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Formanden har ordet … 
 

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

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. Veteraner 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 centrum 
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 
veteranorganisation, 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 støtten er 
tæt på de veteraner, der har behov. Veteranstøttens mange aktiviteter og tilbud dækker 
ligeledes hele landet og der samarbejdes regionalt med Danmarks Veteraners 19 
Lokalforeninger, samt med kommunernes Veterankoordinatorer, Veteranhjemmene, 
Veteran Caféerne og andre veteranaktører. 
 
Veteranstøttens støtter opstart af Veteran Caféer økonomisk og flere af Veteranstøttens 
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. Veteranstøttens 
budget skal forelægges for Veterancentret og Veteranstøttens reviderede regnskab, skal 
fremsendes til Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR) via Veterancentret. 
 



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 
sundhedsfagligt 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 arrangerer 
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 Veteranstøttens 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 veteraner, 
og i alt haft direkte kontakt til og berøring med 2.649 veteraner og deres pårørende. 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 Informationsudvalget har stillet 
op til overalt i landet. 
 
Det er en kendsgerning, at en stor del af aktiviteterne i 2016 kun har kunnet gennemføres, 
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 staten. 
 
Jeg takker herved alle de frivillige i Veteranstøtten, samt alle vores støtter, der hjælper 
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 

 



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 Viceforsvarschefen 
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 døgntelefon 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-, under- 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 soldater/ 
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 pårørende, 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 veteraner 

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 deltagelse 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 veteraners 

selvmord og en veterans drab på sine forældre udfordrede udvalget efter en intens 
medieomtale, der stigmatiserede veteranerne og gjorde pårørende og arbejdskolleger 
utrygge ved veteranerne. Udvalgets opgaver er bl.a. kontaktstøtte til myndighederne, 
hjælp til at få hverdagen til at gå rimeligt og til økonomisk rådgivning. 



Camp Frøslev, der er Veteranstøttens aktivitets- og kursussted, beliggende i 

Frøslevlejren 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 Veteran 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, veteraner 
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 tilskud fra 
Veterancentrets puljer til gennemførelse af Veteranstøttens Familiesommerlejr 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. Veteranstøttens 
større synlighed på bl.a. Veteran Caféerne og Veteranhjemmene har dog medført en øget 
tilgang af henvendelser fra veteraner, der ikke tidligere har været 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 og mission vil blive defineret. 
 
Derudover vil første skridt blive taget til at udforme:  
 

- Veteranstøttens Kommunikationsstrategi, samt   
 

- Veteranstøttens strategiske indsatsområder. 
 
 
 
 
 

VETERANER STØTTER VETERANER 

 


