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Her ses Hjemmeværnets frivillige skydelærere i en undervisningssituation af de georgiske

skydelærere. 

Den Georgiske Nationalgarde kan selv 

Det går over al forventning med Hjemmeværnets uddannelse af skydelærere i

Georgien. Faktisk så godt, at georgierne nu selv ønsker at stå for uddannelsen.

06-10-2014 - kl. 12:48

Af Christine Dahl

I de sidste to uger har fem af Hjemmeværnets frivillige skydelærere gennemført det

sidste af to planlagte skydelærerkurser for Den Georgiske Nationalgardes skydelærere i

Georgien i 2014.

”Det er en ganske imponerende udvikling, som Den Georgiske Nationalgarde har været

igennem det sidste års tid”, siger kommandør Anders Friis, chef for Hjemmeværnets

Kapacitetsopbygningscenter. Han uddyber kommentaren med et meget konkret eksempel

på udviklingen:

”Der var oprindeligt planlagt, at Hjemmeværnets frivillige skydelærere skulle gennemføre

et videregående skydelærerkursus for de georgiske skydelærere i 2015. Det har Den

Georgiske Nationalgarde takket pænt nej til, da de føler sig klar til at varetage opgaven

selv.”

Kommandør Anders Friis fortsætter: ”Der er ingen tvivl om, at den professionalisme, som

Hjemmeværnets frivillige skydelærere har udvist i opgaveløsningen, har været

altafgørende for det fine resultat”.

Den Georgiske Nationalgarde har i løbet af 2014 også taget mere og mere ejerskab for

instruktør- og ledelseskurserne, som Hjemmeværnet har gennemført siden starten af

samarbejdet i 2010.

”Med den positive udvikling er det min vurdering, at Den Georgiske Nationalgarde er klar

til at tage næste skridt”, siger kommandør Anders Friis.

Hjemmeværnets Kapacitetsopbygningscenter og Den Georgiske Nationalgarde drøfter i

øjeblikket mulighederne for det videre samarbejde, herunder Hjemmeværnets støtte til

etablering af en skolestruktur i Den Georgiske Nationalgarde i 2015.
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