Major af Reserven
Jesper Trommer Volf
Formandskandidat
Jeg opstiller som kandidat til hvervet som formand for bestyrelsen i HPRD.
Bliver jeg valgt, vil jeg sammen med bestyrelsen arbejde for at:
•
•
•
•
•

udvikle HPRD som faglig interesseorganisation for reserven
være relevant og interessant for alle aktive reservister
implementere den nye overenskomst hurtigt og effektivt
gentænke og udvikle HPRD’s organisation og kredsstruktur
gøre reserven klar til næste forsvarsforlig (2023)

Min motivation for at kandidere til hvervet som formand:
HPRD er og har altid været et spejl af Forsvarets vilkår – og foreningens aktiviteter har været og er drevet af
ildsjæle med lige dele interesse for Forsvaret, Danmark og den arbejdsglæde og stolthed, som hver enkelt
reservist oplever ved sin uniform og ved at være en del af en designeringsenhed, et værn, et regiment etc.
Men dette står ikke alene – drivkraften i enhver reservist har også været en identitet som dansk soldat og
lysten til at forene et civilt liv med en fortsat kontakt med kammerater, som man gennem år eller årtier har
delt særlige oplevelser med i felten eller under garnisonstjeneste, udstationering eller internationale
operationer.
Og hermed mener jeg kammeratskab, arbejdsglæde og at tjenesten ganske enkelt er og bør være
udviklende og spændende i de opgaver, den enkelte skal løse med Forsvarets faste personel og andre
reservister.
I konsekvens af afviklingen af mobiliseringsforsvaret i 2004 har Forsvaret og HPRD konstateret et støt fald i
antallet af aktive reservister og medlemmer.
Det er mit håb, at vi i de kommende år kan byde flest mulige nye og gamle reservister velkommen til aktiv
tjeneste i de tjenestestillinger, der er til rådighed i indeværende forsvarsforlig - og dermed også velkommen
til et aktivt medlemskab i HPRD.
Bliver jeg valgt, vil jeg derfor sammen med den kommende bestyrelse kortlægge HPRD’s og reservens
nuværende demografi og fremskrive den forventede udvikling indenfor indeværende forsvarsforlig. På
denne baggrund vil jeg sammen med den kommende bestyrelse objektivt og fordomsfrit analysere

resultatet og lægge konklusionerne til grund for enhver nødvendig forandring af HPRD’s virke og
organisation frem mod 2023.
Herudover og meget vigtigt skal vi sammen fejre foreningens 100 års fødselsdag i 2020 – og det er min
hensigt at støtte op om fødselsdagsudvalgets arbejde, så denne store begivenhed i enhver henseende
bliver en storslået begivenhed, som såvel skal markere det engagement, som reserven har ydet i fred såvel
som varm og kold krig igennem generationer, som reservens fremtid i det 21. århundrede.
Min baggrund:
Jeg har været medlem af foreningen siden 1983 og har undervejs bl.a. forestået medlemshvervning blandt
sprogofficerselever på HSPS i 1980’erne, repræsenteret foreningen på exchange training og konferencer,
været medlem af OFRU/LG og siden 2001 været foreningens advokat.
Militært er jeg uddannet som sprogofficer (russisk) fra Hærens Specialskole (HSPS) fra 1981/83-holdet og
har siden 1983 aftjent mere end 900 indkommanderingsdage i relevante stillinger ved Østre
Landsdelskommando/COMLANDZEALAND, 2 Sjællandske Brigade, NK 2/III/LG og Forsvarsstaben.
Efter en kortere årrække uden kontrakt fik jeg i 2018 igen kontrakt med DDIV og afventer i skrivende stund
melding om min fremtidige designering i Multinational Division North.
Civilt er jeg advokat (H) og driver virksomhed i eget advokatfirma efter et langt karriereforløb i større
advokat- og konsulentfirmaer. Jeg bor i Virum nord for København, er gift på 26. år og far til tvillinger på 25
år.

