
Kære MFF medlemmer  Medlemsmøde i 2016 

 
Indbydelse og tilmelding til arrangement onsdag den 26. okt. 2016 kl. 17:30 på Korsør, i 
cafeteriet. 
Den enkelte betaler selv for maden.  
Vi får en buffet med bl.a. to varme retter mm. og vi får ligeledes vores eget bord i cafeteriet.  
Samkørsel: Fortæl gerne hvor mange pladser i har i bilen til andre medlemmer 
Efter spisning er planen at vi går over på skibet mm. Se venligst nedenfor. 
 
Tilmelding til sekretæren, gernertm@privat.dk: 
FREDAG den 21. okt. 2016 kl. 13:00, for medlemsmøde den 26. okt. 2016. 

Når vi ser på mødet i Marineflyverforeningen, nu specielt medlemsmøde 26. oktober 2016, ombord i 
fregatten PETER WILLEMOES, vil der blive givet nogle indlæg. 
  
Mødet 26. oktober 2016  
Vi vil mødes i onsdag den 26. okt. 2016 kl. 17:30 på Korsør, i cafeteriet. 
  
Efter spisning vil vi forlægge til Fregatten PETER WILLEMOES, som ligger i Korsør.  
  
Mødet vil have to ganske spændende og aktuelle fokuspunkter: 
  

a)      Maritime helikopteroperationer med ikke maritime helikoptere.  
  
Dette, at operere sammen med ikke maritime helikoptere, er et område der udvikler ganske hastig inden 
for det danske forsvar. Der har allerede været skibsoperationer med EH101 men også med FENNEC. I 
Nordatlanten er man ved at udvikle et koncept, hvor færøske, islandske og grønlandske helikoptere kan 
lande på søværnets skibe.  
LEN fra ESK 722 vil på denne baggrund fortælle om sine erfaringer med EH101 ombord i ABSALON ifm. 
afhentning af kemiske kampstoffer i Libyen.  
LEN vil endvidere fortælle hvordan det er at anvende en ikke maritim helikopter ombord på søværnets 
skibe, herunder hvad den kan og hvad den ikke kan.  
  

b)      Balistic Missile Defense, BMD.  
  
Det er politisk besluttet, at det skal undersøges, hvad fregatterne kan såfremt Danmark beslutter sig for, at 
tilslutte sig opgaven med at lave et missilskjold.  
Der vil blive givet en kortfattet briefing om, hvilke erfaringer man p.t. har, og i hvilken retning man kunne 
forestille sig, at udviklingen vil foregå.  
Bliver det besluttet, at fregatterne skal kunne indgå i BMD vil det være en kæmpe opgave for det danske 
forsvar. Et eksempel: Hvordan engagerer man og nedskyder et objekt, der bevæger sig med 2,5km/sek.? 
Det er ikke nemt, hvilket igen betyder, at det danske forsvar skal være klar til at påtage helt nye 
operationsformer og tankegange. Det vil helt sikkert blive en meget spændende udfordring for det 
fremtidige danske forsvar, som vi helt sikkert vil komme til at høre mere om  
En del af svarerene på ovenstående vil blive givet på mødet.  
 
mvh/ 
TAL 
 

mailto:gernertm@privat.dk

