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Formål med uddannelsen
er at du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer der sætter dig i stand til at kunne fungere som næst-
kommanderende i en deling. Uddannelsen til næstkommanderende deling har fokus på bevogtningsdelingens 
indsættelsesmåder og delingens standarder.

Forudsætninger:
Forudsætningerne til kurset kan du finde i uddannelsesbeskrivelsen, der ligger på aktiviteten på hjv.dk. 
Er du i tvivl, om du lever op til kravene for uddannelsen, skal du kontakte din uddannelsesstøtteofficer, 
næstkommanderende eller chefen i din underafdeling.

Du får...
Styrket din viden og 

kompetencer inden for en 

næstkommanderenes 

delings virke og rolle 

internt i delingen 

Kære kursist
Tak for din tilmelding til kurset Næstkommanderende, Deling. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Hjemmeværnskolens Uddannelsescenter Nord- og Midtjylland og håber, at 
kurset giver dig en viden, som er til gavn for dig og din enhed.

Uddannelsen omfatter følgende:
• 5-punktsbefaling
• Ophold på stedet, Beredskabsområde
• March
• Delingsstandarder
• Kontrolvirksomhed
• Bevogtning

Husk!
bliver du mod forventning forhindret 
i at deltage, skal du give besked til 
Hjemmeværnsskolen på tlf. 728 20612. 
Ved afbud umiddelbart før kursusstart, 
f.eks. ved pludselig opstået sygdom 
eller hvis du bliver forsinket, skal du 
ringe på tlf. 227 82059.
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Torsdag den 25. januar til søndag den 28. januar 

Skive kaserne
Sdr. Boulevard 15
7800 Skive

Tid og sted

Der er fri kost under opholdet
Hvis du har særlige behov for forplejning, vil køkkenet hjælpe dig 
på bedste vis. Vi vil derfor bede dig om hurtigst muligt at kontakte 
kursusleder PL Martin Hulgaard på tlf. 227 82059.

Forplejning

• Basis med tasker og feltflaske  
 med bæger
• Sikkerhedsbriller
• Regntøj
• Refleksvest og refleksbind
• Toiletsager
• Idrætstøj + sko

• Sygesikingsbevis
• Enkeltmandssløringsnet
• Arbejdshandsker
• Kogekar
• Halstørklæde
• Fiberpels
• Rygsæk, hvis du har udleveret

Medbring

• Funktionsuniform M/84 eller MTS
• Hætte til uniformen
• Baret/hue
• Hjelm
• Støvler
• Skjorter, kampskjorter, t-shirts, undertøj og strømper

Påklædning

Praktisk information

Ved ankomst passeres hovedvagten. Husk militært ID-kort, da det gør 
din færden ind og ud på kasernen nemmere. Følg skiltene ved ankomst til 
kasernen til kommandokontoret i centerbygningen (bygning 3).

Mangler du noget, skal du kontakte din egen underafdeling. 
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1.  Du kan undersøge om, det er muligt at låne et militært  
tjenestekøretøj (personbil) fra eget distrikt.

2. Du kan benytte offentlig transport. Her har du 2 muligheder:
  A.  Du køber en billet. Beløbet refunderes ved aflevering af  

billetten til din kursusleder. (Husk at påføre dit MA-nr.).
 B. Hjemmeværnsskolen bestiller en billet til dig.

Har du på din kursusansøgning afkrydset ”ønsker offentlig  
transport”, får du via din hjv.dk-mail tilsendt et skema, som du skal 
udfylde og sende retur - senest 3 dage før kursusstart.

Hvis du IKKE har afkrydset ”ønsker offentlig transport”,  
kan du kontakte Hjemmeværnsskolen på tlf. 728 20613/20614. Så vil 
regnskabskontoret sende dig en print selv-billet til din hjv.dk-mail.  
HUSK – Du skal selv printe billetten!

3. Hjemmeværnsskolen opfordrer til, at du finder andre kursister    
 at følges til og fra kursus med. Hvis du mangler én at køre med    
 eller mangler passagerer, kan du kontakte dit distrikt, som har    
 kendskab til, om der er andre kursister fra dit område.

4.  Hvis du vælger at køre i privat bil/motorcykel, er du berettiget  
til kørselsgodtgørelse efter statens laveste sats. Afstanden  
beregnes på baggrund af www.krak.dk

5.  Hvis du skal over Storebælt, kan du bestille E-booking ved 
Hjemmeværnsskolen på tlf. 728 20613/20614 eller selv købe 
brobillet. Beløbet refunderes ved aflevering af original kvittering 
på kurset. (Husk at påføre dit MA-nr. på kvitteringen).

6. Der må IKKE anvendes puljekøretøjer.
 
7. Der kører busser og tog til Skive. Hvis du benytter disse, og har  
 behov for afhentning på Skive banegård/station, kan du ringe til
 Uddannelsescentret på tlf. 227 82059. Du skal ringe og aftale af- 
 hentning senest den 22. januar 2018.

Kørsel til
kursusstedet

Der er adgang til trådløst internet på kasernen, 
koden fås på kommandokontoret.

Internet
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Du er berettiget til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste med indtil 
højeste dagpengesats, når du skriftligt erklærer størrelsen af din dag-
lige løn eller skriftligt erklærer, at du har benyttet ferie eller fridage.

Godtgørelsen ydes som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i  
hovederhverv. Derfor kan der f.eks. ikke gives godtgørelse for tabt ar-
bejdsfortjeneste for mistede timer på bijob eller til studerende på SU.

Du kan maksimalt få udbetalt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 
for 5 dage pr. uge.

Du kan ikke få godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste for lørdage og 
søndage, med mindre du medbringer en underskrevet erklæring fra 
din arbejdsgiver. Du kan få en blanket hertil ved Hjemmeværnsskolen.

Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste er skattepligtig A-indkomst. For-
svarets Regnskabsstyrelse indhenter oplysninger fra dit bikort direkte 
ved SKAT. Dit hovedkort kan kun benyttes, hvis fradragsbeløbet for den 
pågældende periode ikke kan benyttes ved din normale arbejdsgiver.

Er du arbejdsledig, og modtager du IKKE dagpenge eller feriedagpen-
ge i kursusperioden, kan du få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste ved at 
anføre indtægtstabet under pkt. 2 på erklæringen.

Er du ansat ved en offentlig myndighed eller virksomhed, og har du 
i kursusperioden fået tjenestefri med løn, skal du udfylde pkt. 1 på 
erklæringen.

Udbetaling af beløb for tabt arbejdsfortjeneste udbetales til din 
NEM-konto med udbetalingsdato den sidste bankdag i måneden, men 
vil dog i nogle tilfælde først udbetales ved udgangen af efterfølgende 
måned. Du modtager ikke feriepenge af godtgørelsen.

Refundering af udgifter til transport vil ske snarest efter kurset er 
afholdt.

Godtgørelse

Det er forbudt at medbringe madvarer, øl, vin, spiritus og  
euforiserende stoffer på kursusstedet.

Medbringelse af 
mad/drikke

Har du behov for hjælp
eller rådgivning kan du 
kontakte dit distrikt eller 
Hjemmeværnsskolen  
på tlf. 728 20613/20614.
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Timeplan

BemærkDer kanforekommeændringer indenkursusstart

Timeplan udleveres ved kursusstart.
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Skive kaserne

Sdr. Boulevard 15
7800 Skive

Hovedvagt

Centerbygningen

3

Parkering

Bygningsnr.

Bygninger

Følg skiltningen
i lejren

OBS!

Ringvej syd

Sdr. Boulevard

Sdr. Boulevard

Ringvej syd
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Jeg glæder mig til at se dig på kurset!

Med venlig hilsen

Premierløjtnant

Martin Hulgaard
Kursusansvarlig
Tlf. 227 82059

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål vedr.  

kurset, er du altid velkommen til at 
kontakte Hjemmeværnsskolen på 

tlf. 227 82059


