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Lokalkurser ved Marinehjemmeværnssektionen 
 
Ref.: 
Hjemmeværnsskolen BB 3006, Oprettelse af lokalt kursus, NOV 2013 
 
Bilag: 
Instruktionsvideo ”Find MHS Instruktører og Kursusledere – pulje på HJV.DK”  
 
 
Indledning 
Denne bestemmelse fastsætter procedure for anmodning og iværksættelse af lokalkursus ved 
Marinehjemmeværnssektionen (MHS) fra Hjemmeværnsflotille (HVF). Ved lokalkursus forstås 
kurser der jf. uddannelsesdirektivet/uddannelsesbeskrivelsen gennemføres af MHS, men hvor 
MHS modtager en anmodning om at kurset gennemføres lokalt i en HVF.  
 
Procedure og ansvar 
 
1. HVF fremsender anmodning om lokalkursus til respektive Marinehjemmeværnsdistrikt (MHD). 
Anmodningen skal som minimum indeholde følgende: 
 

a. Rekvirent. 
b. Ønsket kursus. 
c. Periode. 
d. Navn og medarbejdernummer på minimum 2 af MHS godkendte instruktører1 (HVF har 
koordineret datoer for gennemførelse af kursus med instruktører). 
e. Navn og medarbejdernummer på deltagere (kursister). 
f. Undervisningsfaciliteter. 
g. Kontaktperson i HVF (UDDSTOF). 
h. Materiel godkendt af MHD til brug ved kurset (fartøj, gummibåd og/eller 
kommandokøretøj). 
i. Navn og medarbejdernummer på nødvendig minimumsbesætning på sejlende kurser. 
j. Tiltag vedrørende kost og indkvartering. 

 
2. MHD behandler ansøgningen for så vidt angår deltagernes kvalifikationer (forudsætninger). 
Er forudsætninger for kursister opfyldt videresendes ansøgning til 
Marinehjemmeværnssektionen. Er forudsætninger ikke opfyldt foretager MHD den nødvendige 
reduktion i deltagerlisten i samarbejde med HVF inden fremsendelse til MHS. 
 
MHD sikrer endvidere at fartøj, gummibåd og/eller kommandokøretøj er booket til kurset, inden 
ansøgning fremsendes. Det skal fremgå af MHD påtegningen, at MHD materiel er godkendt til 
brug for kurset og ikke i perioden kan anvendes til løsning af andre opgaver. 
 
3. MHS modtager ansøgning om lokalkursus via MHD fra HVF senest 14 uger før ønsket 
kursusstart. Ansøgning behandles i MHS jf. nedenstående. Efter modtagelse af ansøgning 
koordineres videre forløb frem mod afgørelse direkte mellem HVF og MHS, udenom MHD. 

                                                
1
 Oversigt over godkendte IN og KUL på respektive kurser findes på MHS site på HJV.DK. Oversigt kan 

findes ved brug af instruktionsvideo ”Find MHS Instruktører og Kursusledere – pulje på HJV.DK”. 
Instruktionsvideo er fremsendt sammen med denne BST, ligger på MHS site på HJV.DK, og kan 
fremsendes ved henvendelse til MHS. 



HJEMMEVÆRNSSKOLEN                                                                                                    
Marinehjemmeværnssektionen 
MHS BB 05 
 
                                                                                                                                       MAR 2015  

Side 2/2 

MHS meddeler senest 7 uger efter modtagelse HVF hvorvidt ansøgning kan imødekommes. 
Sendes til efterretning for MHD. 
 

Modtagelse af 
ansøgning 

 MHS modtager ansøgning fra HVF via MHD, med MHD påtegning 

Dag 1 – 7 efter 
modtagelse 

 MHS1 og MHS kursusansvarlige (KUA) vurderer ansøgning i forhold til 
øvrige kursusudbud. 

 KUA udarbejder budget, der tilgår MHS1 til videre foranstaltning 
 MHS1 sender indledende besvarelse til ansøgende HVF. 

Dag 8 – 35 
efter 
modtagelse 

 KUA kontakter HVF for uddybning af materielle behov.  
 KUA undersøger særlige materielle behov ved UMAK MHS. Herunder 

sammenfaldende kurser, hvor der er behov for samme materiel i 
samme periode. 

 KUA kontakter HVF for uddybning af undervisningsfaciliteter. 
 KUA vurderer model for gennemførelse, og ændre i fald nødvendigt 

timeplan for kursus. Særlig timeplan gemmes på Q drev 
(Q:\ALLE\03\ADMINISTRATION\TIMEPLANER (MHS)) med følgende 
titel: kursusnavn – sted -periode 

 KUA kontakter relevante ressourcepersoner, og laver indledende 
aftaler 

 KUA sender i henhold til ovenstående indstilling til MHS1. Sammen 
med indstilling vedhæftes ved positiv indstilling skabelon for 
kursusoprettelse 
 

 MHS1 undersøger økonomi på baggrund af KUA udarbejdet budget 

Dag 35 – 42 
efter 
modtagelse 

 Endelig afgørelse om gennemførelse fremsendes til ansøgende HVF. 
MHD efterretning. 

 

Dag 42 – 6 uger 
før kursusstart 

 MHS1 foranstalter at kurset oprettes på HJV.DK (både kursus – og 
INREG aktivitet) 

 KUA foranstalter at kursister og ressourcepersoner tilmeldes aktiviteter 

Fra 6 uger før 
kursusstart. 

 MHS normale procedure for tilrettelæggelse, gennemførelse og 
efterbehandling følges. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


