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Af John Nyberg

Ved et webinar den 28. januar, klok-
ken 9 til 11, stilles skarpt på FMI's aktu-
elle søgning efter leverandører. FMI
har bidraget med relevant information
til danske virksomheder, der vil være
en del af vedligeholdsopgaver. 

I indkaldelsen til BITVA-medlems-
virksomhederne, understreges det, 
at man med initiativet fra FMI ønsker
at give mere viden om rammerne
omkring opgaven, og invitationen er
udsendt i samarbejde med Dansk Er-

hverv, der sammen med FMI til dette
webinar henvender sig alene til 
BITVA-medlemmer.

Inden F35-kampflyene ankommer til
Skrydstrup i begyndelsen af 2023, skal
der være indgået aftaler med under-
leverandører, så det omfattende støt-
tesystem kan være på plads fra star-
ten. Dansk Erhverv er med i F35-pro-
jektet, og er ved at udarbejde brutto-
lister over danske virksomheder, 
som kan bidrage med støtteudstyr til
kampflyene.

Der er en lang række af de produk-

ter, som BITVA-medlemmerne for-
handler, der er selvskrevne i forhold til
den løbende vedligeholdelse af kamp-
flyene. For eksempel er der behov 
for hydraulik, pneumatik, elektronik,
dieselmotorer, køling, rullende materi-
el, kalibrering (inkl. tryk/belastning
test) og mange andre systemer og
teknologier, som løbende skal ved-
ligeholdes.

Dansk Erhverv har igangsat en prio-

riteret indsats for at opbygge en styr-
keposition på forsvarsområdet, og er
ved at etablere netværksgruppen
Dansk Erhverv Forsvar, som har til for-
mål at fremme danske virksomheders
interesser på forsvarsområdet. Net-
værket vil styrke danske virksomhe-
ders relationer til Forsvaret samt op-
bygning af relationer til relevante in-
ternationale markeder.

BITVA-Elevprisen skal også i år hædre
en af de bedste talenter blandt BITVA-
medlemsvirksomhederne. 

For at komme i betragtning kræver
den indstilling, der enten kan komme
fra skolerne eller fra medlemsvirk-
somhederne. Alle elever på handels-
uddannelsen eller fra de tekniske er-
hvervsuddannelser kan komme i be-
tragtning, men det kræver, at den ind-
sendes senest 1. februar til BITVA-se-
kretariatet.

Elevprisen skal gives som en aner-
kendelse til en til to af de dygtigste
elever på årgangen, som både har et
fagligt højt niveau og som i dagligda-

gen udviser personligt engagement,
hjælpsomhed, initiativ og positivitet til
glæde for kunder og kollegaer.

Følgende betingelser skal være op-
fyldt: Eleven har vist særlig interesse
og engagement for brancheområdet,
udvist stor selvstændighed og initia-
tiv, tilkendegivet målet for sin uddan-
nelse, været og er et godt eksempel
for sine kollegaer, har deltaget i un-
dervisningen på en godkendt han-
delsskole eller teknisk skole med et
godt resultat samt skal have været
elev, lærling eller voksenlærling inden
for det sidste år

Modtagere af elevprisen får - ud

over æren - 5.000 kroner og en flot
erindringsgave. Afsløringen af årets
BITVA-Elevpris-modtager sker i for-
længelse af den ordinære generalfor-
samling, som i år holdes 18. marts.
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BITVA-medlemmer, der vil indgå i løbende vedligehold af de kommende 
F35-jagerfly inviteres den 28. januar til dialog herom ved et webinar med 
deltagelse af Dansk Erhverv og FMI.

BITVA-Webinar:
Kom i 
betragtning 
hos FMI

BITVA-Elevpris 2021-indstillinger kan stadig nås

Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj &
Automation, BITVA, holder 28. januar et webinar om
hvordan Forsvarsministeriets Materiel- &
Indkøbsstyrelse, FMI, aktuelt søger leverandører i
forbindelse med løbende vedligeholdsopgaver.

Frem til 1. februar kan der indstilles elever til årets uddeling i Brancheforeningen
for Industriel Teknik, Værktøj & Automation, BITVA, som overrækkes på general-
forsamlingen den 18. marts.

BITVA-Elevprisen blev forrige år
tildelt Nong Frostholm, der her
flankeres af indstiller og chef,

teamleder Benny Berthel, Gustav
Fagerberg A/S, (t.v.), og bestyrel-

sesmedlem i BITVA, direktør Peter
Larsson, Folke-Larsens Eftf. A/S.


