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Klar parat start

Blå Negl 2017
Den 24/02-17 kl. 1956 var det 19. gang at Blå Negl blev iværksat. I
år med rekord stor deltagelse af gængere.
I alt 214 gængere deltog i øvelsen og var fordelt på:
Lang rute, 40 km
53 hold 2 M/K og
13 hold 6 M/K

Kort rute, 20 km.
9 hold 2 M/K og
2 hold 6 M/K

Det første hold afgik Kl. 1945, det andet Kl. 2230 og tredje afgik
Kl. 0030, så øvelse Blå Negl starter op i øvelsens ånd ”Der er ingen
der har lovet at det er nemt”.

Vi ankom til en af posterne kl. 1930 fredag aften, der var endnu
ikke kommet nogle gængere, men humøret var højt og alle
var max klar.

For alle deltagerne
startede Blå Negl
på posten kl. 1400.
Der skulle klargøres
således, at gængerne
blev sikret en fantastisk
god og
spændende oplevelse.

I løbet af 2 døgn har gængerne til opgave at finde 15 poster i
terrænet omkring Vejle og Kolding og undgå BLÅ STYRKE.
Som altid kommer der deltagere fra udlandet. En del af gængerne
kommer fra Tyskland, desuden kommer der folk fra Finland,
Frankrig, Holland, Schweitz, Letland og Norge.
På de forskellige poster bliver deltagerne udfordret i forskellige
discipliner lige fra opfindsomhed til mere ordinære militære ting.
Deltagerne har desuden fået at vide, at de IKKE må medbringe
hverken GPS eller natkampsmidler eller gå på RØD vej (asfalteret vej).
Hvis man bliver fanget af BLÅ STYRKE på RØD vej vil det
automatisk medføre, at man får tildelt en strafpoint og hvis det sker
gentagende gange vil man blive diskvalificeret. Meningen med
øvelsen er at gængerne skal bevæge sig taktisk korrekt i terræn,
derfor vil de få denne strafpoint hvis de bevæger sig på RØD vej.
Posterne har åbent fra øvelse start Fredag aften til Lørdag morgen
kl. 07:00, derefter bliver posterne lukket, og deltagerne må gå til ro
og hvile/opbygge kampkraft indtil Lørdag kl 17:00 hvor posterne
igen åbner, indtil de igen lukker Søndag morgen kl. 07:00
Man afslutter øvelsen umildbart efter at posterne er lukket. Derefter
er der samling på KSN hvor det endelige resultat vil blive
offentliggjort og vinderne vil blive udråbt.

Hvor er I???

På en af posterne mødte vi et 6 personers hold.

Som presse skal man kunne finde rundt til de forskelle poster.
Det plejer heller ikke at være et problem, indtil vi skulle finde
post 6.
Vi havde ingen koordinater, ingen adresse, kun en prik på et kort.

Hold nummer 86 kommer fra University of Germany, Hamborg.
(Universität der Bundeswehr Hamburg)

Først kørte vi den ene vej rundt om skoven så den anden vej rundt,
men posten kunne vi ikke finde.
Da vi kom tilbage på pressecentret fik vi at vide hvorfor, men
grunden afslører vi ikke endnu.
Turen var dog ikke helt spildt. Pludselig, inde midt i skoven, så vi en
mand komme løbende viftene med armene.
Det var en nordmand der havde bakket sin personbil for langt ind i
skoven så han nu sad fast.
Pludselig var pressen blevet udnævnt til autohjælp, og med et
træktov fik vi ham trukket fri.

De havde været på 4 foregående poster og skulle nu på denne post
samle og adskille våben.
Det er første gang de deltager i Blå Negl.
De havde hørt om konkurrencen fra andre der går på universitetet
og nu vil de selv prøve kræfter med Blå Negl.
Da vi forlod dem skulle de videre til næste post med nye,
spændende ukendte opgaver.

Med knus og mange tak sagde vi farvel til en meget glad nordmand.

Odins Ravne – en del af BLÅ STYRKE

Soldaterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland.
Rigtig mange af dem har en lang erfaring med deltagelse i Blå Negl,
og er rigtig dygtige til at opspore og fange gængere.

Flyv stolt, ravne – vi ønsker
jer en rigtig god jagt..!!!

Da vi besøgte Ravnenes delingsstade, var folkene ved at forpleje,
gøre klar til at rykke ud og at få de sidste planer fintunet.
Stemningen var god – og forventningsfuld.
Grupperne var klar, og én ting er sikker: Ravnene vil gøre deres
til at holde gængerne til ilden – den mindste tøven, svigt i
opmærksomheden eller lign., og ravnene slår ned på dem..!!

Første hold udgået

Man kan forberede sig på rigtig meget, når det gælder deltagelse i
”Blå Negl”:
Udholdenhed, fysik, militære færdigheder, sikre at uniform og
udrustning passer og sidder som det skal.
Men der er desværre også ting, man IKKE kan forudse…
En af de ting er en betændt visdomstand, og det var lige nøjagtig
sådan én, der slog Hold 5 ud, kl. 2200 allerede fredag aften.
Vi traf Aleksander og Mikkel, der begge er fastansatte i Forsvaret,
på Kommandostationen, hvor de var blevet bragt ind efter at have
måttet trække sig.
Trods skuffelsen – og smerter – var de begge ved godt mod, den
ene glædede sig til at få noget smertestillende og komme hen at
hvile; den anden var klar til at skifte side og indgå i BLÅ STYRKE
”For at få noget ud af den weekend, jeg jo HAR afsat til øvelse”,
som han sagde.

ØV, med stort ØV.

Mikkel og Aleksander.
Opgivelsen lyser ud af øjnene på disse gæve soldater.

Stemningstegninger

Blånegl 2017 Dag 1
Patruljerne er godt i gang med at udføre opgaver ved de forskellige
poster.

På billedet ses Hold 19 fra Nürnberg, Tyskland på post 11, hvor de
er i gang med at samle let maskingevær model 62 (LMG M/62) og
pistol 9 mm Neühausen, hvilket ikke var noget problem.

