarks Veteraners Lokalforeninger. 
 
 

Idrætsudvalgets idrætsaktiviteter i 2016. (Se Underbilag). 

 
Prioriteringer. 
Planlagte idrætsaktiviteter for alle veteraner med prioritet til skadede veteraner. 
 
5. Nijmegenmarchen. 
6. VETCAMP på Club La Santa (CLS). 
7. Veteranstøttens åbne mesterskaber i skydning og bowling.  
8. Veteranstøttens hold til diverse idrætsaktiviteter.   
9. Øvrige idrætsaktiviteter, som f.eks. eksterne idrætsaktiviteter.  

 
Idrætsudviklingsprojekter for alle veteraner. 
 

• Veteranstøttens idrætstøj til markedsføringsformål. (genanskaffelse). 

• Samarbejde med en landskendt kommerciel idrætsaktør.  

• Øvrige projekter. 
 
Eksterne idrætsaktiviteter til støtte for skadede veteraner. 
 

• Støtte til og samarbejde med Team Veteran. 

• Støtte til øvrige aktiviteter inden for andre institutioners eller enkeltpersoners 
idrætsaktiviteter, som medvirker til at synliggøre Veteranstøtten. 

 
 

Idrætsaktiviteternes effekt. 
 
Idrætsudvalget vurderer, at idrætsaktiviteterne har bidraget til at:  
  

• Alle aktivt udvikler fællesskabet mellem veteraner og får nye venskaber gennem 
nogle gode oplevelser.  

• Skadede veteraner erhverver sig en positiv viden og erfaring, der kan påvirke de-
res daglige situation i en positiv retning.  

• Give de pårørende motivation til og viden om, hvordan deres nære med særlige 
behov stadig kan føre et mere aktivt og sundere liv.  

• Vise, at Veteranstøtten er en aktiv og troværdig samarbejdspartner, der medvirker 
til at hjælpe veteraner og deres pårørende på rette vej – ift. sundhed, fysisk aktivi-
tet og mental styrke.  
 

 

Særlige udfordringer. 
 
Idrætsudvalget finder, at der er følgende særlige udfordringer: 

• Det er fortsat vanskeligt at tiltrække veteraner med særlige behov til hjemlige akti-
viteter i Danmark.  
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Veteranstøtten kan fortsat styrke sin markedsføring og sine initiativer, for at endnu 
flere veteraner, og især veteraner med psykiske mén, kan deltage i Veteranstøt-
tens aktiviteter.  
Veteranstøtten bør udarbejde en markedsføringsplan for at effektivisere handlin-
gerne overfor veteranerne. 
  

• Veteranstøtten bør etablere et samarbejde med en eller flere kommercielle og 
landskendte aktører for at sikre et tilstrækkeligt økonomisk grundlag i fremtiden.  
Veteranstøtten bør udarbejde en sponsorliste over potentielle samarbejdspartne-
re og tage initiativ til at drøfte et muligt fremtidigt samarbejde.  

 
 

Idrætsudvalgets målsætning for 2017. 
 
Idrætsudvalget vil: 
 

• Analysere udbuddet af idrætsaktiviteter for derved at udvikle aktiviteterne i et 
fremadrettet perspektiv, så de løbende er i tråd med samfundet udvikling inden 
for idræt generelt og stadig bevarer deres tilknytning til veteranernes soldaterver-
den. 
 

• Arbejde for at kunne gennemføre VETCAMP i 2017 med støtte fra private virk-
somheder. 
 

• Arbejde for at kunne gennemføre marchture for skadede veteraner i 2017 med 
støtte fra private virksomheder. 
 

• Udvikle Veteranstøttens holdaktiviteter, så endnu flere veteraner kan bringes 
sammen ifm. gennemførelse af idrætsaktiviteter. 
 
 
 

 
Finn Pauli Nielsen 

Formand for Veteranstøttens Idrætsudvalg 
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Idrætsudvalget, Underbilag til Bilag 6. 
 

 

 

 

Idrætsaktiviteter i 2016 
 

Idrætsaktivitet Antal 
deltagere 

Målgruppe Bemærkninger 

VETCAMP 2016. 
 

20 Skadede vete-
raner, primært 
med PTSD.  

VETCAMP 2016 gennemføres på 
Club La Santa (CLS) på Lanzaro-
te med økonomisk støtte fra 
Krogager Fonden og praktisk 
støtte fra CLS. 

 
 
 

Idrætsaktivitet Antal 
deltagere 

Målgruppe Bemærkninger 

Veteranstøttens åbne 
mesterskaber i bowling. 

13 Alle veteraner 
samt deres 
pårørende. 
 

Socialt bowlingstævne for alle 
veteraner.  
 

Hærløbet. 24 Alle veteraner 
samt deres 
pårørende. 

VS-holdet løb i VS T-shirt. 
DV og VS støttede Hærens Offi-
cersskole med 25 hjælpere til 
hele arrangementet. 
 

Københavns Maraton. 2 Alle veteraner Løbet gennemføres i samarbejde 
med Team Veteran og støttet af 
Atletikklubben Sparta. 
 

Århusmarchen. 1 Alle veteraner Kontrolmarch for deltagere til  
Nijmegenmarchen. 
 

Grænsemarchen. 21 Alle veteraner Kontrolmarch for deltagere til  
Nijmegenmarchen. 
 

Slagelsemarchen. 7 Alle veteraner Kontrolmarch for deltagere til  
Nijmegenmarchen. 
 

Hærvejsmarchen. 
 

7 Alle veteraner  

Veteranstøttemarchen. 24 Alle veteraner 
med prioritet til 
skadede. 
 

Veteranstøttens march for det 
udtagne Nijmegenhold.  

Nijmegenmarchen. 24 Alle veteraner Nijmegenmarchen kunne ikke 
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med prioritet til 
skadede. 
 

gennemføres med 1. gangs-
deltagere iht. bestemmelserne for 
Nijmegenmarchens 100 års jubi-
læum.  
 

Veteranmarchen i Sveri-
ge. 

12 Alle veteraner 
med prioritet til 
skadede. 
 

 

Cykeltur på Bornholm. 10 Skadede vete-
raner, primært 
med PTSD.  
 

 

DV landsskyttestævne. 
 

Ca. 200 Medlemmer af 
DV.  
 

IDRUDV støtter ifm. den prakti-
ske resultatstyring af de lokale 
skydninger. Omkostningerne be-
tales af DV. 
 

 
 
Eksterne idrætsaktiviteter støttet af Veteranstøtten. 
 

Idrætsaktivitet Antal 
deltagere 

Målgruppe Bemærkninger 

Håndcykelaktivitet i USA. 1 Fysisk skadet 
veteran. 

VS har bidraget med økonomisk 
støtte til flybillet til USA.  
 

 
I forhold de planlagte idrætsaktiviteter i 2016 var Idrætsudvalget pga. manglende til-
meldinger, nødsaget til at aflyse: 
  

• Veteranstøttens åbne mesterskaber i golf.   

• Veteranstøttens åbne mesterskaber i skydning.  
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Bilag 7 til Veteranstøttens Årsberetning 2016 
  

SOCIALUDVALGET 

 

Glamsbjerg, 24. januar 2017 
 
 
 

Socialudvalgets bidrag til Veteranstøttens  
Årsberetning 2016 

 
 
 
 

Veteranstøttens Socialudvalg. 
 
Socialudvalget består af 8 psykisk robuste Veteraner med mange års erfaring i soci-
alt- og sundhedsfagligt arbejde.  
 
Herudover kan udvalget trække på specialkompetencer fra andre frivillige i Veteran-
støtten, når det fx handler om økonomisk rådgivning m.v. 
 
 

Overordnet formål og mål. 
 
Formålet med Socialudvalgets arbejde er, at støtte/vejlede/hjælpe Veteraner og de-
res pårørende i situationer, hvor de føler, at de ikke selv har de nødvendige ressour-
cer eller kompetencer til løsning af deres problemer.  
 
Socialudvalget behandler ikke, men giver råd og vejledning, og udvalget ledsager 
gerne Veteranen til behandlingen/mødet. 
 
Socialudvalgets mål er at tilbyde kompetent og relevant hjælp og støtte til Veteraner, 
og deres pårørende.  
 
 

Ansvar og opgaver. 
 
Socialudvalget har bl.a. ansvaret for, at  
 

- Hjælpe Veteraner i forbindelse med:  
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o Arbejdsskadesager – heri anmeldelse, advokatvalg, udfyldelse af do-
kumenter, tovholder i sagsgang  

o Forsikringssager 
o Job- og legatansøgninger   
o Uddannelsesrådgivning 
o Pensionssager 
o Økonomirådgivning/Fogedsager 
o Straffesager 

- Hjælpe Veteraner til at komme i behandling for misbrug 
- Yde støtte til dannelse af netværk for isolerede Veteraner 
- Yde støtte til at danne netværk for kvindelige Veteraner 
- Støtte Veteraner i forbindelse med indlæggelse til psykiatrisk behandling 
- Forhindre/forebygge selvmordsforsøg 
- Ledsage udfordrede Veteraner til møder med alle former for offentlige myn-

digheder/behandlere/retsmøder/banker/advokater/skoler/arbejdsgivere 
- Rådgive Veteraner i forbindelse med skilsmisser/afbrudte forhold 
- Rådgive i samværssager 
- Kontakt til faglige organisationer 
- Hjemløshed 
- Kontakt ved ophold på veteranhjem, soldaterrekreationer, forsorgshjem, ar-

resthuse o.lign. 
- Kontakt ved svær sygdom. 

 
Sagsforløbet kan variere i omfang fra enkelte møder/samtaler til hyppige kontakter, 
der strækker sig over flere år. 
 
 

Aktiviteter i 2016. 
 
I 2016 blev arbejdet i Socialudvalget præget af de stort opslåede historier omkring 
selvmord blandt Veteraner og om en Veterans drab på sine forældre, som pressen 
og Facebook svælgede i hen over sommeren. Den aggressive omtale stigmatiserede 
Veteranerne og gav store efterdønninger i udvalgets arbejde med udfordrede vetera-
ner, men i særdeleshed gav det travlhed i forhold til kontakten til veteranernes pårø-
rende. 

 
Flere veteraner med PTSD-diagnoser oplevede, at de ulykkelige historier blev brugt 
som påskud af tidligere partnere/medforældre til at mindske, eller helt ophæve, Vete-
ranens ret til samvær med de fælles børn. Andre Veteraner oplevede, at familie, 
venner, arbejdsgivere/kolleger o.a. nu var utrygge ved dem.  
I den forbindelse har udvalgets medlemmer ydet en meget stor indsats i form af dia-
log med de berørte parter og ledsagelse som bisiddere.  

 
Socialudvalget har været repræsenteret i arbejdet med opstart af Veteran Caféer, 
væresteder og aktiviteter for veteraner – gerne i samarbejde med kommuner og an-
dre foreninger/organisationer. Herigennem opnås en naturligt kontakt med mange 
veteraner og pårørende, og den personlige kontakt, kendskab og tillid har ofte været 
afgørende for veteranens eller den pårørendes valg af den, som de i sidste ende øn-
sker hjælp fra.  
 



67 
 

Det faktum at Veteranstøtten bliver valgt, er ofte udsprunget af, at Veteranstøtten 
ikke repræsenterer hverken en kommunal forvaltning, forsvaret eller anden offentlig 
myndighed, som de pågældende har følt sig svigtet af, eller ikke mødt forståelse hos.  
 
Her er det vigtigt at understrege, at Veteranstøtten ikke behandler.  
Socialudvalgets medlemmer forsøger at opbygge en forståelse hos Veteranen/den 
pårørende for, at en kontakt - primært til Veterancenteret - kan være en rigtig god 
mulighed for at få professionel hjælp, men en del veteraner og pårørende frabeder 
sig udtrykkeligt, at Veterancenteret (Forsvaret) eller andre offentlige myndigheder, 
bliver kontaktet.  
 
Her kommer medlemmerne i Socialudvalgets socialfaglige baggrund, uddannelse og 
erfaring til sin ret, og i nært kollegialt samarbejde medlemmerne imellem kan der pe-
ges på andre relevante tilbud. Det skal dog understreges, at Socialudvalget ikke 
henviser til private aktører af nogen art. 
 
I 2016 har Socialudvalget bistået mere end 125 individuelle veteraner og pårørende 
med forskellige opgaver. Herudover kommer kontakten til de mange, der, som følge 
heraf, bliver involverede parter i de enkelte sager.  
 
Der er konstateret en klar stigning i antallet af henvendelser.  
 
Udvalgets medlemmer deltager aktivt i de relevante kurser og uddannelser, som til-
bydes på området, og har i 2016 haft deltagere, som har gennemgået den Norske 
veteranuddannelse på det norske Forsvarets Veteransenter, samt deltaget i kurser 
om krisetraumer.  
 
Herudover har Socialudvalgets medlemmer deltaget ved uddannelses- og informati-
onsmøder med kommunale/offentlige myndigheder, samt medvirket ved uddannel-
sen af frivillige på Veterancafeerne. 
 
Det er Socialudvalgets absolutte oplevelse, at dette er en succes, som har givet gode 
resultater i mange konkrete sager, i året der gik. 
 
 

Udfordringer 
 
Den største udfordring for udvalget er at få kontakt til den store ”tavse” gruppe, som 
har behov for støtte og hjælp, men som ikke magter selv at opsøge hjælpen/støtten.  
 
Udvalgets medlemmer har oplevet, at den større udadvendte aktivitet/synlighed, som 
Socialudvalget har valgt som strategi, har medført en øget tilgang af henvendelser 
fra Veteraner, der ikke tidligere har været kontakt til.  
 
Udvalgets medlemmer deltager alle aktivt i Veterancafeer, parader, møder, besøg på 
Veteranhjemmene, udstillinger og lignende arrangementer. Det er udvalgets oplevel-
se, at tilstedeværelsen åbner op for muligheden for den første uformelle kontakt, net-
op fordi udvalgets medlemmer selv er Veteraner. 
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Mål 2017 
 
Det er Socialudvalgets målsætning for 2017, at være synlige ved at deltage i relevan-
te veteranarrangementer i endnu højere grad end i 2016, samt at være medhjælpen-
de til opstart af sociale aktiviteter – Veterancafeer o.l. – overalt i landet for herigen-
nem, at udbygge kendskabet til tilbuddene fra Socialudvalget, samt udbygge netvær-
ket af samarbejdspartnere og slå Veteranstøtten fast, som en troværdig og effektiv 
samarbejdspartner. 
 
 

Vision 
 
Visionen er, at Veteranstøttens Socialudvalg fortsat skal at være: 
 

- Det troværdige tilbud til veteraner og deres pårørende,  
 
samt 
  

- Den fagligt kvalificerede samarbejdspartner for de offentlige myndigheder, 
som ser værdien i et tilbud udført af frivillige med veteranbaggrund. 

 
 
 
 
 
 

Bjarne Berner 
Formand for Veteranstøttens Socialudvalg 
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Bilag 8 til Veteranstøttens Årsberetning 2016 
  

CAMP FRØSLEV 

 

Billund, 16. januar 2017 
 

 

 

 

Camp Frøslevs bidrag til Veteranstøttens  
Årsberetning 2016 

 

  

 

  

    Camp Frøslev       
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Camp Frøslev. 
 
”Kammeratstøttens Veteranhjem” i Frøslev skiftede pr. 1. januar 2016 navn til ”Camp 
Frøslev”. 
 
Camp Frøslev er beliggende i Frøslevlejren i Sønderjylland.  
 
Camp Frøslev er etableret for at understøtte det arbejde, Veteranstøtten udfører for 
at hjælpe veteraner og deres pårørende, der har udfordringer som følge af vetera-
nens udsendelse i en international mission. 

 
Hvor det statistiske grundlag for belægningen i 2015 var mangelfuldt, er der i 2016 et 
grundlag, der omfatter et fuldt år, 1. januar – 31. december, 2016. Der er udfærdiget 
statistisk materiale som udviser antal bookinger, samt tilhørende overnatninger og 
forbrug af timer for daglig leder, samt hjælpere i forbindelse med arrangementer i 
Camp Frøslev.  
 
 

Kapaciteter i Camp Frøslev. 
 
Består af to barakker i Frøslevlejren, benævnt H 15 og H 16.  
 
Frøslevlejren var under Anden Verdenskrig tysk interneringslejr for bl.a. det danske 
politi. 
 
Af betegnelsen på barakkerne H 15 og H 16 kan udlæses, at de under krigen blev 
anvendt til de internerede = Häftlinge. 
 
Veteranstøtten anvender Camp Frøslev til Familiesommerlejr, gensynstræf, møder, 
intern og ekstern uddannelse, samt til Veteranstøttens Årsmøde. 
 
Camp Frøslev udlånes endvidere til andre aktørers aktiviteter – F.eks. til Team Vete-
ran og Veteran Caféer.  
 
H 15 har 8 værelser, hvori der kan overnatte op til 20 personer. Værelserne er fordelt 
med følgende opdeling, 4 stk. til 3 personer, 3 stk. dobbeltværelser, 1 stk. enkelt væ-
relse.  Der er to bad/toilet på gangen. 
 
Derudover indeholder H 15 et anretterkøkken, samt aktivitetsrum med bordtennis, 
pool bord, dart og bordfodbold og et undervisnings-/mødelokale som kan deles i to, 
med plads til 50 personer. 
  
I bygningen kan gennemføres op til fem separate gruppemøder.  
 
Bygningen indeholder endvidere depotrum med 8 MTB-cykler, en almindelig voksen 
cykel, tre børnecykler, samt diverse soveposer, liggeunderlag og to stk. gasgrill af 
mærket Weber. 
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H 16 har 26 værelser (heraf et handicapværelse) med tilhørende bad og toilet pr. to 
værelser.  
Der kan overnatte op til 42 personer (mand/kone/kæreste på dobbelt sovesofa). 
Derudover indeholder H 16 en opholdsstue med tekøkken, som kan bruges af alle, 
samt kontor/soverum til leder. Opholdsstuen kan anvendes til undervisning og grup-
perum med plads til 25 personer. 
 
H 16 indeholder fuldt udstyret anretterkøkken, som kan lånes efter aftale med lede-
ren af Camp Frøslev.  
 
Derudover er der et teknikrum med fryser, vaskemaskine og tørretumbler.  
 
På gangarealet kan etableres åben gruppemødeplads for 8 – 10 personer. 
 
Der forefindes en fastnet telefon, som må anvendes som nødtelefon. 
 
Hjerterstarter og førstehjælps forbindingskasse forefindes i bygningen. 
 
H 15 – H 16 har i 2016 fået udbygget WiFi, så det nu dækker hele Camp Frøslev. 
 
H 15 – H 16 er i 2016 er udstyret med godkendte røgmeldere i alle rum/værelser og 
godkendt materiel til brandbekæmpelse.  
 
Lovpligtig brandinspektion udføres årligt i samarbejde mellem Falck, DBI (Dansk 
Brand- og sikringsteknisk Institut) og Aabenraa Kommunes beredskabschef.  
 
H 15 – H 16 har elektroniske låse på hoveddørene. Alle, som booker ophold i Camp 
Frøslev, får tilsendt en kode til dørlåsen, så de kan komme ind.  
 
 

Mindre projekter. 
 
Prioriteret rækkefølge 
 

1. Vådrumsfuger i alle badeværelser i H 16, udført i december 2016. (Afsluttet) 
 

2. Maling af baderum i H 16 planlægges gennemført i 2017. 
 

3. Fjernelse af træadskillelse i H 16 udføres 2017 i forbindelse med maling af 
gangareal. 
 

4. Maling af gangareal i H 16 planlægges gennemført i 2017. 
 

5. Nye måtter i forgange H 16 planlægges først gennemført i 2018. 
 

6. Hævning af gulv i forgang til handicapværelse, planlægges udført, når der re-
elt opstår et behov. 
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Ovenstående kan udføres af frivillige, som har lysten og evner håndværksmæssigt 
arbejde. 
 
 

Belægning 2016. 
 
H 15 har i 2016 primært været anvendt til møde- og kursusvirksomhed, samt i forbin-
delse med Familiesommerlejr. 
 
78 personer har overnattet i H 15 i 2016. 
 
 
H 16 anvendes primært til overnatning, bespisning, møder, kursus, gensynstræf og 
Familiesommerlejr. 
 
1038 personer har overnattet i H 16 i 2016. 
 
I alt har der været 1750 overnatninger i Camp Frøslev i 2016. 
 

 
Mandtimer. 
 
Daglig leder har forbrugt 663 timer på Camp Frøslev som arbejder, vedligeholdelse, 
rengøring, kontroller, planlægning, bestillinger, indkøb, møder mm. 
 
Daglig leder har endvidere forbrugt 80 timer til administration. 
 
Hjælpere i forbindelse med møder, kursus/forplejning 301 timer. 
 
 

Booking. 
 
Booking sker via Veteranstøttens hjemmeside, hvor der er en kalender, der viser et 
halv år ad gangen, så det kan ses, hvornår Camp Frøslev er ledig. 
 
Bookinganmodning fremsendes til lederen af Camp Frøslev. 
 
Er Camp Frøslev kun booket delvis, kan andre booke sig ind med mindre der er tale 
om en aktivitet, hvor man nødvendigvis skal ”være sig selv”. (f.eks. en Familiesom-
merlejr). 
 
 

Udfordringer. 
 
Omkostningerne i forbindelse med Camp Frøslev er store og der er derfor tanker om 
at opsige H 15. 
 
Beslutningen om opsigelsen af H 15 afventer behandlingen af resultaterne fra Vete-
ranstøttens Visionsmøde, der er planlagt gennemført i januar 2017, der bl.a. skal 
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fastlægge Veteranstøttens mission og fastlægge strategiske indsatsområder, der be-
skriver, hvad Veteranstøtten vil i fremtiden.  

 
 
Vision. 
 
Det er Veteranstøttens vision, at øge anvendelsen af Camp Frøslev gennem kurser 
for øvrige aktører (f.eks. for frivillige på Veteran Caféer og Veterankoordinatorer ved 
kommunerne), samt ved at stille Camp Frøslev til rådighed for øvrige aktører (f.eks. 
til aktiviteter og møder) og Forsvaret (f.eks. til møder og seminarer).  
 
 
 
 
 

Ole Stokholm Pedersen 
Daglig leder Camp Frøslev 
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Bilag 9 til Veteranstøttens Årsberetning 2016 
  

UDDANNELSESUDVALGET 

 

Frederiksberg, 21. januar 2017 
 
 
 

Uddannelsesudvalgets bidrag til Veteranstøttens  
Årsberetning 2016  

 
 
 

Aktiviteter i 2016. 
 
23. – 24. januar Kursus i Mind-Fulness med Jens Hansen og Kim Østergaard. Her 
var der bl.a. et indlæg fra en pårørende, da Anja Madsen, forfatteren af bogen ”Mit 
barn skal i Krig” fortalte om hendes oplevelser og ikke mindst hendes følelser bag 
baglandets kamp. Kurset blev gennemført i Camp Frøslev, og der var 27 deltagere. 
 
17. marts på Veteranstøttens formandsmøde i Slagelse blev det besluttet, at Preben 
Korreborg er formand for Uddannelsesudvalget. 
 
09. – 13. maj og 13. – 17. juni har Bjarne Berner og Preben Korreborg ved Center 
for Beredskabs Psykologi gennemført et kursus på 2 x 5 dg. internat i RITS samtaler 
(Psykotraumatologi Trin 1-4) på henholdsvis Gniben og i Jonstruplejren. 
 
24. – 25. maj Introduktionskursus 2016-1. 
Kurset blev gennemført i Camp Frøslev med 19 deltagere. 
 
16. august gennemførte udvalget et planlægningsmøde på Rindsholm Kro. Udvalget 
var blevet udvidet til 5 mand efter Introduktionskursus 2016-1. 
 
30. august fremsender vi en ansøgning til VETC’s 10 mio. kr. pulje om kr. 100.000 
med henblik på at få samlet de 10 største aktører på veteranscenen under arbejdstit-
len ”De 10 største” for på den måde at finde muligheder for at styrke samarbejdet, 
koordineringen og vidensdelingen mellem de største landsdækkende aktører i Vete-
ranverdenen i DK til glæde og gavn for veteranerne. 
Vi vil arbejde for at sikre, at uanset hvem, der yder en indsats, så skal ydelsen og 
kvaliteten have klart fokus på veteranernes udbytte. 
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03. – 04. september Introduktionskursus 2016-2  
Kurset blev gennemført i Camp Frøslev med 24 deltagere, heraf var der 2 af venner-
ne fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), 3 fra Veteran-
café Vordingborg og 4 fra VETC i Ringsted. 
Kursets indhold og form var justeret på baggrund af erfaringerne fra INTRO-kursus 
2016-1. Det betød bl.a., at vi med stor succes fik et særdeles interessant og ved-
kommende indlæg fra Martin, som er en af veteranerne i Uddannelsesudvalget. Han 
fortalte om sine mange års kamp med PTSD, men også om det nuværende behand-
lingsforløb, som han endelig er blevet en del af, og at han er inde i en positiv udvik-
ling i og med denne kamp. 
Det viste sig også, at deltagerne udefra blev et særdeles positivt indspark til såvel 
indhold som form. 
I den efterfølgende evaluering var der enighed om, at vi skulle indstille til formands-
udvalget, at INTRO kursus i 2017 skal gennemføres som et 3 dages forløb. 
 
10. oktober havde vi det første møde med Jens Hansen om seminar den 4. – 5. fe-
bruar i Camp Frøslev med arbejdstitlen ”Hvordan bliver vi bedre til det, vi er gode 
til?”. Planlægningsgrundlaget er pt. ca. 20 deltagere. 
Rammeprogram med udvidet arbejdstid: 
4. februar  
Kl. 09.00 indkvartering 
Kl. 10.00 velkommen 
19.00 middag 
5. februar 
07.30 Morgenmad 
08.30 Godmorgen og bakspejl 
14.00 Tak for nu - kom godt hjem. 
Det vil kræve en del arbejde, inden vi har et færdigt kursus, som vil blive udbudt til 
Veteranstøttens udvalg således, at hver formand kan indstille to personer fra udval-
get. Begrundelsen kan f.eks. være, at de pågældende har ydet en ekstra stor indsats 
eller måske, at den pågældende har et behov for et sådant kursus for at videreudvik-
le sig. 
 
Vi er opmærksomme på, at det er en anden form for tilmelding, end vi plejer at an-
vende, men da der er få pladser, og da det er sjældent, at udvalgsformændene har 
en sådan mulighed, så vil vi i denne omgang anvende den frem for ”Først til mølle-
princippet” 
 
26. oktober deltog formand og næstformand for udvalget i mødet ”Etablering af 
Nordjysk Veteranforum” (NJVF) på Aalborg Kaserner, hvor chefen for Trænregimen-
tet, oberst Jess Møller Nielsen i samråd med Veterancenteret har taget initiativ til, at 
der etableres et Nordjysk Veteranforum for bl.a. gensidigt, at udveksle informationer, 
iværksætte en målrettet og konstruktiv dialog samt søge at koordinere tiltag inden for 
veteranområdet i Nordjylland til fælles gavn for veteraner i lokalområdet. 
Da formålet med dette initiativ ligger meget tæt op ad det, vi gerne vil gennemføre på 
landsplan, var det nærliggende at bede om tilladelse til at deltage som repræsentan-
ter for Veteranstøtten centralt. 
 
Det planlagte forløb med dette arrangement er: 
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I den tentative plan for ”De 10 største”, er det nævnt, at det indledende møde gen-
nemføres i 2016, men henset til, at der endnu ikke er givet tilsagn om, at midlerne vil 
blive stillet til rådighed i 2017, må det nok antages at være for sent at forsøge at få 
projektet startet i år. 
Bliver pengene bevilliget, skal der planlægges med følgende: 
Intro som 12/12 møde 
2 arbejdsmøder á 3 dage 
Evalueringsproces og resultat. 
 
Nu ved årsafslutningen ved vi, at vi ikke får pengene til dette arrangement. Derfor er 
projektet p.t. lukket. 
 
14. – 17. november og 5. – 8. december er udvalgets formand inviteret af Personlig 
Rådgivning & Kollegastøtte i Forsvaret, til at deltage i et kursus om konfliktmægling, 
hvilket han har takket ja til. Det blev godkendt på formandsmødet den 3. nov. i Sla-
gelse. 
 
Forventede udfordringer i 2017 
Det er på formandsmøde besluttet, at Introduktionskurser gennemføres i 2017 inden 
for rammerne af 3 dage for en mindre merudgift på ca. 400 kr. for den ekstra dag. 
Derfor skal der udvikles et nyt kursus, hvor vi bl.a. forventer at få inspiration fra vores 
deltagelse i NVIO’s Introduktionskursus i 2017. 
 
Vi forventer, at VETC udvikler uddannelser for frivillige i veteranarbejdet, og vil her 
tilbyde vores samarbejde og erfaringer med henblik på, få et bredere og bedre sam-
arbejde om uddannelse af frivillige i veteranarbejdet. 
 
Kursustilbud i 2017. Vi vil kunne udbyde følgende kurser i 2017: 

• Samtaleteknik RTIS. 

• Introduktionskurser for nye medlemmer af Veteranstøtten. 

• Kurset ”Bliv bedre til det, du er god til”, er et kursus, med vægten på vidensde-

ling, som gennemføres i samarbejde med psykologerne Jens Hansen og Kim 

Østergaard, der er forfattere til bogen ”God soldat og helt menneske”.  

Bogen udleveres i forbindelse med Veteranstøtten kurser. 
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