
Personel fra SSR på specialuddannelse i taktisk fastroping hos Søværnets
Frømandskorps før øvelse DANEX

SSR er ikke ubåde
og helikopter!
Aldrig for underholdningens skyld, men altid
underholdende!
Tekst: Nikolaj Grøn Foto: SSR

Fem mand har netop gennemført hjemmeværnets vel
nok mest udfordrende uddannelsesforløb: SSR Opta-
gelsen! Men hvad fik dem til at fortsætte da det gjorde
ondt? Var det gyldne løfter om øvelser med "ubåde og
helikoptere"? Eller var det en stor personlig viljestyrke
og ønsket om at arbejde med patruljetjeneste på det
højst niveau i hjemmeværnet; for - om nødvendigt -
at kunne støtte forsvarets specialoperationsstyrker
internationalt?

Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosce-
ringskompagni (SSR) er hjemmeværnets nationale
specialenhed, opstillet til rådighed for samtlige
operative kommandoer og totalforsvaret herun-
der specialoperationsstyrkerne (Jægerkorpset og
Søværnets Frømandskorps). I følge samarbejds-
aftalen med forsvarets specialoperationsstyrker
skal SSRkunne støtte disse enheder, også interna-
tionalt.

Det stiller hårde krav til personellet i SSR. og
derfor kommer der traditionelt set få igennem
nåleøjet når SSRafholder optagelsesprøve: Alli-
gevel kan SSR nu sige goddag til fem nye mand.
De nye soldater i SSR har vist at de har hvad
der skal til. og de er enige: det er vigtigt at man
får udleveret den rette udrustning til opgaven,
men det er ikke grejet eller beretningerne om
øvelser med danske og udenlandske special-
styrker, der gjorde at de gennemførte den
hårde træning, patruljeuddannelsen og selve
det krævende SSR optagelseskursus: Det var
deres egen viljestyrke kombineret med den
målrettede træning ved SSR. Og statistik-
ken er klar: over SO % af de ansøgere, der
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gennemfører for løbet før optagelsesprøven,
består også selve prøven!

For personellet i SSR har det allerede været
et aktivt første halvår: i januar afholdt SSR
sygehjælper kursus for eget personel med
deltagelse fra regionens distriktspatrul-
jer, mens februar/marts bød på 14 dages
vinterøvelse DANISH RESPONSE som en
integreret del af Frømandskorpsets Special
Operations Task Group (SOTG),og april/maj
stod i optageisens og uddannelsens tegn. Nu
gælder det forberedelse af stab og patruljer
til Søværnets øvelse DANEX,hvor SSR igen
skal indgå som en del af Frømandskorpsets
SOTG.SSRhar deltaget med Frømandskorp-
set på øvelse DANEXsiden 2005: Her trænes
samarbejdet mellem de to enheders stabe og
patruljer, og SSR får bl.a. trænet taktisk ind-
sættelse af kampsvømmere og indsættelse
med helikoptere og gummibåde, som et led
i støtten til Frømandskorpsets operationer
under øvelsen. Efteråret vil igen i år også
omfatte øvelse Night Hawk hos Jægerkorp-
set så tiden til rene fastholdelsesaktiviteter
og adventuresport er begrænset i SSR. Men
kedeligt? Det er det sjældent i SSR!
Næste optagelsesforløb til SSR starter til ja-
nuar 2011, men kontakt SSR allerede nu for
yderligere information. Frivilligt personel
i hjemmeværnet og tjenestegørende i for-
svaret fra hele Danmark kan søge optagelse
i SSR. Læs mere om SSR på www.hjv.dk/ssr
eller ring på telefon 702265 04.



FASTROP
Fastroping er en taktisk indsættelsesmetode, der benyttes af forsvarets specialoperationsstyrker til hurtig indsættelse fra helikopter fx på
bygninger og skibe. Fastroping adskiller sig væsentligt fra rappeIling ved, at der benyttes en kraftig trodse som soldaten ikke er fastgjort til,
men blot kurer hurtigt ned af. I hjemmeværnet er rappelling en rekrutterings- og fastholdelsesaktivitet uden taktisk anvendelse.
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Om Frømandskorpsets
kampsvømmeruddannelse
Kampsvømmeruddannelsen ved
frømandskorpset omfatter bl.a.
taktisk indsættelse fra søsiden som
overfladesvømmer og med forskel-
lige typer af gummibåde i åbent hav
og helo-casting (spring i havet fra
flyvende helikopter). Udover forsva-
rets specialoperationsstyrker er det
kun SSR patruljerne, der får denne
specialuddannelse, og SSR er eneste
enhed i Hærhjemmeværnet, der orga-
nisatorisk er tildelt særlig kampsvøm-
merudrustning og gummi både.
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