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Forord 

Velkommen til Marinehjemmeværnets Uddannelsesuge 2017.  
 
Det er 25. gang frivillige laver kurser for frivillige, og der er igen lagt op til den 
traditionsrige uge med plads til uddannelser for alle. 
 
Uddannelsesugen indeholder, traditionen tro, en bred vifte af gode tilbud til dig inden for 
funktions- og vedligeholdelsesuddannelse.  
Uddannelsesugen er mere end det. Du har mulighed for at tage hele familien med, mødes 
med gode venner og få en masse gode oplevelser med hjem - så vel mødt på Slipshavn i 
2017. Vi håber, du kan bruge et eller flere af de spændende tilbud og dermed være med 
til at gøre Marinehjemmeværnets Uddannelsesuge til noget ganske særligt. 
 
Ugen byder på aktiviteter for alle, hvilke kan du læse i kataloget, og vi glæder os som 
sædvanligt til at kunne bibringe familien en god aftenoplevelse i samlet form. 
 
Børneaktiviteterne er i år er opdelt i de tre aldersgrupper, ”Sjov og leg” for de mindste, 
”Ud i naturen” for mellemgruppen, samt gruppen for de største børn ”Havet”. Gruppen for 
de største børn har mulighed for at tilmelde sig et mini dæksgast kursus. Der kører et 
kursus hen over ugen, tilmelding efter først til mølle-princippet. 
Børn med en diagnose som er medicin krævende, skal have en voksen med på sidelinjen 
ved aktiviteter. Kursusugen kan ikke tage ansvar for behandling og medicinering af børn. 
 
Vel mødt til en god uge i samvær med glade Marinere. 
 
HUSK - GLEM IKKE AT VÆRE GLAD 
Gitte Larsen 
Kursusleder 
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Praktiske oplysninger 

Kursusansøgning  
Tilmeldingsfristen til kurserne er 1. maj 2017.  
 

VIGTIGT vedr. tilmelding til kurser i Uddannelsesugen: 
Kursister: 
For at tilmelde dig kurset, skal du udfylde vedhæftede tilmeldingsskema, og indsende det 
via kommandovejen til godkendelse, hvorefter distriktet vil tilmelde dig kurset. 
 
Du er ikke endeligt tilmeldt, før du fremgår af deltagerlisten på HJV.DK. 
 
Hvis du tilmelder dig kurset direkte på aktiviteten, vil du blive afmeldt uden yderligere 
varsel. 
 
Ressourcepersoner (instruktører og andre hjælpere): 
Du skal udfylde vedhæftede tilmeldingsskema og indsende det direkte til Trine Holm,  
mail hvf362-kdobm@hjv.dk. 
 
Sagsbehandleren på kurset tilmelder dig efter aftale på aktiviteten HJV.DK som lærer. 
 
Ved spørgsmål vedr. uddannelsesugen kontakt kaptajnløjtnant Troels Rønsbro Sode,  
tlf. 7216 3614 eller mail mhv-flo02@mil.dk. 
 

Afbud 
Er du forhindret i at deltage, så husk at melde afbud i god tid til dit distrikt, så en anden 
kan få din plads. Husk, der kan være folk på venteliste. 
 

Mødeindkaldelse 
Mødeindkaldelse sendes snares muligt efter tilmeldingsfrist. Hvis et kursus bliver 
overtegnet oprettes der en venteliste. Du modtager besked direkte fra 
Marinhjemmeværnsskolen, hvis du rykker op fra venteliste, eller hvis kurset mod 
forventning bliver aflyst. 
   

Familiens ophold på slipshavn 
Nærmeste familie er velkommen, så de har muligheden for at være sammen med dig 
uden for undervisningen, som for de fleste kurser ligger i tidsrummet 0800-1700. 
Du skal selv sørge for underbringelse for dig og din familie (f.eks. telt eller campingvogn). 
Når du tilmelder dig, skal du opgive målene på dit telt/din campingvogn (længde x 
bredde) på felterne på tilmeldingsblanketten. 
 

Husdyr 
Må ikke medbringes! 
 

Transport til kursus 
Billigste måde. Betyder at du skal tage tog eller andre offentlige transportmidler.  
Kører du i egen bil, refunderes kun udgifter svarende til offentlige transportmidler, eller  

mailto:hvf362-kdobm@hjv.dk
mailto:mhv-flo02@mil.dk
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føreren kan få km-godtgørelsen udbetalt. Køresedler og billetter afleveres på sekretariatet 
ved indkvartering. Du vil først modtage afregning, når du er kommet hjem fra kursus.  
 

Økonomi i øvrigt 

Der udbetales IKKE tabt arbejdsfortjeneste til deltagerne under 
kurserne, men der er selvfølgelig gratis kost og logi – dog kun i 
ansøgte kursusperiode(r). 
 

Kammeratligt samvær 
Søndag den 9. juli og fredag den 14. juli kan du nyde samværet med din familie og dine 
hjemmeværnskammerater under festlige former. Der serveres en fælles buffet.  
Du SKAL benytte den reglementerede tjenesteuniform, du har udleveret til pæn brug. 
(det er IKKE tilladt at bære ordens bånd på hvid eller blå skjorte) 
Alternativt benytter du den pæneste reglementerede uniform, du har. (HJVBST 403-
001) 
 
Indkvartering i køje 

 BEMÆRK 

Kursusstart 08:00 Køjen er klar kl. 19:00, dagen før 

Kursusstart 13:00 Køjen er klar kl. 12:00 samme dag 

Afrejse Uanset tidspunkt, skal køjen forlades senest kl. 08:00 på afrejsedag, 
og nøgle afleveres i sekretariatet. 

Ankomst med campingvogn/telt 

Kursus start Ankomst 

0800 Dagen før, tidligst kl. 19:00 

1300 Samme dag, tidligst kl. 09:00 

Afrejse med campingvogn/telt 

Kursus slut Afrejse 

1200 Samme dag, senest kl. 18:00 

1700 Dagen efter senest kl. 11:00 

  
Forplejning 

For kursister & familie i tidsrum for kursus med følgende begrænsning 

Kursus start 08:00 Skafning startende med morgenmad på første kursusdag. 

Kursus start 13:00 Skafning startende med frokost på første kursusdag. 

Kursus slut 17:00 Sidste kursusdag med aftenskafning. Lørdag U28 er morgenmad. 

Kursus slut 12:00 Sidste forplejning på sidste kursusdag med skafning frokost. 

 
Ankomst & indkvartering 

Du vil blive indkvarteret på Slipshavn, mens du er på kursus.  
Vil du overnatte i eget telt eller i campingvogn, så skriv det på din kursusansøgning.  
Det er KUN kursister, der kan indkvarteres i køjer.  
Familie er henvist til egen medbragte campingvogn/telt. 
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Private fartøjer 
Familier, som ankommer i private fartøjer, skal kontakte havnemester Per Skou som 
henviser jer til en plads ved de særlige fortøjningsbøjer i bugten. 
Havnemester SKAL kontaktes igen senest en uge før anløb. 
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Børnearrangementer 

Børn skal være selvhjulpne og være mellem 3 og 17 år.  
Da vi er mange deltagere, kan man kun medbringe egne børn og børnebørn – altså ikke 
andres børn eller børnebørn. Børn der ikke forud er tilmeldt, kan ikke forvente pasning i 
ugen.  
I middagspause og uden for undervisningstiden, skal der være mindst én forælder til 
rådighed for barnet/den unge, uanset alder. Børnepasserne har også pause. 
 
Det er valgfrit at placere børn i pasning, men udfyld venligst rubrikkerne på 
”Børnetilmeldingen til Marinehjemmeværnets Uddannelsesuge 2017”, som efter 
din kursustilmelding vil blive sendt til dig. 
Vær opmærksom på, at barnet er dit eget ansvar, hvis det ikke er tilmeldt nogle aktiviteter 
eller til civilafdelingen.  
 

Placering 
Kontakt sker i det store telt på græsplænen bag Vognporten, som er bemandet i 
pasningstiden. Dog ikke de dage, hvor der er udflugter.  
 

Pasningstid 
Kl. 0805 – 1200 
Kl. 1300 – 1730 
 

Indtjekning 
Der udfyldes blanket omkring ansvar og forsikringsforhold. 
 

Opdeling 
Børnene opdeles i tre grupper efter alder. 
Hvis I som forældre mener det er for meget, kan barnet rykkes en aldersklasse ned, men 
ikke op. Ellers står forældre selv for pasning, lige som for børn der ikke er selvhjulpne. 
 
Gruppe 3 
Alder 14-17 år  
Temaet er Havet, og andre sjove aktiviteter. Denne gruppe har mulighed for at komme på  
Minidæksgast kursus, hvor der overnattes mindst en nat på et fartøj væk fra Slipshavn. 
Der kører et kursus hen over ugen. (husk at tilmelde via kursusansøgning til dette.) 
 
Gruppe 2 
Alder 9-13 år 
Naturen kalder, hvor der overnattes mindst en nat væk fra lejren i bivuak. 
 
Gruppe 1 
Alder 3-8 år 
Sjov og leg 
 

Program 
Der udleveres nærmere program ved ankomst. 
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Sloppen 

Nede i Hangaren står Sloppens gaster igen klar til under Uddannelsesugen, at servicere jer 
fra kl. 0800 til kl. 2400 alle dage, fra fredag den 7. juli til lørdag den 15. juli 2017. 
 
Vi sørger for at der er rent og pænt døgnet rundt i Hangaren, så det er hyggeligt at 
komme ned og spise Kabyssens dejlige mad. 
 
Vi kan være behjælpelige med at skaffe alle de ting, som du evt. har glemt at få med 
hjemmefra. 
Har du en sød tand – har vi noget til din lille sult. 
Er du tørstig – har vi noget til at stille din tørst. 
 
Vi arrangerer hver aften underholdning i Hangaren – så når du er færdig med dit kursus 
om aftenen, kan du komme ned til os i Hangaren sammen med din familie og dine 
kammerater og hygge dig et par timer.  
Vi bestræber os på at lave underholdningen varieret, så der er noget for enhver smag. 
 
 
Hvis du spiller på et instrument, er du velkommen til at medbringe det til 
Uddannelsesugen, for at give et nummer eller spille sammen med andre. 
 
Som noget nyt vil vi lave en ”markedsplads”, så hvis du er kreativ og gerne vil vise og 
sælge det til andre, er du velkommen til at tage kontakt til undertegnede, så vi kan få en 
snak om dine ting egner sig til ”markedspladsen”. 
 
Overskuddet fra salget i ”Sloppen” går til MHV lauget. Vil du gerne vide mere om, hvad 
laugene står for, og hvad pengene bliver brugt til, er du velkommen til at tage kontakt til 
os under Uddannelsesugen. 
 
Vi glæder os til at se dig til en spændende og hyggelig uge. 
 
Vel mødt 
”Slopfatter”  
Jørgen Ø. Nielsen 
Samt hans trofaste gaster. 
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INFO 

 
 

Søndag 
Gudstjeneste 
Kl. 1100 i hangaren 
Vi møder i den uniform vi har på. Civile og børn efter eget valg. 
Undervisningen afbrydes i tidsrummet 1050-1200, men det er frivilligt om du vil deltage i 
gudstjenesten. 
 
 
Søndag 
Store Festaften 
Kl. 1750 i hangaren. 
Vi mødes i pæneste uniform. Civile og børn i festligt skrud. 
Der indledes med Dronningens skål. 
Efterfølgende er der under ledelse af KUL fællesspisning med festlige indslag fra 
deltagerne. 
 
 

Fredag 
Lille Festaften 
Kl. 1750 i hangaren. 
Vi mødes i pæneste uniform. Civile og børn i festligt skrud.  
Der indledes med Dronningens skål. 
Efterfølgende er der under ledelse af KUL fællesspisning med festlige indslag fra 
deltagerne. 
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Kursusoversigten 

 
 

KURSER 

FRE LØR SØN MAN TIR ONS TOR FRE LØR 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

form eftm form eftm form eftm form eftm form eftm form eftm form eftm form eftm form eftm 

1001 Førstehjælp                 1000   1700     

1080 Sikkerhedspol.  1000   1530                         

1083 Udstillingshjælperkursus                   1300   1700         

1100 Instruktørkursus   1300   1200       

1400 Navigationskursus I                         0800   1700     

1405 Hovmester             0800         1300       1700     

1407 Duelighedsprøve 1000   1700             

1409 MAXSEA   1300   1400                             

1420 Speedbådscertfikat 1000   1200                           

1433 Motorpasser         0800   1700     

1444 Radiooperatørkursus         0800   1700     

1465 Sømandskab (MFP)             0900   1200             

1466 SAIS (MFP)           1300 0900                       

1481 Dæksgastkursus           1300   1430 

1483 LPU4 MHV Sejlads                       1200   1200     

2418 SAR 1                       1300   1600     

2419 SAR 2       1500   1700                     

3412 Operationsofficer                         0900 1700         

5001 Vedligeholdende udd.  
Førstehjælp 

0800 
  

1730 0800 
  

1730 
          

5533 Kontrolprøve SKYLE 1 
            

0800 1730 
    

5534 Kontrolprøve SKYLE 2 
            

0800 1730 
    

5539 Kontrolprøve SIKBM 
            

0800 1730 
    

         Kontrolprøve VBLE 
              

0800 
   

5538 Kontrolprøve SKYLE SØ 
               

1230 
  

8551 SAR 2 FJERN 1000   1500                             

8572 MAXSEA FJERN                                   
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LPU3 MHV/MFP, Speedbådscertifikatkursus 

  

Start 
07. juli kl. 10:00 
 

Slut  
09. juli kl. 12:00 

 
Kursist antal 
12-24 
 

Optagelsesbetingelser 
LPU 2 
 

Forslag til kombination 
Fortsæt på dæksgast 
 

 

Formål 
Uddannelsen skal give kursisten viden og færdigheder i betjening af og sejlads med 
marinehjemmeværnsfartøjets gummibåd, således at kursisten kan bestå ”Prøve for visse 
motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15” (speedbådskørekort), hvor kursisten 
erhverver certifikat til at sejle visse civile speedbåde. 

 

Indhold 
Kurset indeholder følgende:  
Søsikkerhed  
Gummibåden og dens udrustning 
Motor 
Farvandsafmærkning, sikker sejlads og sejladsforberedelse (SOVEBLIK) 
Brand og brandslukning 
Knob og Stik 
Søvejsregler 
Praktisk sejlads med Gummibåd 
Sømandsskab 
Havmiljø 
Lovgrundlag 

 
Påklædning 
M/04 funktionsuniform eller M/84, med udleveret sikkerhedsfodtøj  
 

Indkvartering  
På fartøj 

 

Øvrige 
Sygesikringsbevis 
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LPU2, MHV Dæksgast 

    

Start 
09. juli kl. 13:00 
 

Slut  
15. juli kl. 14:30 

 
Kursist antal 
12-24 
 

Optagelsesbetingelse 
LPU3, 
Speedbådscertifikatkursus 
 

Forslag til kombination 
Begynd med LPU3, 
Speedbådscertifikatkursus 

 

Formål 
Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer, at kursisten kan 
fungere i funktionen som dæksgast ved udførelse af alle opgaver stillet til marinehjemmeværnet af 
søværnet, totalforsvaret og øvrige myndigheder. 

 

Indhold 
Kurset gennemføres over 7 dage og består af følgende kursusmoduler:  
MHV Havmiljøuddannelse  
MHV Sømandskab 
MHV Brand og Redning 
MHV Kran, reduceret 
 
Der er under kurset en praktisk sejlads. Det er her, alle delene bindes sammen i en praktisk del. 
 
Kursisten skal bestå brand- og redningsdelen for at få lov til at gennemføre den resterende del af 
kurset.  

 

Påklædning 
M/04 Funktionsuniform med sikkerhedsfodtøj.  
Medbring bomuldstøj til brug under redningsdragt. 

 

Særlige forhold: 
Du er som kursist ikke på Slipshavn fra tirsdag middag til lørdag middag.  Dette bevirker, at man 
ikke kan medbringe børn, med mindre de er under opsyn/pasning af en anden voksen. 
 

Indkvartering  
På fartøj 
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Instruktørkursus 

  

 

Start 
07. juli kl. 13:00  
 

Slut  
14. juli kl. 12:00  

 
Kursist antal 
6-12 
 

Optagelsesbetingelser 
LPU komplet 
Fjernundervisningsmodul 8502 

 

Formål 
Formålet med Instruktørkursus er at give kursisten viden, færdighed og kompetencer om 
læringsforståelse, undervisning og præsentationsteknik. 

 

Indhold 
Indlæring. 
Motivation og perception. 
Læringsmål. 
Undervisningshjælpemidler. 
Time/lektionsplanens opbygning. 
Evalueringsformer. 
Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning på indtil 30 minutters 
varighed. 
Motivationsfremmende faktorers anvendelse. 
Evalueringsformer. 
Brug af de til situationen egnede hjælpemidler. 
Retorik og kropssprog. 
Evaluering af tidligere indlært stof med henblik på justering af indhold i læringsaktiviteten. 
Refleksion over egen og medkursisters undervisning. 
Bidrage til såvel egen individuelle som til medkursisters udvikling. 

 
Påklædning 
M/04 funktionsuniform 
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Udstillingshjælperkursus 

  

 

Start 
11. juli kl. 13:00 
 

Slut  
13. juli kl. 17:00 

 
Kursist antal 
6-8 
 

Optagelsesbetingelser 
LPU komplet 
HJV.DK grundkursus, 8460 

 

Formål 
Uddannelsen skal udvikle den enkelte kursist forudsætninger bedst muligt for at kunne virke som 
hjælper på en udstilling. 

 

Indhold 
Salgsteknik 
Udstillingen 
Opstilling af stande 
Udstillingsteknik 
 

Påklædning 
M/04 funktionsuniform 
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Sikkerhedspolitisk grundkursus 

 

Start 
07. juli kl. 10:00 
 

Slut  
09. juli kl. 15:30 

 

Kursist antal 
6-8 
 

Optagelsesbetingelser 
LPU komplet 

 

Formål 
Kurset skal give kursisten en grundlæggende viden om sikkerhedspolitik og Hjemmeværnets 
opgaver i totalforsvaret med henblik på at kunne indgå i en dialog om emnet. 

 
 

Indhold 
Hjemmeværnets organisation og opgaver 
Hjemmeværnets søsterorganisationer i andre lande 
Dansk forsvar 
Nyere krigshistorie 
Aktuelt sikkerhedspolitisk emne 
Freds- og konfliktspil 
Aktuel INFO briefing 
 

 

Påklædning 
M/04 funktionsuniform 

 
 

Bemærkninger: 
Kurset erstatter informationsgrundkursus, men er et helt andet kursus. Kurset kan derfor også 
med fordel søges af erfarent informationspersonel, som har det tidligere informationsgrundkursus. 
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Førstehjælsuddannelse FSU 165 (Mærkeprøve) 

  

Start 
11. juli kl. 10:00 
 

Slut  
14. juli kl. 17:00 

 
Kursist antal 
8-12 
 

Optagelsesbetingelser 
Eleven skal være indforstået 
med, at der kan forekomme 
situationer, hvor eleven 
delvist afklædes. 
Der kræves ingen 
uddannelsesmæssige 
forudsætninger forud for 
førstehjælpsuddannelsens 
påbegyndelse. 

Formål 
Formålet med uddannelsen i førstehjælp er, at bibringe alt militært personel en sådan viden og 
sådanne færdigheder, at de efter uddannelsen er i stand til at handle og yde førstehjælp til en 
eller flere tilskadekomne. 
 
Indhold 
Førstehjælp ved ulykker 
Førstehjælp ved hjertestop 
Førstehjælp til blødninger og brystkasselæsioner 
Førstehjælp ved skader på bevægapparatet, inkl. hovedskader 
Førstehjælp ved sygdomme 
Førstehjælp ved kemiske påvirkninger 
Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger 
 
Påklædning 
Funktionsuniform M/04 eller M/84   



18 
 

Search and Rescue 1, MHV (SAR1) 

1.    
 

Start 
12. juli kl. 13:00 
 

Slut  
14. juli kl. 16:00 

 
Kursist antal 
4-6 
 

Optagelsesbetingelser 
8565 SAR 1, FJERN 
Fjernundervisning skal være 
gennemført på FELS inden 
kursusstart. 

 

Formål 
Uddannelsen har til formål at bibringe kursisten de nødvendige grundlæggende teoretiske 
færdigheder således, at vedkommende kan assistere fartøjsføreren under en SAR – 
operation. 
 

Indhold 
 SAR Organisation m.v. 
 Search and Rescue 1, eftersøgnings- og driftsteori 
 PC SAR Hjælpeprogrammer 
 Anvendelse af MAXSEA under SAR 
 

Påklædning 
Funktionsuniform M/04 
 
  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hjv.dk/MHV/Nyheder/Sider/MHV60aaridag.aspx&ei=wJ5UVLjxH8jzPP79gbgM&psig=AFQjCNEhwydKzJqFnC8b4xQWcoj0ELzT2A&ust=1414918189378268
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Search and Rescue 2, MHV (SAR2) (Med 
tilhørende fjernundervisning – 8551) 

2.   

 
 

Start 
07. juli kl. 10:00 
 

Slut  
10. juli kl. 17:00 

 
Kursist antal 
5-8 
 

Optagelsesbetingelser 
Navigationskursus III 

 

Formål: 
Uddannelsen har til formål at bibringe kursisten de nødvendige færdigheder, der er en 
forudsætning for at virke som On Scene Coordinator ved en SAR operation. 

 

Indhold: 
Search and rescue uddannelse 2, FJERN, 8551 
Ledelse og organisation i SAR operationer 
SAR teori. 
Sejlads i simulator med fokus på on scene coordinator virke 

 

Påklædning: 
Funktionsuniform M/04  
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Navigationskursus I - Navigationssejlads. 

1.    
 

Start 
13. juli kl. 08:00 
 

Slut  
14. juli kl. 17:00 

 
Kursist antal 
6-8 
 

Optagelsesbetingelser 
Duelighedsprøve i sejlads for 
fritidssejlere. 
 

Forslag til 
kombination 
Gennemfør duelighedsprøve i 
sejlads for fritidssejlere 
umiddelbart op til 
navigationskursus I. 
 

 

Formål 
Kurset har til formål at uddanne kursisten i sejladsplanlægning og føring af bestik. 

 
 

Indhold 
Navigationsinstrumenter 
Navigatoriske publikationer og skibsjournal 
Sejladsplanlægning 
Navigationssejlads 
 
 

Påklædning 
Funktionsuniform M/04 
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MAXSEA brugerkursus. (Med tilhørende 
fjernundervisning - 8572) 

 

Start 
07. juli kl. 09:00 
 

Slut  
08. juli kl. 14:00 

 
Kursist antal 
6-10 
 

Optagelsesbetingelser 
Navigationskursus I - 
Navigationssejlads  
 
For MFP: 
Duelighedsprøve i sejlads for 
fritidssejlere. 

 

Formål 
Formålet med kurset er at kursisten bibringes den viden, de færdigheder og kompetencer, der 
sætter den pågældende i stand til at kunne anvende Marinehjemmeværnets Elektroniske 
Søkortsystem, MaxSea Time Zero 

 
 

Indhold 
8572 MaxSea BRUGERKURSUS FJERN 
Opsætning af MaxSea samt indstillingsmuligheder. 
MaxSea som planlægningsværktøj. 
MaxSea som navigationsværktøj. 

 
 

Påklædning 
Funktionsuniform M/04, M/84 for MFP 
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Radiooperatørcertifikatkursus 

 

Start 
09. juli kl. 08:00 
 

Slut  
14. juli kl. 17:00 

 
Kursist antal 
6-10 
 

Optagelsesbetingelser 
Kommunikationsgastkursus 
 
For navigatorisk personel 
enten navigationskursus II, III 
eller IV 
 
 

 

Formål 
Formålet med faget er at kursisten bibringes den viden, de færdigheder og kompetencer, der 
sætter den pågældende i stand til at virke som radiooperatør i Marinehjemmeværnets fartøjer.  

 

Indhold 
Global Maritime Distress Safety System (GMDSS)   
Procedurer      
Administration og håndbøger    
Instrumentlære     
Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW)  
Praktiske øvelser og eksamensforberedelse 
Afsluttende prøve med censor fra Søfartsstyrelsen   
 

Påklædning 
Funktionsuniform M/04 

 

Bemærkninger 
Gyldig legitimation med billede skal forevises ved prøvens aflæggelse. Ved gyldig legitimation 
forstås pas, kørekort, søfartsbog, sønæringsbevis eller lignende. 
Marinehjemmeværnssektionen rapporterer elektronisk prøveresultatet til Søfartsstyrelsen, 
hvorefter kursisten skal ansøge om udstedelse af ROC-certifikat via Søfartsstyrelsens hjemmeside.  
Certifikatet har en gyldighedsperiode på 5 år. Generhvervelse af certifikatet sker efter 

Søfartsstyrelsens retningslinjer. 
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Operationsofficer 

 

Start 
13. juli kl. 09:00 
 

Slut  
13. juli kl. 17:00 

 
Kursist antal 
2-6 
 

Optagelsesbetingelser 
Maritimt officerskursus eller 
videregående officerskursus 

 

 
Formål 
Faget skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer, således vedkommende 
kan virke som operationsofficer ved en søflotille/ MFP-flotille 

 

Indhold 
Funktionsbeskrivelser for personel i sødivisionen / MFP-divisionen  
Kontrol af underlagt personel.  
MHV Beredskab  
SAR-liste (RFM 1-33, bilag 1)  
Forhold mellem A-plan og SAR-liste  
MHV-056.  
SAR-beredskab ved udlån af MHV-fartøj.  
AKOS  
OPO huskeliste  

 

Påklædning 
Funktionsuniform M/04  
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Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere 

   

Start 
07. juli kl. 10:00 
 

Slut  
12. juli kl. 17:00 

 
Kursist antal 
4-8 
 

Optagelsesbetingelser 
LPU komplet 
 

Forslag til kombination 
Gennemfør navigationskursus 
I efter duelighedsprøve 

 

Formål 
Kursisten uddannes i emnerne til teoretisk Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere. 
Ved uddannelsens afslutning skal kursisten kunne gennemføre den teoretiske duelighedsprøve i 
sejlads for fritidssejlere. 

 

Indhold 
Duelighedsbogen for fritidssejlere. 
De Internationale Søvejsregler (seneste udgave). 
Afmærkninger i Danske farvande (seneste udgave). 
Søsportens sikkerhedsråd pjecer. 
Nautiske publikationer. 
Søkortslære. 

Diverse navigatoriske hjælpemidler. 
 

Påklædning 
Funktionsuniform M/04 

 

Bemærkninger 
Kompetencer vedrørende den praktiske sejlads, jævnfør krav fra Søfartsstyrelsen, er gennemført 
på speedbådscertifikatkurset. Alternativt skal kursisten have bestået den praktiske sejladsprøve i 
civilt regi.  

 
Undervisning mandag 10 JUL og tirsdag den 11 JUL til kl. 2100 
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Motorpasser MHV 

 

Start 
09. juli kl. 08:00 
 

Slut  
14. juli kl. 17:00 

 
Kursist antal 
4-8 
 

Optagelsesbetingelser 
Bestået prøven til 
Assisterende Motorpasser 
MHV, eller tilsvarende, samt 
ca. 70 timers sejlads. 
 

 

Formål 
Kurset skal give kursisten en sådan viden og færdigheder i at betjene motorer og installationer, at 
den pågældende selvstændigt kan bestride funktionen som motorpasser i Marinehjemmeværnets 
fartøjer. 

 

Indhold 
Motorkendskab 
Fartøjskendskab 
Sekundære installationer 
El-teknik og teknik 

 

Påklædning 
Funktionsuniform M/04 med sikkerhedsfodtøj 
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SAIS operatøruddannelse (En del af lovpligtig 
uddannelse (LPU) 3, MFP  

1.  
 
 

Start 
09. juli kl. 13:00 
 

Slut  
10. juli kl. 09:00 

 
Kursist antal 
6-8 
 

Optagelsesbetingelser 
LPU3 Speedbådscertifikatkursus 
 

Forslag til kombination 
For MFP: 
Gennemfør LPU3 
Speedbådscertifikatkursus 
umiddelbart før SAIS. 
Gennemfør LPU3, MFP, 
Sømandskab umiddelbart efter. 

 

Formål 
At give kursisten den viden og de færdigheder, der sætter kursisten i stand til at 
planlægge og gennemføre en afsøgning af vandsøjlen og havbunden i sit 
operationsområde fra en marinehjemmeværnsgummibåd. 

 
Indhold 
Systemopbygning og komponentkendskab. 
Betjening af Lowrance multifunktionsdisplay. 
Databehandling. 
Billedanalyse. 
Handlebane. 
Fejlfinding 

 
Påklædning 
M/84 

 



27 
 

Lovpligtig uddannelse (LPU) 3, MFP, 
Sømandskab 

   

Start 
10. juli kl. 09:00 
 

Slut  
12. juli kl. 12:00 

 

Kursist antal 
6-8 
 

Optagelsesbetingelser 
Lovpligtig uddannelse 2 og 
Speedbådscertifikat 
 

Forslag til 
kombination 
Gennemfør LPU3, 
Speedbådscertifikatkursus og 
SAIS inden LPU3 MFP 
sømandskab. 

 

Formål 
At kursisten erhverver viden, færdigheder og kompetencer, som giver robusthed i forhold til godt 
sømandskab for den enkelte gast i en MFP enhed. 

 

Indhold 
Administration 
Trailers opbygning samt motorkendskab 
Knob og stik 
GB sejlads, taktik 
Skibskending 
Grundlæggende SAR kendskab 
Redningsøvelse 

 

Påklædning 
M/84 
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Lovpligtig uddannelse 4, Sejlads (LPU 4) 

1.    

 

Start 
12. juli kl. 12:00 

Slut  
14. juli kl. 12:00 

Kursist antal 
4-6 
 

Optagelsesbetingelse 
LPU 3 
 
 

 

Formål 
Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer, at kursisten kan 
deltage i løsningen af enhedens pålagte opgaver.  
 

Indhold 
 Generel enhedsuddannelse i forbindelse med en SURVEX 
 Reglement for Marinehjemmeværnet (RFM) 1-35 SURVEX 
 Chefen for Marinehjemmeværnet Direktiv 153-010 MHV SURVEX 

 

Påklædning 
Funktionsuniform M/04 med udleveret sikkerhedsfodtøj 
 

Særlige forhold: 
Du er som kursist ikke på Slipshavn fra afgang onsdag til ankomst fredag. Dette bevirker, at man 
ikke kan medbringe børn, med mindre de er under opsyn/pasning af en anden voksen. 
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Hovmesterkursus 

1.  

 

Start 
10. juli kl. 08:00 
 

Slut  
14. juli kl. 17:00 

 
Kursist antal 
5-8 
 

Optagelsesbetingelser 
Lovpligtig uddannelse, komplet 
 
For praktisk hovmestervirke: 
Alment 
fødevarehygiejnekursus. 

 

Formål 
Uddannelsen skal give kursisten viden, færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for 
selvstændigt at kunne virke som hovmester ombord på et marinehjemmeværnsfartøj (MHV 
fartøj), samt forestå forplejning i land. 

 
Indhold 
Almen fødevarehygiejne. (mandag den 10 JUL kl. 0800 til onsdag den 12 JUL kl. 1200) 
Praktisk hovmestervirke. (onsdag den 12 JUL kl. 1300 til fredag den 14 JUL kl. 1700) 
 

Påklædning 
Funktionsuniform M/04 

 
Bemærkninger: 
Almen fødevarehygiejne skal gennemføres før praktisk hovmestervirke. 
Almen fødevarehygiejne gennemføres via E-learning bestilt via AMU-center. Almen 
fødevarehygiejne vil blive gennemført i uddannelsesugen i perioden mandag kl. 0800 til onsdag kl. 
1200. Er almen fødevarehygiejne erhvervet hjemmefra, kan kursister vente med at møde til 
onsdag den 12 JUL kl. 1300 for deltagelse i praktisk hovmestervirke frem til fredag den 14 JUL kl. 
1700. 
 
Forudgående kendskab til madlavning er en fordel. 
  



30 
 

Førstehjælpsuddannelse FSU 166 og 167 

  

Start 
1 kursus, 7. juli kl. 08:00 
2 kursus, 9. juli kl. 08:00 
 

Slut  
1. kursus, 8. juli kl. 17:30 
2. kursus, 10. juli kl. 17:30 

 
Kursist antal 
8-12 
 

Optagelsesbetingelser 
Se bemærkninger. 

Formål 

Formålet med uddannelsen i vedligeholdende førstehjælp er, at bibringe alt militært 
personel en sådan grundlæggende viden, færdighed og kompetence, at de efter denne 
vedligeholdende uddannelse er i stand til, at handle og yde førstehjælp til en eller flere 
tilskadekomne. 
 
Indhold 
Livreddende førstehjælp, herunder: 

Førstehjælp til blødninger  

Førstehjælp ved forbrænding. 

Førstehjælp ved forgiftning. 

Førstehjælp ved ætsninger. 

Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftveje. 

Førstehjælp ved hjertestop. 

Påklædning 

Funktionsuniform M/04 eller M/84   
Bemærkninger 

Uddannelsen gælder i 2 år. Alt militært personel i Forsvaret skal gennemføre en 6 timer 
vedligeholdende førstehjælpsuddannelse inden de 2 år er gået. 
Overskrides de 2 år med bare en dag, skal der gennemføres en 14 timer supplerende 
førstehjælpsuddannelse. 
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Kontrolprøve, Våbenleder 

 

Start 
14. juli kl. 08:00 
 

Slut  
14. juli kl. 11.00 

 
Kursist antal 
6-16 
 

Optagelsesbetingelser 
På uddannelsen kan optages 
personel, der som minimum har 
beføjelser som våbenleder i 
marinehjemmeværnet. 

 

Formål 
Uddannelsen skal give deltageren den nødvendige viden for at beholde de 
sikkerhedsmæssige beføjelser som våbenleder på marinehjemmeværnsfartøj jf. 
Reglement for Marinehjemmeværns-fartøj HJV 025-001 i en 4-års periode. 

Indhold 
Uddannelsen kan ikke tidsmæssigt fastlægges. 
Den afsluttende prøve dækker følgende områder HJV 025-001 kapitel 2 – RFM 2-11. 
 

Påklædning 
Funktionsuniform M/04 
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Kontrolprøve, Skydeleder SØ 

 

Start 
14. juli kl. 12:30 
 

Slut  
14. juli kl. 17:30 

 
Kursist antal 
6-16 
 

Optagelsesbetingelser 
På uddannelsen kan optages 
personel, der som minimum har 
beføjelser som fartøjsfører i 
marinehjemmeværnet. 

 

Formål 
Uddannelsen skal give deltageren den nødvendige viden for at beholde de 
sikkerhedsmæssige beføjelser som skydeleder på marinehjemmeværnsfartøj jf. 
Reglement for Marinehjemmeværns-fartøj HJV 025-001 i en 4-års periode. 

Indhold 
Uddannelsen kan ikke tidsmæssigt fastlægges. 
Den afsluttende prøve dækker følgende områder HJV 025-001 kapitel 2 – RFM 2-11. 
 

Påklædning 
Funktionsuniform M/04 
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Kontrolprøve, Sikkerhedsbefalingsmand 

 

Start 
13. juli kl. 08:00 
 

Slut  
13. juli kl. 17:30 

 
Kursist antal 
6-16 
 

Optagelsesbetingelser 
På uddannelsen kan optages 
personel, der har beføjelser 
som sikkerhedsbefalingsmand. 

 
Formål 
Uddannelsen skal give deltageren den nødvendige færdighed for at beholde de 
sikkerhedsmæssige beføjelser som sikkerhedsbefalingsmand jf. SIK KAV. 

Indhold 
Uddannelsen kan ikke tidsmæssigt fastlægges. 
Den afsluttende prøve dækker følgende områder: 
- SIKKAV kapitel 1, 5, 7, 12, 31, 32, 35 samt tillæg A, E, H og Z.  
- Gevær- og maskingeværreglement. 
- SKH II. 
- Personellet skal løse opgave 1 – 50 i den gældende prøve. 
(Relevante uddrag fra ovenstående er samlet i sikkerhedsbefalingsmandens håndbog (HVS 2070-004-01) 
 

Påklædning 
Funktionsuniform M/04 eller M/84 

Bemærkninger: 

I skal inden fremmødet arbejde med forudsætningsprøven hjemme. Denne besvarelse 

danner grundlag for forudsætningen til at deltage på kurset. 

Prøven er opdelt i spørgsmål (SP)som følgende: 

SP 1 -20 = Sikkerhedsbefalingsmand. SP 20-40 = Skydeleder 1. SP 40-60 = Skydeleder 2.  

SP 70-80 = Skydeleder 3 

Når I på selve kurset er færdig med at tale om opdatering af SIKBM, sender vi jer, der 

ikke skal kunne andet i et andet lokale, hvor I gennemfører den endelige prøve. Derefter 

fortsætter vi forudsætningen med Skydeleder 1, og sender jer til prøve og fortsætter med 

Skydeleder 2 osv - al efter deltagernes beføjelser. 
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Kontrolprøve, Skydeleder 1 

 

Start 
13. juli kl. 08:00 
 

Slut  
13. juli kl. 17:30 

 
Kursist antal 
6-16 
 

Optagelsesbetingelser 
På uddannelsen kan optages 
personel, der som minimum 
har beføjelser som skydeleder 
på skydebaneanlæg, med 
håndskydevåben af kaliber til 
og med 10 mm. 

 

Formål 
Uddannelsen skal give deltageren den nødvendige viden for at beholde de 
sikkerhedsmæssige beføjelser som skydeleder på skydebaneanlæg jf. SIKKAV i en 4-års 
periode. 

Indhold 
Uddannelsen kan ikke tidsmæssigt fastlægges. 
Den afsluttende prøve dækker følgende områder: 
- SIKKAV kapitel 1, 12, 32 samt tillæg A, C, H og Z. 

- Standardfarekalker KAV kapitel 1 og 2. 

- Personellet skal løse opgave 1 – 50 i den gældende prøve. 

 

Påklædning 
Funktionsuniform M/04 eller M/84 

Bemærkninger: 

I skal inden fremmødet arbejde med forudsætningsprøven hjemme. Denne besvarelse 

danner grundlag for forudsætningen til at deltage på kurset. 

Prøven er opdelt i spørgsmål (SP)som følgende: 

SP 1 -20 = Sikkerhedsbefalingsmand. SP 20-40 = Skydeleder 1. SP 40-60 = Skydeleder 2.  

SP 70-80 = Skydeleder 3 

Når I på selve kurset er færdig med at tale om opdatering af SIKBM, sender vi jer, der 

ikke skal kunne andet i et andet lokale, hvor I gennemfører den endelige prøve. Derefter 

fortsætter vi forudsætningen med Skydeleder 1, og sender jer til prøve og fortsætter med 

Skydeleder 2 osv - al efter deltagernes beføjelser. 
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Kontrolprøve, Skydeleder 2 

 

Start 
13. juli kl. 08:00 
 

Slut  
13. juli kl. 17:30 

 
Kursist antal 
6-16 
 

Optagelsesbetingelser 
På uddannelsen kan optages personel, der 
som minimum har beføjelser som skyde-
leder med håndskydevåben af en kaliber til 
og med 10 mm.  
- På skydebaneanlæg. 
- Ved enhedsskydning med op til en 

gruppe. 
Sikkerhedskoordinator ved skydning med 
håndskydevåben af en kaliber til og med 10 
mm. 

Formål 
Uddannelsen skal give deltageren den nødvendige viden for at beholde de 
sikkerhedsmæssige beføjelser som skydeleder på skydebaneanlæg jf. SIKKAV i en 4-års 
periode. 

Indhold 
Uddannelsen kan ikke tidsmæssigt fastlægges. 
Den afsluttende prøve dækker følgende områder: 
- SIKKAV kapitel 1, 12, 32, 35 samt tillæg A, C, H og Z. 

- Standardfarekalker KAV kapitel 1 og 2. 

- Personellet skal løse den samlede opgave i den gældende prøve. 

 

Påklædning 
Funktionsuniform M/04 eller M/84 

Bemærkninger: 
I skal inden fremmødet arbejde med forudsætningsprøven hjemme. Denne besvarelse 

danner grundlag for forudsætningen til at deltage på kurset. 

Prøven er opdelt i spørgsmål (SP)som følgende: 

SP 1 -20 = Sikkerhedsbefalingsmand. SP 20-40 = Skydeleder 1. SP 40-60 = Skydeleder 2.  

SP 70-80 = Skydeleder 3 

Når I på selve kurset er færdig med at tale om opdatering af SIKBM, sender vi jer, der 

ikke skal kunne andet i et andet lokale, hvor I gennemfører den endelige prøve. Derefter 

fortsætter vi forudsætningen med Skydeleder 1, og sender jer til prøve og fortsætter med 

Skydeleder 2 osv - al efter deltagernes beføjelser. 
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Mini-dæksgast 

   

 
Start  
11. juli kl. 13:00 
Slut 
14. juli kl. 15:00 

 
Kursist antal 
4-7 pr tur 
 

Optagelsesbetingelser 
Du er i alderen 14 til 17 år 

 

Formål 
Kurset er en forsmag på hvad det vil sige at være dæksgast i en fartøjsbesætning i 
Marinehjemmeværnet. 
 

Indhold 
Kurset gennemføres over flere dage og består af følgende kursusmoduler:  
• Tillempet Kran 
• Tillempet Brand og redning, MHV 
• Tillempet Havmiljø 
• Tillempet Sømandskab 
 
Vi starter med teori i bl.a. forhold til søs, knob, stik, redningsmidler og lignende.  
Herefter afgår vi på en praktisk sejlads. Du lærer noget om søvejsregler, navigation, 
søsikkerhed, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer og beskyttelse af 
havmiljøet. 
 

Påklædning 
M/04 funktionsuniform (Udlånes på kurset) 
 

Indkvartering 
På fartøj 
 

Særlige forhold: 
Som kursist på minidæksgast deltager du kun, hvis en af dine forældre er hjælper/på 
kursus. Du kan IKKE deltage hvis din forælder deltager på dæksgast. 
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Kontaktpersoner 

Kursusleder  
Hovedansvar for Uddannelsesugens planlægning og gennemførelse 
Gitte Larsen 
Hvf362-fh@hjv.dk  
 

Næstkommanderende 
Kursusleders stedfortræder 
Dorte Lauritzen 
Hvf244-fh@hjv.dk 
 

Sekretariatsleder 
Indkvartering, kørsel mm. 
Trine Holm 
Hvf32-kdobm@hjv.dk 
 

Havnemester 
Skibsplacering i havn, inkl. Mulige pladser til civile fartøjer 
Per Skou 
perskou@mail.tele.dk  
 

Leder faglig gruppe 
Materiel anvendt på kurserne 
Kenneth Møllebæk 
hvf244-farm@hjv.dk  
 

Leder civilgruppe 
Børneaktiviteter 
Lisbeth Blom Møller 
lisbethblom@stofanet.dk 
 

Leder hangar gruppe 
Aftenaktiviteter og Sloppen 
Jørgen Nielsen 
hvf244-kdobm@hjv.dk  
 

MHV mhv-myn@mil.dk 
MHV mhv@hjv.dk 
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Vi ses på Uddannelsesugen 2017 
 
 
 

 
 

 
HUSK,  

GLEM IKKE AT 
VÆRE GLAD 


