OPERATIONS SUPPORT WING

Juni 2021

Velkommen til Flyvevåbnets Basisuddannelse
på mødehold august 2021
ved
Operations Support Wing (OSW)

Orientering før mødet.

1. Du skal møde mandag den 2. august 2021 senest kl. 12:00.
Vi opfordrer dog til, at du, så vidt muligt, møder mellem kl. 10:00 og kl. 11:00 på KFUM
soldaterhjem, Herningvej 31, Kølvrå, 7470 Karup J.

Soldaterhjemmet ligger umiddelbart overfor Flyvestation Karup´s hovedvagt i Kølvrå
(indkørsel til soldaterhjemmet ad Plantagevej).
Der er mulighed for parkering af private køretøjer ved soldaterhjemmet.
Såfremt du rejser med offentlig transport, henvises du til at benytte bus, rute 53 eller
X-bus rute 953, fra Herning eller Viborg til Kølvrå.
Kun hvis du har bopæl på Grønland, Færøerne eller Bornholm er der mulighed for at
overnatte ved OSW fra søndag d. 1. august om aftenen.
I dette tilfælde skal du meddele OSW dit ankomst tidspunkt senest onsdag d. 28. juli kl. 15:00
(se tlf. nr. i punkt 5).
2. På mødedagen skal du medbringe nogle materialer, som skal afleveres til OSW i
forbindelse med den administrative registrering.
Du skal medbringe:


Din indkaldelsesordre (i papirudgave eller digitalt på smartphone/tablet/PC).



DSB-stamkort.
Værnepligtige har som en del af lønnen ret til fri befordring med DSB og de fleste andre
trafikselskaber.
I den forbindelse skal du selv anskaffe et DSB-stamkort og medbringe det på mødedagen.
Etui med DSB-stamkort fås på alle DSB billetkontorer (husk at medbringe pasfoto til
stamkortet ved henvendelse til DSB).
Hvis du ikke medbringer DSB-stamkort ved mødet, skal du selv betale for rejser.
Såfremt du selv ønsker at sørge for transport og udnytte det offentlige befordringsfradrag, skal du blot meddele dette på indkaldelsesdagen. Du behøver så ikke medbringe det nævnte DSB-stamkort.

Postadresse
Herningvej 30
7470 Karup

Telefon
7284 4100
Direkte tlf. 7284 4756

Mail
osw-myn@mil.dk

Regler for brug mv. af kortet er beskrevet i folderen ”Rejseordning for værnepligtige”, som
du får adgang til efter du er mødt ved OSW.
 Skema til helbredsmæssige oplysninger.
Med velkomstbrevet fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Værnepligtssektionen,
som er udsendt ca. 3 måneder før mødedagen, evt. sammen med din indkaldelsesordre,
har du modtaget et skema, der skal udfyldes med helbredsoplysninger og medbringes
ved mødet. (OBS! Skemaet skal ikke udfyldes af de kommende flymekanikerelever og
flyvelederaspiranter).


Sygesikringsbevis/Sundhedskort.
Sygesikringsbeviset/sundhedskortet skal medbringes på mødedagen, selv om ansvaret
for værnepligtiges sundhed er pålagt Forsvarets Sanitetskommando.
Der vil blive orienteret nærmere herom, når du er mødt.
Du opfordres til at kontakte din tandlæge, for at få lavet en rutineundersøgelse inden
mødet, idet du som værnepligtig kun kan forvente at få tandbehandling ved akut behov
(tandpine mv.).



Øvrige personlige papirer:
- Kopi af domsudskrift, hvis du har en dom (ikke straffeattest).



Toiletsager mv.
Du skal selv medbringe toiletsager.

2.1. Vedrørende løn og økonomiske forhold:
Lønnen til alle værnepligtige udgør for tiden (pr. 1. april 2021) kr. 8.139,86 pr. måned.
Udover lønnen ydes der kostpenge (ikke skattepligtige) på ca. kr. 6.900,00 pr. måned.
Kostpengene dækker dine udgifter til betaling for ernæringsrigtig standardkost i
Forsvarets cafeterier (for tiden kr. 164,00 pr. dag).
Du skal være opmærksom på, at første lønudbetaling først finder sted 31. august 2021.
Du bør ikke medbringe større pengebeløb eller værdigenstande, men du bør medbringe et
beløb til indkøb af forplejning de første dage.
Der kan betales med kontanter, Dankort, Visa-Dankort, Mastercard, Visa-Electron og
Mobil Pay i cafeteriet.
3. Det kan oplyses, at der på mødedagen 2. august 2021 først bliver mulighed for at indtage
et måltid til aften, så du bør, inden kl. 12:00, have spist frokost/madpakke.
Endvidere bedes du medbringe praktisk tøj (en jakke eller lignende) og solidt fodtøj, idet der i
forbindelse med mødet forekommer en del udendørs aktivitet.
Dagen efter mødet vil du blive iklædt (få udleveret uniform og udrustning).
Du skal også have civilt tøj med til brug i fritiden, og når du skal udenfor flyvestationens
område. Opbevaringsmulighederne er dog begrænsede, så medbring kun hvad der kan være
i en lille sportstaske.
I løbet af den første uge skal du gennemgå en idrætstest.
Derfor anbefales det, at du medbringer eget idrætstøj og egne sko.
I forhold til at kunne klare den fysiske belastning du vil blive udsat for i forbindelse med idræt
og anden tjeneste, skal Operations Support Wing minde dig om, at det er meget vigtigt, at du
forbereder dig fysisk på tjenesten.
Du opfordres til at følge den træningsvejledning, du har modtaget med forsvarets
velkomstbrev tidligere i 2021. Bl.a. er det muligt at finde forsvarets træningsprogram,

som er tilgængelig på app’en Træn med Forsvaret, der kan downloades gratis med
smartphone.
Er du ikke i god fysisk form allerede fra mødedagen, kan du få problemer med at gennemføre
basisuddannelsen og dermed værnepligtstjenesten.
Desuden vil du være udelukket fra at kunne opnå ansættelse i forsvaret efter værnepligten,
hvis du ikke kan bestå bl.a. de fysiske krav til ansættelse eller optagelse på uddannelse.
4. De første dage af uddannelsen kan du ikke forvente megen frihed.
Den første frihed kan påregnes givet som weekendorlov fra fredag den 6. august 2021
ca. kl. 15:00 til mandag den 9. august 2021 kl. 07:30, hvor du skal være klar til tjeneste.
Endvidere kan du forvente normalt at have fri i weekender, ligesom der er planlagt frihed den
18.-22. oktober 2021 (efterårsferie).
5. Der skal gøres opmærksom på, at OSW følger COVID-19 situationen tæt og til enhver tid
vil agere herefter.
Derfor opfordrer OSW til at få gennemført en COVID-19 test, således du har et testsvar
umiddelbart forud for mødedagen.
Er du vaccineret kan du undlade test efter reglerne om Coronapas. (Gældende fra 14 dage
efter første stik og 8 måneder frem).
Har du været smittet med COVID-19 kan du ligeledes undlade test. (Gældende indtil 8
måneder efter sygdom).
Hvis du skulle opleve at have symptomer, være i isolation, eller sågar være smittet, må du
ikke møde op den første dag.
I stedet skal du kontakte os telefonisk og give os meddelelse herom på telefon 7284 4756.
Ellers ser vi ved Operations Support Wing frem til at se dig på flyvestationen den 2. august
2021 og ønsker dig en positiv oplevelse under uddannelsen.

