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Med GoZee-appen bliver brochuren levende
Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find 360°-panoramaer,
fotogallerier, cinemagraphs, og snap videos ved hjælp af augmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller
Google Play, og download appen på din
smartphone eller tablet.

Fotogalleri
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2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.

Cinemagraph

Snap video

Hør oberst Torben Dixen Møller, chef for Danske Artilleriregiment, fortælle om
de mange muligheder for dig, som ønsker at gøre karriere i hæren.

Velkommen
til Danske
Artilleriregiment
Den 1. januar 2019 blev Danske
Artilleriregiment genoprettet, og
artilleriet fik igen et selvstændigt regiment. Regimentet hører
hjemme på Oksbøl Kaserne, som
blev etableret i 1929 som skydelejr for artilleriet, og her 90 år
senere er ringen nu sluttet.
Med genoprettelsen af Danske
Artilleriregiment kan Oksbøl
Kaserne tilbyde en række
spændende stillinger, som er
med til at gøre kasernen til
en attraktiv arbejdsplads med

spændende udviklingsmuligheder
for de ansatte. Regimentet
består af fire meget forskellige
afdelinger.
Regimentets fløjafdeling,
1. Artilleriafdeling, indgår i 1.
Brigade og er udrustet med
Hærens nyeste materiel: Caesar
artilleripjecer, nye 120 mm
Cardom morterer, nye pansrede
Piranha mandskabsvogne og nye
taktiske lastvogne – alt sammen
bundet sammen i Hærens
Taktiske Kommunikationsnetværk
(2020).
Regimentets anden afdeling er
2. Kapacitetsafdeling. Afdelingen
løser en meget alsidig opgave
og står for uddannelsen af
regimentets værnepligtige,
reaktionsstyrkeuddannelsen,
opbygningen af en
luftværnskapacitet og ikke
mindst opretholdelsen af Hærens
Tværgående Kapaciteter – S7.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling
er regimentets specialister
inden for sikkerhed og
ballistik, herunder sikker drift
af Forsvarets skydebaner.
Afdelingen er desuden eksperter
i sortkrudt, hvilket regimentet
anvender ved salutering på
Kronborg.
Regimentets nyeste afdeling er
4. Reserveafdeling. Afdelingen
skal bygges op fra bunden, så vi
med afdelingens reservepersonel
sikrer den nødvendige støtte til
regimentets øvrige afdelinger.
Danske Artilleriregiment er
Centre of Excellence for ildstøtte,
luftværn og tværgående
hærkapaciteter. I denne brochure
kan du læse mere om regimentet
og de opgaver, som regimentet
løser.
Oberst Torben Dixen Møller
Regimentschef

www.danskeartilleriregiment.dk
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1. Artilleriafdeling
- ingen tvivl, ingen tøven
Brigadeartilleriafdelingen
1. Artilleriafdeling
indgår i 1. Brigade som
brigadeartilleriafdeling og
spiller en afgørende rolle i
opbygningen af brigaden.
Brigadeartilleriafdelingen
udrustes med helt nyt
kampmateriel i 2019-2020 og
vil frem mod 2023 opbygges, så
afdelingen kommer til at bestå af
ca. 600 soldater.

Højteknologiske
artilleripjecer
Det militære materiel i 1.
Artilleriafdeling omfatter
blandt andet 15 stk. 155 mm
Caesar pjecer. Caesar er en
franskudviklet selvkørende
haubits, som er halvautomatisk
og autonom. Halvautomatisk
betyder, at pjecerne i et vist
omfang selv lader og retter
ind. Autonomi dækker over,
at pjecerne ”ved, hvor de
er” ved hjælp af GPS og
inertipositionering.
1. Brigadeartilleriafdeling råder
desuden over 12 stk. 120 mm
tung morter CARDOM, som
er monteret i de nye Piranha
køretøjer.

Tre ildstøttebatterier
Afdelingen består af tre
ildstøttebatterier. Et
ildstøttebatteri består af
en batteritrop med chef
og næstkommanderende,
en kommandodeling med
kommando-, forsynings- og
vedligeholdelsessektioner, en
føringssektion med ”Joint Fires
Cells”, en observationsdeling med
observationshold og ”Tactical
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Air Control Party”, en tung
morterdeling, og en kanonlinje
med to halvbatterier.

Stabsdeling
Staben er, ligesom i en
anden offentlig eller privat
virksomhed, grupper af
personer med forskellige
kompetencer, der assisterer
og rådgiver ledelsen. Det er
således soldater, der hjælper
chefen med at tilvejebringe de
fornødne oplysninger, overveje
situationen og fremsætte forslag
til beslutning. Staben omsætter
også chefens beslutninger
til planer og befalinger samt
opretholder en nær kontakt til
underlagte enheder.

Træningssektion
(S7)
Træningssektionen ledes af
en major, hvis overordnede
opgave er at samordne og
indsamle erfaringer og viden
på baggrund af enhedernes
oplevelser og opgaveløsning. Den
indsamlede viden anvendes af
S7 til at udarbejde nye direktiver
og supplere uddannelsen af
enhederne.
Hvis du vil vide mere om 1.
Artilleriafdeling, så tøv ikke med
at kontakte os.
Oberstløjtnant Dennis Nuppenau
Afdelingschef
DAR-KTP-1AFD@FIIN.DK

Oberstløjtnant
Dennis Nuppenau
Afdelingschef,
1. Artilleriafdeling

www.danskeartilleriregiment.dk
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Faggruppe Kamp

Faggruppe Panser
06 www.danskeartilleriregiment.dk

Faggruppe Simulation

2. Kapacitetsafdeling
– styrke ved kvalitet
Faggruppe Kamp

videreuddannelsesperiode
for den kommende
professionelle soldat efter, at
værnepligten er overstået.
Uddannelsen spænder bredt fra
uddannelse i kamptjeneste til
påbegyndelse af funktionsfag i
artilleritjenestegrenen.

Faggruppe Kamp, dl Panser
har fagansvaret for soldater og
enkeltkæmpere med tilhørende
mundering, udrustning,
beskyttelsessystemer,
mørkekampmidler og alle
våbensystemer op til 40 mm.

Luftværn

Faggruppe Panser

OL Henrik
Kolding Kristensen
Afdelingschef,
2. Kapacitetsafdeling.

2. Kapacitetsafdeling, i daglig tale
2. KAP, er den anden afdeling
i Danske Artilleriregiment,
og opgaverne er mange og
forskelligartede. Ryggraden
i afdelingen er Hærens S7,
hvilket betyder, at afdelingen
varetager de kapaciteter og den
uddannelse, der går på tværs
af Hæren. Det gør 2. KAP til et
vigtigt omdrejningspunkt for alle i
Hæren og Forsvaret.
Hærens S7 består af tre
faggrupper, som varetager
fagansvaret for en del af
”Kamptjenesten” i Hæren.
Fagansvaret omfatter bidrag
til implementering og drift
af materiel, udarbejdelse
af reglementer og andre
publikationer, uddannelse
af faglærere på det
pågældende materiel samt
udvikling og vedligehold
af uddannelsesgrundlaget.
Alle tre faggrupper tilbyder
kurser for faglærere i Hæren,
f.eks. skydelærer håndvåben,
skydelærer stabiliseret
våbenstation, udvidet
skydeteknik, faglærer Panser,
Steel Beasts, m.fl.

Faggruppe Panser har
fagansvaret for Hærens pansrede
mandskabsvogne og pansrede
patruljekøretøjer. Faggruppen
har det generelle ansvar for
selve køretøjet såsom drivlinje,
bevæbning, sensorer og
beskyttelse.

Faggruppe
Simulation
Denne faggruppe har
ansvaret for udvikling og
drift af Hærens taktik- og
funktionstrænere ved anvendelse
af simulationsmodeller. Gruppen
har også ansvaret for udvikling
og drift af laserduelsystemer
og anskaffelsen af nyt
instrumenteret laserduelsystem,
der skal sikre interoperabilitet
mellem køretøjer og den
afsiddede soldats våben- og
beskyttelsessystemer.

Endelig skal afdelingen i
nuværende forligsperiode starte
Hærens luftværn op igen, hvilket
betyder projektdefinering,
konfiguration af det kommende
luftværn og initialuddannelser til
den nye luftværnsenhed.
Hvis du vil vide mere om
2. Kapacitetsafdeling er du meget
velkommen til at kontakte os.

OL Henrik Kolding Kristensen
Afdelingschef
DAR-KTP-2KAP@FIIN.DK

Uddannelse
Værnepligtsuddannelsen ved
Danske Artilleriregiment er
ligeledes placeret ved afdelingen,
og her uddannes der to hold om
året. Mysundebatteriet danner
ramme om vores værnepligtige
og har i Oksbøl fremragende
uddannelsesbetingelser. Foruden
en meget kompetent gruppe
af befalingsmænd, hviler der
en helt særpræget og positiv
ånd over batteriet. 2. Afdeling
har også ansvaret for Hærens
Reaktionsstyrkeuddannelse
HRU, som er en 8-måneders

www.danskeartilleriregiment.dk
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3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling
– præcision, nøjagtighed og effekt
Sikkerheds- og Ballistikafdelingen
er regimentets 3. afdeling
og arbejder blandt andet
med forsøgsskydninger
og test af ammunition.
Afdelingen foretager f.eks.
demonstrationssprængninger,
som har til formål at give
soldaten en fornemmelse af,
hvordan en artillerisprængning
føles på nært hold. Derudover er
Sikkerheds- og Ballistikafdelingen
Hærens kapacitet inden for
ballistik – en ballistik, der
skaber forudsætningerne for, at
våbensystemer virker sikkert og
kan anvendes til at levere den
korrekte og nødvendige effekt i
målet.

Skydebaneinspektoratet
Her findes skydebaneinspektoratet, der indeholder
drifts- og kapacitetsudvikling på
skydebane- og målmateriel. Her
sagsbehandles dispensationer,
reglementer, kapacitetsudvikling,
inspektionsvirksomhed og
certificering i relation til
sikkerheden ved skydning med
de kinetiske våbensystemer.
Håndtering af saluteringer
med sortkrudt i Forsvaret
dækkes tillige af denne
sektion. Her udarbejdes
uddannelsesbeskrivelser og
læringsplaner på området,
og der ydes kompetence- og
uddannelsesstøtte til Forsvarets
skydelederuddannelser.
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Indirekte
Skydende Våben
Sektionen varetager den
tekniske kapacitetsudvikling
på al ammunition til
indirekte skydende våben
samt ammunitionen til de
direkte skydende våben. Her
gennemføres forsøgs- og
testvirksomhed på forskellige
ammunitionstyper. Sektionen
støtter også med ballistiske-,
akustiske-, accelerations-, lyd- og
trykmålinger bredt i Forsvaret.

Direkte Skydende
Våben
Her varetages den tekniske
kapacitetsudvikling på
håndvåbenammunition op til 40
mm granatkaster og nuværende
panserværnsammunition.
Sektionen gennemfører forsøgsog testvirksomhed på de nævnte
ammunitionstyper. Sektionen
støtter ligeledes med ballistiske,
effekt- og skydeteoretiske
målinger bredt i Forsvaret.
Har du brug for hjælp, så er du
velkommen til at kontakte os.
Afdelingsingeniør Per Mørkeberg
Afdelingschef
DAR-KTP-3AFD@FIIN.DK

Afdelingsingeniør
Per Mørkeberg
Afdelingschef,
Sikkerheds- og Ballistikafdelingen.

www.danskeartilleriregiment.dk
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Oksbøl Kaserne
På Oksbøl Kaserne finder man
foruden Danske Artilleriregiment,
Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse (FES),
herunder Skydesikkerhed
Oksbøl (SKYOKS), der står for
skydesikkerhed samt drift af
terrænet. Distrikt Vestjylland,
som ligeledes er en del af FES,
er ansvarlig for drift af kasernen
og har udliciteret en række af
disse opgaver til ISS. Det er ISS,
der driver kasernens cafeteria
og står for vedligeholdelsen af
bygninger og grønne områder.

kasernens depoter, og slutteligt
er Forsvarets Hovedværksted
placeret på Oksbøl Kaserne.

Trænregimentet er repræsenteret
med en reparations- og
vedligeholdelsesdeling
samt en drivmiddelsektion.
Forsvarsministeriets Materielog Indkøbsstyrelse driver

Oksbøl Kaserne er beliggende i
Varde Kommune, ca. 2 km vest
for Oksbøl. Fra kasernen er der
ca. 12 km til Varde og ca. 20 km
til Esbjerg. Vesterhavet ligger
blot 10 km væk.

Oksbøl Kaserne med tilhørende
øvelsesterræn anvendes af
Forsvarets myndigheder, primært
Hæren, til større øvelser samt
skydning med alle våbentyper.
Antallet af øvelsesdage er ca.
300 om året, og antallet af
skydedage er ca. 250 om året.
Oksbøl Kaserne strækker sig over
mere end 75 hektar og har plads
til ca. 400 overnattende soldater.

Oksbøl Kaserne blev oprettet
i 1929, hvor de første
skydninger med de daværende
artillerikanoner fandt sted på
Kallesmærsk Hede. Skyde- og
øvelsesområdet er landets
største og omfatter i dag godt
6.500 hektar med mulighed for
at udvide terrænet til 15.000
hektar på udvalgte dage i løbet
af året.

Oksbøl · 2 km
Varde · 12 km

Blåvand · 10 km
Esbjerg · 20 km
10
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KONTAKT
Oksbøl Kaserne
Grærup Havvej 2
6840 Oksbøl
Hovedvagten:
72 83 80 00

DAR:
DAR-MYN@FIIN.DK
SKYOKS (FES):
FES-KTP-SKYOKS-1 MELDING@FIIN.DK
Distrikt Vestjylland (FES):
FES-KTP-DIVJY-OKS@FIIN.DK
REPDEL DAR/EFR:
TRR-3B-150A@FIIN.DK
DMSEK:
TRR-KTP-1L-1K-DM@FIIN.DK
FMI/FDD:
FMI-F-UDVA01@FIIN.DK
Hovedværkstedet:
FH-PSPOKS01@FIIN.DK

Vidste du, at..
Oksbøllejren i årene efter 2. Verdenskrig
var Danmarks største lejr for tyske
flygtninge? Da den i 1946 var størst,
husede den godt 35.000 flygtninge.
Lejren var næsten dobbelt så stor som
de næststørste lejre, og det gjorde den
lille stationsby Oksbøl til en af Danmarks
største byer på niveau med Esbjerg og
Randers.
Følg opbygningen af museet FLUGT
på www.vardemuseerne.dk/museum/
flygtningelejren

www.danskeartilleriregiment.dk
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Vi tager os af
vores veteraner
• Tilbud til børn og øvrige familiemedlemmer til udsendte før,
under og efter udsendelse.
• Lokal indsamling til en ”Hilsen Hjemmefra”, der sendes til alle,
der er udsendt fra en af vores tre garnisoner.
• Velfungerende soldaterhjem drevet af KFUM i både Varde og Oksbøl.
• Masser af aktiviteter og foreninger for veteraner og pårørende.
• Døgnåben hotline for veteraner og pårørende.
www.vardekommune.dk/veteraner

• 14395 • www.jsdanmark.dk

Der bor mere end 700 veteraner i Varde Kommune. Mange af
dem har stadig forbindelse til en af vores mange arbejdspladser
inden for Forsvaret. Derfor har vi stor erfaring med, hvad der er
vigtigt for veteraner - og deres pårørende.

