
2008
Kenny Vermehren Mitchboe 28. november 2008 

 

Er altid glad og smilende, næsten ligegyldigt hvilken opgave han bliver 
stillet 
Rigtig god og støttende kammerat 
Fungerer som et forbillede for kammerater og kolleger 



2009 
René Laurberg Jørgensen 28. juli 2009 

 

Er altid glad og smilende, næsten ligegyldigt hvilken opgave han bliver 
stillet 
Rigtig god og støttende kammerat 
Fungerer som et forbillede for kammerater og kolleger 

 

Jacob Korsbæk Rasmussen 25. november 2009 

 

Han har gentagne gange vist sin vilje til at hjælpe og støtte sine kolleger 
såvel i hverdagen som i pressede situationer. 
Han er altid en af de første til at melde sig til fællesopgaver. 
Han har i den daglige tjeneste været med til at højne moralen med sit 
gode humør og sit gåpåmod. 

 



2010 
Andreas Mathiassen  25. marts 2010 

 

MG Mathiassen har under hele holdet vist et stort overskud og et godt 
humør, og har derfor været en stor hjælp for sine kolleger både psykisk 
og fysisk. 
For eksempel tilsidesatte han under træningstilstandsprøven egen tid 
for at løbe bagerst og motivere de bagerste til at nå tidskravet, ligesom 
han under øvelser støttede resten af delingen og ikke tøvede med at 
påtage sig ekstra vægt under march for at lette sine kammerater. 

 

Johan Kjep Nørgaard 15. juli 2010 

 

Johan Kjep Nørgaard har været et godt forbillede for 4. deling og har 
altid ydet moralsk støtte til sine kammerater i delingen. 
Han er altid meget imødekommende og er god til at motivere de andre 
i delingen og få den rystet sammen. 
Nørgaard, snakker godt med alle og har altid en hjælpende hånd, når 
nogen mangler det, ligesom han er god til at få sat ting i bevægelse 
f.eks. sociale begivenheder. 
Sidst, men ikke mindst, er Johan Kjep Nørgaard altid i godt humør. 

 

Mads Skaaning 25. november 2010 

 

Mads Skaaning er en selvstændig foregangsmand, der kommer godt ud 
af det med alle. 
Han tænker tit på andre, før han tænker på sig selv, og selv når han er 
presset, har han tid til at give en hjælpende hånd. 
Men han praler aldrig med det, tværtimod så har han altid overskud til 
at rose andre. 
Han er en god teamplayer, som er dygtig til det han laver og som går op 
i det. 
Sidst, men ikke mindst, er han en sjov og god kammerat, der altid er i 
højt humør. 

 
  



2011 
Heine Scriver Poulsen 24. marts 2011 

 

Heine Scriver Poulsen 

Er utroligt hjælpsom i delingen. 
Er god til at få arrangeret ting for delingen. 
Sidst, men ikke mindst, er han altid i godt humør. 

  

Mikkel Bang Hedelund 14. juli 2011 

 

Mikkel Hedelund har udvist utrolig stor loyalitet og ærlighed over for 
alle i delingen. 
Han tager gerne den ”farlige” snak med alle, både om private og 
militære ting. 
En snak der altid hjælper. 
Mikkel har et fysisk overskud, med hvilket han altid hjælper andre. 

 

Mathias Lytzen 24. november 2011 

 

Fra allerførste dag har der været et smil på hans læber. 
Han er åben og imødekommende overfor alle og vil alle det bedste helt 
uden fordomme. 
Han bekymrer sig om andre og er altid klar til at hjælpe, taler med alle 
og er altid i godt humør. 
Både menige og befalingsmænd har et fantastisk forhold til Lytzen og 
smittes af hans gode humør. 
Sidst men ikke mindst er Mathias Lytzen altid en god ka 

 
  



2012 
Kasper Matthiesen 22. marts 2012 

 

MG Kasper Matthiesen er en meget engageret person, der altid har 
javel-hatten på. 
Han går foran i opgaveløsning med et smil, og har overskud til at tænke 
på sine kammerater og give dem et skulderklap. 

 

Morten Kipp Runge Paaske 12. juli 2012 

 

Paaske gør alt for sine kammerater, og det kan mærkes. 
Han er et fantastisk menneske, der altid er glad, og som ”klikker” med 
alle mennesker. 
Paaske har mange gange hjulpet sine kammerater, særligt ved 
Trænings-tilstandsprøver. 
Fra første dag har han udvist et enormt overskud, og holdt humøret 
højt gennem tykt og tyndt. 
Paaske forstår hvornår man kan lave sjov og hvornår man skal være 
seriøs. 
Bliv ved med at være dig selv. 

 

Michael Vends Dreyer 22. november 2012 

 

Michael Vends Dreyer er en hjælpsom energibombe af humør og 
glæde, som altid har et kram til alle, der trænger til et. 
Selv om han er den ældste er han holdets største legebarn, som selv i 
de mest pressede situationer kan bringe et smil frem på alles læber. 
Med sin alder har han bidraget med en masse erfaring og charme, og 
som far til 2 har han automatisk påtaget sig rollen som ”far” for hele 
augustholdet. 
Michael Vends Dreyers seriøsitet, fantastiske humør og humor, gør 
ham til hele holdets kammerat. 

 
  



2013 
Marianne Majgaard Thyssen 15. marts 2013 

 

Marianne Majgaard Thyssen er fyldt med god energi og deler glædeligt 
ud af sit store overskud. 
Hun er god til at sætte sig i andres sted og er altid meget hjælpsom. 
Hun er snakkesalig, kvik i replikken og har et dejligt glimt i øjet. 
Sidst, men ikke mindst, er Marianne en engageret, loyal og ærlig 
kammerat, man altid kan stole på. 

 

Mark Lerche Tegllund 5. juli 2013 

 

Mark Lerche Tegllund er enestående til at holde humøret oppe, at 
hjælpe i pressede situationer og til at skabe sammenhold i delingen. 
Han kører gerne kammerater til indkøb eller hjemrejse, henter 
morgenbasser hver fredag og inviterer delingen i sommerhus. 
Selv om han aldrig omtaler sin indsats for holdet eller forventer noget 
til gengæld herfor, gør den ham fortjent til titlen som holdets bedste 
kammerat. 

 

Jens Sørensen 29. november 2013 

 

Jens Sørensen er en god soldat og en god ven. 
Han har en disciplin og holdning der smitter af på de andre kammerater 
på holdet. 
Han kan få enhver situation vendt til at være positiv med hans jokes og 
sjove kommentarer. 
Hans fysiske overskud gør ham i stand til at trække resten af delingen 
med sig. 
Han er der for alle i delingen, og er altid med på sjov efter aftrædelse 
og i weekenden. Han er supermotiverende for 1. deling og generelt et 
godt forbillede. 

 
  



2014 
Ronnie Schultz 28. maj 2014 

 

Ronnie Schultz er en fantastisk ven. 
Han kan altid starte en fest til morgenrengøring med sin musik. 
Han er hele delingens pussenussegøj, og altid en loyal kammerat der 
gerne hjælper til hvis nogle har brug for det. 
Han holder altid humøret i lastbilen højt og kører gerne sine 
kammerater rundt i sin bil hvis de skal nå noget. 

 

Morten Møller Jensen 28. november 2014 

 

Møller er en sympatisk og smilende person, der medvirker til en god 
stemning i delingen. 
Han har begge ben godt plantet på jorden, men samtidig er han også 
en sej person. 
Alle disse egenskaber og flere til, er med til at gøre ham vellidt blandt 
alle i delingen. 

 
  



2015 
Julius Ulrik Leding 29. juni 2015 

 

Leding er en god kammerat, der kan snakke med alle i delingen. 
Han går forrest og trækker alle andre med. 
Hvis han mærker, at stemningen er dårlig, tager han hånd om dem der 
har en dårlig dag. 
Han er den første, der klapper dig på skulderen og spørger, hvordan du 
har det. 
Hans altid gode humør smitter af på os andre værnepligtige. 
Han er seriøs når der kræves seriøsitet, men er altid klar på en spøg. 
Bliver tavleundervisningen for tung, sørger han for kaffe i pauserne, så 
humøret stiger igen. 

 

Mikkel Baltzer Hansen 27. november 2015 

 

Holdet har valgt Mikkel Baltzer fra 2. deling, fordi han er et af de 
mennesker, der altid vil få dig i godt humør. 
Han er en almindelig person med en fed personlighed, som man kan 
mærke smitter af på folk omkring ham. 
Det er begge delingers indtryk, at han er tilstede og hjælpsom, hvis 
man har brug for det. 

 
  



2016 
Hans Gass Sibbesen  27. juni 2016 

 

Sibbesen har en særlig karakter, som er intet mindre end 
glædesspredende. 
Han har igennem hele værnepligten bevist op til flere gange, at han er 
en ægte kammerat, som altid kan give folk et smil på læben. 
Folk hygger sig i Sibbesens nærvær, og det gode ved Sibbesen er, at 
han kan med alle, og rummer folk selv i de stressede situationer. 
Han har trøstet dem, der var nedtrykte, og støttet dem, der manglede 
overskud. 

 

Jeppe Steen Christensen 30. november 2016 

 

Jeppe Steen Christensen er holdets bedste kammerat fordi han gennem 
hele værnepligten har været en god ven, som var nem at tale med og 
altid i godt humør. 
Han går positivt til alle opgaver, og har kammerater behov for hjælp, er 
han altid parat. 
I pressede situationer giver han selv alt, men har alligevel overskud til 
at hjælpe andre, uanset om det handler om løbetræning eller et basis, 
der skulle bæres. 
Titlen Bedste Soldaterkammerat er fuldt fortjent 

 
  



2017 
Carl Skov Andersen  31. maj 2017 

 

Han bidrager altid med godt humør 
Han skaber en god stemning 

Han kan få et smil frem hos alle 

Han er indbegrebet af positivitet selv når det er slemt 
Han er bare en fucking buddy, som aldrig har en sur mine 

Alle delinger burde have en Andersen 

 

Jonas Christian Wolff 30. november 2017 

 

Wolff har hjulpet delingen med godt humør både på øvelse, men også 
efter aftrædelse. 
Han har taget os med ind og se fodbold, og han har givet alle en 
mulighed for at få en stemme med, uanset hvad det drejer sig om. 
Han er bare en skide god makker. 

 
  



2018 
Søren Hjalte Steinholm 31. maj 2018 

 

Steinholm har altid smil på! Også selv om noget er svært, hårdt eller 
uoverskueligt. 
Han er altid positiv og imødekommende, og det var fra første dag. 
Han er altid opmærksom på sine kolleger og er oprigtigt interesseret i 
om alle er OK/har det godt. 
Han lever i den grad op til: ”et smil på læben er bedre end et slag på 
kæben”. 

 

Jonas Skøtt Kønig 30. november 2018 

 

Han snakker med alle. 
Han har altid et smil på læben. 
Hvis man er i dårligt humør, så skal man bare snakke med ham i 2 
minutter 
for at blive smittet med positiv energi. 
Han er hjælpsom og har overskud til at løfte for andre. 
Hvis du er trist en torsdag aften kan du snildt tage på messen 

og finde ham med en øl i den ene hånd og god stemning i den anden. 
Han er et godt samlepunkt for hele FBU. 
 

 
  



2019 
Claes Jens Sjælborg Lindhardt 29. maj 2019 

 

Han har gennem hele forløbet været utrolig god til, blandt hans 
kammerater at flytte fokus fra de situationer, som har været hårde eller 
har givet trang til modløshed og i stedet fået hans medsoldater til at 
tænke positive tanker for derefter at komme igennem den givne 
situation sammen. 
Han udviser altid stor empati og vil (citat): “bare gerne have, at alle har 
det godt, hele tiden”. 
Han sætter altid sig selv til side for sine kammerater, hvis de har brug 
for hjælp, og han har altid overskud til at se lyst på tingene. 
Han er desuden altid høflig, både overfor resten af kompagniet og dets 
befalingsmænd. 
Han er nede på jorden og han kan altid få et smil frem på læben, igen 
både blandt folk i kompagniet samt alle befalingsmænd. 
Alt i alt er han en rigtig god kammerat og en god soldat, hvorfor han er 
blevet valgt til Holdets Kammerat for FBU Hold feb. 2019 

 

 

Daniel Askarabadi Lindum 29. november 2019 

 

Han siger selv, at han ikke er den bedste soldat, men alle vi andre ved, 
at han er den bedste kammerat, fordi han altid er klar til at hjælpe 
andre og sprede godt humør blandt os alle. 
Han spørger altid alle og enhver, om vi har det godt, og er god til at 
snakke med os, hvis han observerer problemer. 
Han er meget empatisk og sætter altid andres behov før sine egne. 
Hans omsorg for alle bidrager til fællesskabet og gør, at vi føler os 
hjemme på kasernen. Han er bare en kammerat og humørspreder, som 
er uundværlig for delingen, ja for hele holdet. 
 

 
  



2020 
Februarhold ikke præmieret på grund af Coronapandemi 
 

Jeppe Holmen Andersen 27. november 2020 

 

Han har et stort hjerte og er en god lytter, når andre har brug for 
opmærksomhed. 
Han er altid parat til at hjælpe andre uanset opgavens art. 
Han udviser godt kammeratskab på øvelser og lange SKYT-dage. 
I dårligt vejr vender han kammeraternes mundvige opad med sin 
humor. 
Her i COVID-19-tiden har han fra start været en seriøs daglig afspritter 
af alt, hvad vi rører ved. 
Af hans mange kvaliteter fremhæver vi især hans bestræbelse på, at 
alle omkring ham, har det godt. 

 
  



2021 
Corona foranledigede delingsvist valg af bedste kammerat  
 

Kim Grann Jensen  28. maj 2021 

 

1. deling skriver om Kim: 
Han har altid et højt humør, som han glædeligt deler ud af. 
Han er særdeles hjælpsom og rækker altid en hånd ud, om det så er 
efter en falden kammerat eller en manglende baret.  
Han står i 1. delings minde som en sand kammerat. 

 

Julie Bagger Christensen 28. maj 2021 

 

2. deling skriver om Julie: 
Hun har fået titlen som delingens kammerat,  
fordi hun altid udviser enormt overskud til at hjælpe resten af delingen. 
Hun møder dig altid med positivitet, lethed, og en masse humor. 

 

Jonas Cramer Petersen 28. maj 2021 

 

3. deling skriver om Jonas: 
Han er valgt til 3. delings kammerat, fordi han altid viser stor 
tålmodighed og tillid overfor alle i delingen.  
Han er den person, som er uundværlig i enhver deling.  
Med stort overskud og rummelighed bidrager han med godt humør og 
skulderklap.  
I 3. deling er vi ikke i tvivl om, at har vi brug for hjælp, står hans dør 
altid åben.  
Alt i alt er han en betænksom, hjælpsom og imødekommende person; 
en ægte førsteklasses kammerat.  
 

 
  



2021 
Corona foranledigede delingsvist valg af bedste kammerat  
 

Emil Skov Vanddam 26. november 2021 

 

1. deling 
Trods et meget tæt løb, er der én menig, der har gjort sige ekstra 
positivt bemærket. 
Hele delingen takker dig for dit altid gode humør, som smitter ud til os 
alle sammen. 
 

 

Kristófer Már Mörtoson 26. november 2021 

 

2. deling 
Vores bedste kammerat har fra dag ét udvist et enormt overskud.  
Han springer altid til, når der er brug for hjælp, som f.eks. når der i 
felten skal bæres på ekstra rygsække eller andet.  
Han er en bomstærk fighter og stopper ikke, før han knap nok kan gå.  
Han er altid smilende og i godt humør, og besidder en ro og en 
tålmodighed udover det sædvanlige.  
Det er fantastiske egenskaber, som smitter, hvilket er guld værd i en 
presset deling efter hårde dage og øvelser. Tak for dig.  
Du er 2. delings velfortjente kammerat!  
 

  

Peter Schlütter-Hvelplund 26. november 2021 

 

3. deling 
Tredje delings valg er kammeraten, der tager initiativ til at hjælpe, og 
som formår at hjælpe sine med-menige effektivt, grundigt og ofte. 
Det ses især i hans begivenhedsrige torsdagsaftener og -nætter på 
messen.  
Her er han altid klar på at nedkæmpe fadøl jævnfør VOVS, og stiller sin 
arm til rådighed for menige, der ikke selv kan gå. 
Han er dog ikke kun en velsignelse socialt.  
Han har altid hjulpet med at gøre alles liv lettere i felten.  
Man snakker om en person, der kan få 20 km. til at føles som 2 – sådan 
en person er han.  
Vi i 3. deling kommer til at savne ham. 
 

 
  



2022 
Frederik Østergaard Fjendbo 25. maj 2022 

 

Fjendbo har ageret som både talsmand for delingen og som 
landstalsmand.  
Med et kæmpe ansvar, langtrukne valggruppemøder og lederevner, har 
Fjendbo formået at være talerør og levet op til de egenskaber man 
forventer af en talsmand.  
Fjendbo har et enormt overskud og en moden objektivitet, især når det 
har drejet sig om menig-brok, interne små-stridigheder og generelt 
praktiske ting.  
Fjendbo er en rigtig guttermand og en rigtig holdkammerat. 
 

 

Bjarke Lassen Koefoed 25. maj 2022 

 

Koefoed har gennem hele forløbet været vellidt blandt de resterende i 
delingen, da han altid er hjælpsom, har et godt humør og viser et stort 
overskud.  
Han har formået at få alle til at føle sig velkomne, og som en del af et 
fællesskab.  
Han er altid glad på andres vegne, og taler altid pænt til og om andre i 
delingen.  
Han har et både gammelt og humoristisk sind, som vi i delingen er 
meget taknemmelige for i vores hverdag.  
Han er uden tvivl delingens bedste kammerat. 

 
  



2022 

Pia Møbjerg Hansen 30. november 2022 

 

Flyverkonstabel Møbjerg er altid klar til at hjælpe med stort og småt.  
Hun syr næsten hele delingens skråhuer, stryger skjorter for dem,  
der ikke evner det, og handler slik og sodavand til hele delingen fra 
grænsen.  
Hun er omsorgsfuld og opbakkende - også når hun selv er presset.  
Derfor er hun vellidt blandt alle.  
Møbjerg har i delingen rollen som mor, der giver gode råd og tager sig 
af enhver, der behøver mental støtte.  
Møbjerg har selv fire børn, og hun udviser et mentalt overskud, som 
styrker delingen.  
I afstemningen om delingens kammerat herskede der ingen tvivl om, at 
det skulle være Mor Møbjerg. 
 

 

Kristian Laursen 30. november 2022 

 

Menig har altid smil på læben og er altid i et smittende godt humør.  
Han har altid en sjov kommentar, en god sang eller en joke, der skaber 
god stemning 
både i gruppen og delingen og han gør dermed mindre sjove situationer 
sjovere.  
Både ved militær fysisk træning, skyttetjeneste, skydning og øvelser 
tænker han på sine kammerater og deler ud af sit overskud, men 
spørger dog også om hjælp, når det behøves. 
Selv i silende regn i Borris var menig forsanger på en munter sang, og på 
øvelser bærer han gerne noget af kammeraternes udstyr. 
Hans valgsprog er: ”Jeg har en god dag, når andre har en god dag”. 

 


