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Selv på skydebanen var det varmt. Her er en kursist i gang med skydning fra 200 m standplads. 

Bootcamp - en varm, men god oplevelse 

Gryden holdes, i næsten bogstavelig forstand, i kog på bootcampen i Skive. Men

på trods af de høje temperaturer forløber alt planmæssigt her på kurserne til den

lovpligtige grunduddannelse.

14-07-2014 - kl. 11:37

Af Leif Dahl Christensen

I disse dage, hvor Danmark lider under hedebølgen, er der selvfølgelig ingen undtagelse

for kursisterne på bootcampen i Skive. 61 kursister holder fanen højt og sveder om kamp

under orienteringsløb, men også de kursister, der ligger på skydebanen, sveder, selvom

de stort set kun bruger aftrækkerfingeren.

Helt planmæssigt er antallet af kursister reduceret fra godt 90 til 61, idet en del kun

havde valgt at gennemføre første del af den lovpligtige grunduddannelse i denne omgang.

Til gengæld er der kommet seks nye kursister til. Også et antal nye instruktører og

delingsførere har gjort deres indtog i Skive.

Her, halvvejs i forløbet, spurgte vi en af kursisterne, hvilke lektioner der havde været

bedst, og om der havde været noget, som kunne undværes.

Kurser i førstehjælp og skydning populært

"Det er svært at trække noget bestemt frem, men skulle jeg gøre det, er det nok

førstehjælp og skydning, der har været bedst", lød dommen fra Peder Kjeldsen. "Og nej,

der har ikke været lektioner eller fag, der ikke har været gode. Alt er spændende – og

nyt", fortsatte han.

Der er besøgsdage d. 15. og 18. juli, hvor pårørende og kollegaer fra underafdelingerne

kan aflægge kursisterne et besøg.

Hjemmeværnskommandoen - Overgaden oven Vandet 62B - 1415 København k - Telefon: +45 7245 2000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224

 

Nyheder Kontakt Om os Temaer Frivillig i Hjemmeværnet

SøgMagasinet Presse

Forside > Nyheder

Bootcamp - en varm, men god oplevelse https://admin2.hjv.dk/nyheder/Pages/Bootcamp-envarm,mengodopleve...

1 af 1 22-06-2015 13:06


