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træner	for	alvor
SSR
Uddannelse og træning er vigtig for troværdigheden.  
Efteråret har været ekstra travlt for SSR.
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Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekogno- 
sceringskompagni (SSR) er opstillet af 
hjemmeværnet til rådighed for det natio-
nale totalforsvar, men SSR skal også kunne 
afgive personel til støtte for Forsvarets 
nationale og internationale opgaver, her-
under støtte til Jægerkorpset og Søværnets 
Frømandskorps. 

Hvis en sådan støtte fra hjemmeværnet skal 
være troværdig, kræver det omfattende ud-
dannelse og træning af de frivillige soldater 
fra SSR, hvilket efteråret har båret tydeligt 
præg af.

SSR	på	øvelse	Night	Hawk	08
I slutningen af oktober 2008 deltog SSR på  
Jægerkorpsets tilbagevendende øvelse Night 
Hawk. Jægerkorpset koordinerede indsæt-
telsen af danske og udenlandske specialope-
rationsstyrker – fra Holland, Schweiz og 
Tyskland – samt støtteenheder fra Opklar-
ingsbataljonen og SSR.

SSR deltog på øvelse Night Hawk med en 
patrulje og et støtteelement. SSR-patruljen 
blev indsat med helikopter og gennemførte 
speciel rekognoscering (SR) mod et statio-
nært objekt til støtte for en udenlandsk spe- 
cialoperationsstyrke, der efterfølgende gen-
nemførte et angreb på objektet.

Tidligere på måneden havde SSR også haft 
lejlighed til at træne sit speciale: fjernopklar- 
ing og informationsindhentning, nemlig på 
øvelse DANEX 08 med Frømandskorpset.

DANEX	08:	øjne	og	ører	for		
Frømandskorpset
Øvelse DANEX er søværnets multinationale 
maritime øvelse, og i år trænede Frømands-
korpset deltagelse som en SOTG (M) (Special 
Operations Task Group, Maritim), fra en 
fremskudt operativ base ombord i det flek-
sible støtteskib ESBERN SNARE – søsterski-
bet til ABSALON, som for tiden patruljerer 
ved Afrikas kyst.

SSR støttede Frømandskorpset dels med 
stabspersonel og dels med tre special-rekog-
nosceringspatruljer og øgede helt konkret 
Frømandskorpsets kapacitet, da flere pa-

truljer gør det muligt at observere mod flere 
samtidige mål igennem længere tid.

Et antal patruljer fra Frømandskorpset og 
Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekogno-
sceringskompagni blev indsat fra søside i ly 
af mørket og observerede gennem længere 
tid mod en række mål i land, hvor pirater 
formodedes at have holdt fem danske søfolk 
som gidsler i en uges tid. Informationerne 
fra patruljerne indikerede, at gidslerne var  
i fare for at blive henrettet, og det blev be- 
sluttet at indsætte offensive styrker fra Frø- 
mandskorpset for at befri gidslerne. Under 
en efterfølgende redningsaktion blev patrul- 
jer fra SSR indsat for at sikre mod angreb 
fra en nærliggende havn.

”Øvelser som DANEX med Frømandskorpset 
giver en hel unik tilbagevendende mulighed 
for at træne sammen med nogle af landets 
bedste soldater,” siger kaptajn Morten Rask, 
chef for SSR, og fortsætter: ”Både stab og 
patruljer får et stort fagligt udbytte af træ-
ningen med Frømandskorpset.”

Stabene i Frømandskorpset og SSR er inter-
operable, da der trænes med den samme 
stabsmetodik. SSR-patruljer er i en årrække 
blevet uddannet på kampsvømmerkurset 
hos Frømandskorpset, og op til DANEX08 er 
soldaterne også blevet trænet i fast-roping 
fra helikopter og nødprocedure ved helikop-
terstyrt i vand.

”Senest med baggrund i vores erfaringer fra 
øvelse DANEX08 forud ser jeg, at Frømands-
korpset vil kunne trække på operativ 
støtte fra SSR i forbindelse med fremtidige 
internationale operationer,” siger chefen for 
Søværnets Frømandskorps, kommandør-
kaptajn Mogens Christens.

Som	altid	et	travlt	år
Ud over de større øvelser har SSR haft travlt  
med bl.a. støtte til Flyvevåbnets CSAR-kur-
sus, uddannelse af politielever, undervis-
ning af forsvarets personel inden udsend- 
else og sanitetsuddannelse af hjemmevær-
nets bevogtningsdeling udsendt til ISAF 6 i 
Helmand-provinsen.

Ni	nye	mand	til	SSR
Årets to optagelsesforløb gav i alt ni nye 
mand til SSR – og sammenlignet med 
tidligere, hvor det årlige optagelseskursus 
gav 2-3 mand, er det en stor fremgang, men 
langt fra nok hvis SSR skal kunne levere 
den ønskede varer.

Optagelsesforløbet til SSR omfatter nu en 
testweekend og i alt otte dages patruljeud-
dannelse fordelt på tre weekender før selve 
optagelsesugen. Det ruster ansøgerne i en 
sådan grad, at ca. halvdelen gennemfører 
optagelsesugen mod tidligere kun 10-20 %.
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SSR	er	hjemmeværnets	nationale	
specialenhed	opstillet	af	frivillige	fra	
hele	Danmark.	Enheden	er	specialise-
ret	i	rekognoscering	og	fjernopklaring	
under	taktiske	forhold	og	er	militært	
set	forsvarets	eneste	tilbageværende	
patruljekompagni.	Til	næste	år	mar-
keres	50-året	for	enhedens	ophav	den	
9.	april	2009.

Hvis	man	vil	søge	optagelse	i	SSR,	og	
man	ikke	er	medlem	af	hjemmevær-
net,	anbefales	det,	at	man	først	søger	
ind	i	Hjemmeværnets	Indsatsstyrke	
(HIS).

Til	næste	optagelseskursus	er	ansøg-
ningsfristen	5.	januar	2009.	Læs	
mere	på	www.hjv.dk/ssr,	eller	kontakt	
SSR	på	ssr@hjv.dk	eller	telefon		
70	22	65	04,	hvis	du	er	interesseret.

Frømandskorpset 
vil kunne trække på 
operativ 
støtte fra 
SSR


