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Det koster ikke at simulere 

Af IT-Officer, MHD VEST Bjarne Kodal , 10 JUL 14

Marinehjemmeværnets Uddannelsesuge dag syv:
Besøg af den fynske presse, førstehjælp i alle aldre
og så køres der ECDIS kursus i simulatorklassen

Hvordan ringer du efter en ambulance? De mindste børn lærer om førstehjælp. 

Det er varmt på Slipshavn på denne syvende dag på Uddannelsesugen 2014. Solen

bager ned, og der er næsten ingen vind. Alle holder derfor ekstra øje med

væskebalancen, mens der bliver undervist. Pressen er også blevet nysgerrig efter,

hvad der foregår, og en journalist og en fotograf fra Fyens Stiftstidende besøgte

Slipshavn, fik kigget på en række af kurserne og spurgte ind til Uddannelsesugens

koncept.

Alle skal kunne førstehjælp! Dette budskab ser man ofte i aviser, på nettet og på TV.

På Uddannelsesugen tager vi dette alvorligt. Der gennemføres både

sygdomsbehandlerkursus og førstehjælpskursus, og når nu der går kompetente

instruktører rundt, blev der i dag også gennemført førstehjælpsundervisning for

børnene. Der blev undervist i hold for de mindste og i hold for de større børn, og

begge steder var motivationen høj.

Marinehjemmeværnets

Uddannelsesuge er en

historie om en succes.

Opskriften er relativt enkel:

En stab af frivillige

opretholder en fast

planlægningscyklus, hvor

der hvert år evalueres kritisk

på den sidst gennemførte

uddannelsesuge og herefter

produktudvikles.
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Styrbord talje! Skibssimulatorerne på Slipshavn er meget realistiske. 

Slipshavn har en meget flot og top-moderne simulatorklasse og i dag har kursisterne

på ECDIS kursus brugt disse til træning i sejlads efter elektronisk søkort koblet op

på den virkelige sejlads. I modsætning til verdensmesterskaberne i fodbold, koster

det ikke gult kort at simulere her! Tvært i mod er det en rigtig god forretning: Der kan

trænes havarier og sejlads i vanskelige farvande uden det koster reparationer,

værftsophold og dyr brændolie. Og samtidig bliver kursisterne trænet hårdt i meget

virkelighedsnære omgivelser.

I aften afholdes der banko i Hangaren til fordel for civilafdelingen. Og her er det

tydeligt at det er ligegyldigt om du vinder eller taber – uanset hjælper du jo børnene.

Og samtidig morer du dig efter vores motto: Husk, glem ikke at være glad!
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