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Velkommen til 
uddannelsesugen 2018 
”Velkommen til Marinehjemmeværnets 26. uddannelsesuge. Uddan-
nelsesugen er en helt speciel uge, hvor der bliver lagt vægt på uddan-
nelse og socialt samvær. Der er lagt op til en traditionsrig uge, hvor 
frivillige laver kurser for frivillige.

Uddannelsesugen indeholder igen i år en bred vifte af kurser, og der vil i 
år være mulighed for at kombinere flere af kurserne.

HUSK: Af hensyn til videre planlægning er det vigtigt at du tilmelder dig 
dine kurser så hurtigt som muligt, og senest den 1. april.

Vi glæder os rigtig meget til en rigtig god og spændende uge sammen 
med kursister og deres familie.

På Stabens vegne
Dorte Lauritzen
Kursusleder

HUSK: “GLEM IKKE AT VÆRE GLAD“
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Praktiske oplysninger

Hvem kan deltage?
Alle medlemmer af Hjemmeværnet 
kan tilmelde sig Uddannelsesugen 
2018. Under hvert enkelt kursus 
kan du se, hvilke forudsætninger der 
kræves for at tilmelde sig kurset.

Sådan tilmelder du dig
For at tilmelde dig kurset/kurser 
på Uddannelsesugen 2018, skal 
du udfylde vedhæftede tilmeld-
ingsskema og indsende det via 
kommandovejen til godkendelse, 
hvorefter Marinehjemmeværnet vil 
tilmelde dig kurset.

Du er ikke tilmeldt, før du fremgår 
af deltagerlisten på HJV.DK.

Hvis du tilmelder dig kurset/kur-
serne direkte på aktiviteten, vil du 
blive afmeldt uden yderligere varsel.

Ansøgningsfrist: den 1. april 2018.

Det er vigtigt, at du overholder 
tilmeldingsfristen, da vi allerede 
ugen efter fristens udløb tager stil-
ling til, hvilke kurser der gennem-
føres, og hvem der optages.

Er du forhindret i at deltage, så 
husk at melde afbud til Marine-
hjemmeværnet, så en anden kan 
få din plads.

Staben under uddannelsesugen 
sender hurtigst muligt efter den 
1. april et brev til dig, hvoraf det 
fremgår, om du er optaget eller ej. 

Tag familien med
Du har mulighed for at tage din 
familie med til Slipshavn og kombi-
nere din uddannelse med hyggeligt 
samvær med familien og andre 
hjemmeværnsfamilier om aftenen. 
Samtidig er det en oplagt måde 
at give dine nærmeste et indblik i 
og en forståelse for Marinehjem-
meværnets særlige ånd og sam-
menholdet i den frivillige organisa-
tion, du er en del af.

Børnene kan blive passet i Civ-
ilteltet fra kl. 08.05-12.00 og igen 
fra kl. 13.00-17.30.

De fleste kurser stopper kl. 17.00. 
Når du har spist din aftensmad, er 
der mulighed for at gå i hangaren 
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og blive underholdt og snakke med 
familien eller medkursister over en 
øl eller vand.

Hvem kan jeg tage med?
Ægtefælle/samlever, egne børn og 
børnebørn.

Hvem må jeg ikke tage med?
Onkler, tanter, bedsteforældre, 
fætre, kusiner eller børnenes ven-
ner og veninder m.fl. kan IKKE 
deltage.
Husdyr må IKKE medbringes.

Hvad koster det?
Kost og logi under Uddannelsesugen 
er gratis for alle deltagere. Der 
ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste 
på Uddannelsesugen. 

Der udbetales kørselsgodtgørelse, 
men der opfordres til samkørsel 
og anvendelse af Marinehjem-
meværnets køretøjer. Der er også 
mulighed for at blive afhentet ved 
toget i Nyborg uden beregning.
Kontakt venligst Mette Thyrrestrup 
på tlf. 2521 2192.

Køresedler og billetter skal afle-
veres i sekretariatet ved ankomst. 
Du vil først modtage afregning, når 
du er kommet hjem fra kursus.

Der kan forekomme egenbetaling 
på udflugter i Civilgruppen. Pen-
gene går til entré ved aktiviteterne.
Betaling sker kontant ved tilmelding 
i Civilgruppen.

Festaftener
Søndag den 8. juli og fredag den 
13. juli er der arrangeret festaf-
tener med fælles buffet. Du SKAL 
benytte den reglementerede tjen-
esteuniform (det er ikke tilladt at 
bære ordensbånd på hvid eller blå 
skjorte).

Alternativt kan du bære den 
pæneste reglementerede uniform, 
du har (HJVBST 403-001).

Forplejning
Kursusstart kl. 08.00:
Skafning startende med morgen-
mad på første kursusdag.



12

Praktiske oplysninger

Kursusstart kl. 13.00:
Skafning startende med frokost på 
første kursusdag.

Kursus slut kl. 17.00:
Sidste kursusdag med aftenskafning.

Kursus slut kl. 12.00:
Sidste kursusdag med frokost.

Hvis du ønsker at deltage i festaf-
ten fredag den 13. juli, vil der være 
mulighed for indkvartering og
morgenmad lørdag.

Indkvartering
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 for-
lades kl. 08.00 på afrejsedag og 
nøgle afleveres til Sekretariatet.

Ankomst med campingvogn/telt:
Kursusstart kl. 08.00: 
Dagen før, tidligst kl. 19.00

Kursusstart kl. 13.00: 
Samme dag. Tidligst kl. 09.00

Afrejse med campingvogn/telt:
Kursus slut kl. 12.00: 
Samme dag, senest kl. 1800

Kursus slut kl. 17.00: 
Dagen efter, senest kl. 1100

Det er vigtigt at disse tider over-
holdes, da rigtig mange mennesker 
skal indkvarteres hen over ugen.

Som kursist vil du blive indkvar-
teret på Slipshavn, mens du er på 
kursus. Vil du overnatte i egen telt 
eller campingvogn, så skriv det på 
din kursusansøgning.

Familien er henvist til at overnatte i 
egen telt/campingvogn.

Private fartøjer
Familier, som ankommer i private 
fartøjer, skal kontakte havnemes-
ter Per Skou 2016 7562, som hen-
viser jer til en plads.
Havnemester Per Skou SKAL kon-
taktes igen senest en uge før anløb.

[Fortsat]
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Kontakt
Hvis du har spørgsmål til Uddan-
nelsesugen, er du velkommen til 
at kontakte ansvarlig for Uddan-
nelsesugen kaptajnløjtnant Troels 
Rønsbo på 7216 3614 eller kursu-
sleder kaptajnløjtnant Dorte Lau-
ritzen på 2890 2580.
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Instruktørkursus

Underviser du andre, eller kunne du tænke dig at få muligheden for det? 
På instruktørkurset får du kompetencer om læringsforståelse, der sætter 
dig i stand til at planlægge, formidle og evaluere læringsaktiviteter. 

Du lærer det teoretiske stof ved selv at planlægge og gennemføre lek-
tioner for dine medkursister og tilbagemelde på de andres lektioner.

Forudsætninger:
Lovpligtig Uddannelse 1-4. Fjernundervisningsmodulet 8502 skal være 
gennemført før tilstedemodulet.

Fredag den 6. juli kl. 08.00 - Torsdag den 12. juli kl. 17.00

Du får:

første skridt på vejen til at kunne under-
vise på Hjemmeværnsskolen. 

Samtidig får du redskaber til selvud-
vikling.
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Grundlæggende første-
hjælp med mærkeprøve

Hvis du er i daglig kontakt med mennesker, og er ude at sejle med MHV 
fartøjer, er det vigtigt at du kan din førstehjælp. På dette kursus arbejder 
du med førstehjælp ved hjertestop, blødninger, temperaturpåvirkninger, 
og bevægeapparat.

Efterfølgende kan du tage uddannelsen til Sygdomsbehandler i skibe.

Forudsætninger:
Lovpligtig Uddannelse 1 – 4.

Tirsdag den 10. juli kl. 10.00 - Fredag den 13. juli kl. 17.00

Du får:

kompetencer til at yde førstehjælp såvel 
til søs som i land. 
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Vedligeholdende 
førstehjælp, 6 timer

På Forsvarets vedligeholdende førstehjælpskursus får du opfrisket og fin-
pudset dine færdigheder inden for førstehjælp. Efter en enkelt dag vil du 
have fornyet dit Q, og du vil igen kunne føle dig helt sikker på, hvordan 
du skal handle og yde førstehjælp til en eller flere tilskadekomne.

Forudsætninger:
(FØHJ FSU 166 / vedligeholdelse af FSU 165). Uddannelsen gælder i 2 år. 
Alt militært personel i Forsvaret skal gennemføre en 6 timers vedligehol-
dende førstehjælpsuddannelse, inden de 2 år er gået.

Fredag den 6. juli eller Lørdag den 7. juli kl 08.00 - kl 17.00

Du får:

vedligeholdt og øvet de kompetencer, der 
sætter dig i stand til at yde livreddende 
førstehjælp
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Supplerende førstehjælps-
uddannelse, 14 timer

Kurset henvender sig til dig, der har overskredet skæringsdatoen for 
gyldigheden af din førstehjælpsuddannelse (dvs. at du ikke har opdateret 
din grundlæggende førstehjælp inden for de krævede 2 år). Kurset varer 
14 timer.

Forudsætninger:
Lovpligtig Uddannelse 1-4.

Søndag den 08. juli kl. 10.00 - Mandag den 09. juli kl. 17.00

Du får:

kompetencer til at give livreddende 
førstehjælp , psykisk førstehjælp, 
standsning af ulykke.
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Historikerkursus

På dette kursus lærer du om historisk kildekritik, indsamling, registre-
ring, bevaring og arkivering af historiske artikler og materialer. Vigtigst 
af alt lærer du at formidle din viden om Hjemmeværnets historie til din 
egen underafdeling, samt det omliggende samfund.

Forudsætninger:
Lovpligtig Uddannelse 1-4, Fjernundervisning Historikerkursus 8453.

Forslag til kombination:
Orienteringssamtalelederkursus, Redaktør.

Onsdag den 11. juli kl. 08.00 - Fredag den 13. juli kl. 17.00

Du får:

kompetencer til at arbejde som histo-
riker i Flotillen, og formidle din viden til 
andre.
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Redaktørkursus

Kurset har fokus på de gode historier, på de historier vi fortæller til og 
om hinanden. Der arbejdes med journalistisk produktion, sprogforståelse 
og billedets magt.  Du vil i løbet af ugen skrive en række artikler, som du 
får personlig tilbagemelding på. 

Forudsætninger:
Lovpligtig Uddannelse 1-4.

Fredag den 6. juli kl. 13.00 - Lørdag den 7. juli kl. 17.00

Du får:

kompetencer så du kan virke som redak-
tør i flotillen, og skrive de gode historier 
til pressen og internt i Hjemmeværnet. 



20

Bliv din egen træner

På kurset vil du blive undervist i forskellige træningsmetoder til kredsløb-
stræning og styrketræning, kost og væskes betydning for træning, samt 
forståelse for rollen som træningsvejleder.

Forudsætninger:
Lovpligtig Uddannelse 1-4.

Forslag til kombination:
Sundheds- og træningsvejleder.

Fredag den 6. juli kl. 13.00 - Lørdag den 7. juli kl. 17.00

Du får:

grundlæggende viden om træning og 
kost, der gør dig i stand til at varetage 
din egen sundhed.
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Sundheds- og 
træningsvejleder

Kurset er for dig som vil undervise i kost og træning i Hjemmeværnet. 
Du vil blandt andet blive undervist i kost, planlægning, tilrettelæggelse 
og gennemførelse af undervisning. 

Du vil ligeledes lære om, hvad dit kropssprog og din retorik betyder for 
motivationen af andre.

Forudsætninger:
Lovpligtig Uddannelse 1-4, 1049 Bliv din egen træner.

Søndag den 8. juli kl. 08.00 - Lørdag den 14. juli kl. 12.00

Du får:

kompetencer omkring kost og fysisk 
træning. Du vil kunne undervise i 
militær fysisk træning. Betydning af kost 
og væske ved træning, forebyggelse af 
idrætsskader.
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Orienteringssamtaleleder

På kurset vil du blive undervist i HJV informationspraksis, grundlæggende 
kendskab til HJV, vurdere en ansøgers mulighed for optagelse, skemaet 
”ansøgning om optagelse”.

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4.

Forslag til kombination:
Redaktør, Historiker.

Fredag den 6. juli kl. 08.00 - 12.00

Du får:

kompetencer så du selvstændigt kan føre 
en orienteringssamtale med ansøger.
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Lovpligtig uddannelse, 
modul 1, MHV

Dette er dit første kursus i grunduddannelsen.  Kurset giver dig 
grundlæggende viden om Hjemmeværnet og Marinehjemmeværnet. 
Kurset skal virke som kompetence- og dannelsesplatform til den videre 
lovpligtige uddannelse og kommende tjeneste i Hjemmeværnet.  

Forudsætninger:
Kurset et for dig, der lige er blevet optaget i Marinehjemmeværnet og 
ikke har nogen forudgående militær uddannelse.

Søndag den 08. juli kl. 08.00 - Mandag den 9. juli kl. 17.00

Du får:

viden om tjenesten ombord på et 
Marinehjemmeværnsfartøj, korrekt op-
træden og adfærd i uniform, administra-
tive og praktiske oplysninger.
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Lovpligtig uddannelse, 
modul 3, Dæksgast

På kurset gennemgås alle funktioner ombord på et Marinehjemmeværns-
fartøj. Du lærer blandt andet om sømandsskab, havmiljø, praktisk sej-
lads, motor, samt  brand og redning. 

Særlige forhold:
Du er som kursist ikke på Slipshavn fra mandag morgen til lørdag mid-
dag. Det bevirker, at der ikke kan medbringes børn, medmindre de er 
under opsyn/pasning af en anden voksen.

Søndag den 8. juli kl. 13.00 - Lørdag den 14. juli kl. 12.00

Du får:

grundlæggende kendskab til funktioner 
ombord på et Marinehjemmeværnsfartøj, 
og forbereder dig til dit virke ombord 
på et Marinehjemmeværnsfartøj som 
dæksgast.
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Lovpligtig uddannelse, 
modul 3, Speedbådscertifikat

Uddannelsen skal give dig viden og færdigheder i betjening af og sejlads 
med Marinehjemmeværnets gummibåde. Du lærer omkring farvand-
safmærkninger, søsikkerhed, sikker sejlads og sejladsforberedelse, samt 
aflægger speedbådsprøve.
 
Forslag til kombination:
Tag Lovpligtig uddannelse modul 3, dæksgastkursus i forlængelse.

Fredag den 06. juli kl. 08.00 - Søndag den 08. juli kl. 12.00

Du får:

grundlæggende redskaber til at betjene 
og sejle i Marinehjemmeværnsspeedbåd.
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Er du ny i Maritim Force Protection (MFP) og i gang med din LPU eller er 
du en ”gammel rotte” i MFP og har behov for at opdatere dig, så har du 
nu muligheden. 

På kurset bliver du uddannet i at kunne kommunikere på alle kommu-
nikationsplatforme i en MFP-enhed. Du kommer til at arbejde med det 
fonetiske alfabet, ekspeditionsord, procedureregler, signalordre, signal-
sikkerhed, signalblanket, journalføring og signalflag.

Forudsætninger: 
Lovpligtig uddannelse, modul 2 og SRC.

Forslag til kombination: 
MFP SØ og maritim havnebevogtning.

Du får:

kompetencer der gør, at du kan benytte 
MFP’s forskellige kommunikationsplat-
forme samt føre journal.

Lovpligtig uddannelse, modul 3 
Militær kommunikation

Fredag den 6. juli kl 08.00 - Lørdag den 7. juli kl. 17.00

MFP



27

Er du ny i Maritim Force Protection (MFP) og er du i gang med din LPU 
eller er du en ”gammel rotte” i MFP og har behov for at opdatere dig, så 
har du nu muligheden.

På kurset bliver du uddannet i at bruge redningsmidler såsom rednings-
vest og fartøjsdragten. Du får kendskab til hvordan kortplotteren fungerer 
og mere rutine i at sejle gummibåd i forbindelse med havnebevogtning. 
Her skal du ud og sejle nogle forskellige handlebaner.

Alt i alt skal kurset give dig robusthed i forhold til godt sømandskab for 
den enkelte gast i en MFP enhed og opnå nogle kompetencer, så du kan 
virke som gummibådsfører i en MFP enhed.

Forudsætninger: 
Lovpligtig uddannelse, modul 2 og speedbådscertifikatkursus.

Forslag til kombination: 
MIL KOM MFP og maritim havnebevogtning.

Du får:

de grundlæggende redskaber til at an-
vende redningsmidler og sejle en gum-
mibåd under havnebevogtning.

Lovpligtig uddannelse, modul 3 
Sømandsskab
Søndag den 8. juli kl. 08.00 - Lørdag den 10. juli kl. 12.00

MFP
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MFP

Er du ny i Maritim Force Protection (MFP) og er du i gang med din LPU, 
eller er du en ”gammel rotte” i MFP og har behov for opdatering, så har 
du nu muligheden.

På Maritim Havnebevogtning, som er den sidste del af LPU 3 MFP, lærer 
du hvordan en havnebevogtning opbygges, hvad en fartøjspost og en 
PKP er. Du lærer hvordan man afsøger personel, hvordan man sym-
metrisk afsøger en havn både over og under vandet, og meget mere. Når 
du har gennemført dette modul, har du umiddelbart opnået de kompe-
tencer der skal til før du kan påbegynde LPU 4 MFP.

Forudsætninger: 
Uddannelsen gennemføres som det sidste kursus i Lovpligtig uddannelse 3 
for MFP personel.

Forslag til kombination: 
MIL KOM MFP og MFP SØ.

Du får:

de grundlæggende redskaber til at 
opstille og bemande en maritim havne-
bevogtning.

Lovpligtig uddannelse, modul 3
Maritim Havnebevogtning
Tirsdag den 10. juli kl. 13.00 - Lørdag den 14. juli kl. 12.00
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Du vil ved dette kursus lære om våbenkendskab, vedligeholdelse, 
skydeinstruktion og våbenbetjening.

Forudsætninger:
Bestået Lovpligtig uddannelse 1-3.

Du får:

kvalifikationer, så du nu er i stand til at 
betjene Hjemmeværnets standardhånd-
våben.

Resterende Lovpligtig Uddan-
nelse modul 3, MHV/MFP
Torsdag den 12. juli kl. 08.00 - Lørdag den 14. juli kl. 12.00
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Dette kursus er sidste del af grunduddannelsen. Du bliver trænet i første-
hjælp og hygiejne, SINE, SAIS, KOM, sømandskab, samt vedligeholdelse.  
Kurset foregår som enhedsuddannelse med SURVEX.

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-3. 

Du får:

evaluering af din viden, færdigheder og 
kompetencer fra Lovpligtig uddannelse 
modul 1-3.

Lovpligtig uddannelse, modul 4
Værnsøvelse
Fredag den 6. juli kl. 1300 - Søndag den 8. juli kl. 1700
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På kurset arbejdes der med opstart og pasning under gang. Hvordan 
fører du maskinjournalen og hvordan vedligeholder du fartøjets hydrau-
liske udstyr, herunder kran og ankerspil.

Kurset indeholder blandt andet:
• Dieselmotorens hoveddele
• Motorens virkemåder og arbejdsgange
• Brændstofladningens tilberedelse
• Motoranlæggets tilbehør
• Motoranlæggets afspærringsmidler
• Hydrauliske installationer

Målgruppe:
Bestået Lovpligtig uddannelse 1-4.

Du får:

afhjælpning af driftsforstyrrelser, 
hvordan fører du anmærkningsbog og 
hvordan betjenes motorer og installa-
tioner i MHV fartøj

Assisterende motorpasser

Mandag den 09. juli kl. 08.00 - Lørdag den 14. juli kl. 12.00

På kurset arbejdes der med opstart og pasning under gang. Hvordan 
fører du maskinjournalen og hvordan vedligeholder du fartøjets hydrau-
liske udstyr, herunder kran og ankerspil.

Kurset indeholder blandt andet:
• Dieselmotorens hoveddele
• Motorens virkemåder og arbejdsgange
• Brændstofladningens tilberedelse
• Motoranlæggets tilbehør
• Motoranlæggets afspærringsmidler
• Hydrauliske installationer

Målgruppe:
Bestået Lovpligtig uddannelse 1-4.

Du får:

afhjælpning af driftsforstyrrelser, 
hvordan fører du anmærkningsbog og 
hvordan betjenes motorer og installa-
tioner i MHV fartøj

Assisterende motorpasser

Mandag den 09. juli kl. 08.00 - Lørdag den 14. juli kl. 12.00
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Går du med en operativgummibådsfører i maven eller er drømmen at 
være Taktisk Operatør en trailerbaseret/MFP enhed, så har du her mu-
lighed for at starte på uddannelsen ved at gennemføre Duelighedsprøve 
i sejlads for fritidssejlere. Du kommer til at arbejde med sejladsplanlæg-
ning, søfartsregler, farvandsafmærkninger og søsikkerhed.

Forudsætninger: 
Lovpligtig uddannelse 3 og 4, herunder speedbådsførerprøve.

Forslag til kombination: 
Duelighed, INOP eller MAXSEA og TAKOPU.

Du får:

kompetencer så at du selvstændigt kan 
arbejde med simpel sejladsplanlægning. 
Du lærer at tage stilling og handle i sim-
ple og overskuelige situationer i relation 
til Søvejsreglerne og søsikkerhed. 

Duelighedsprøve i sejlads 
for fritidssejlere
Fredag den 6. juli kl. 0800 - Onsdag den 11. juli kl. 1700
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Har du lyst til at stå for forplejningen ombord på et Marinehjemmeværns-
fartøj, eller forplejningen i land, er dette kursus lige noget for dig. 

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4, forudgående kendskab til madlavning er en 
fordel.

Du får:

almindeligt fødevarehygiejnekursus, 
lærer at arbejde selvstændigt, handle ind 
til sejladser og arrangementer i land.  

Hovmesterkursus

Tirsdag den 10. juli kl. 10.00 - Fredag den 13. juli kl. 17.00



34

Hvis du gerne vil arbejde med kommunikation på et Marinehjemmeværns-
fartøj, er dette første kursus du skal deltage i. Du kommer blandt andet til 
at arbejde med procedurer, instrumenter, signalopbygning og informations-
teknik. 

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4, fjernundervisning 8552 

Du får:

kendskab til at arbejde med VHF kom-
munikation, MHV IT-kommunikation og 
satelit-foni. 

Assisterende 
kommunikationsgastkursus
Fredag den 06. juli kl. 0800 - Torsdag den 12. juli kl. 1700
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For at du som skydeleder SØ kan bibeholde dine sikkerhedsmæssige 
beføjelser, skal du hver 4. år foretage en kontrolprøve

Forudsætninger:
Minimum beføjelser som Fartøjsfører i Marinehjemmeværnet.

Du får:

dine sikkerhedsmæssige beføjelser for 
de næste 4 år. 

Kontrolprøve, Skydeleder Sø

Lørdag den 07. juli kl. 10.00 - 16.00
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Få at bibeholde dine sikkerhedsmæssige beføjelser som våbenleder, skal 
du som minimum hver 4. år op til en kontrolprøve.

Forudsætninger: 
Personel, der som minimum har beføjelser som våbenleder i Marinehjem-
meværnet.

Du får:

den nødvendige viden, for at behol-
de de sikkerhedsmæssige beføjelser 
som våbenleder på MHV fartøj.

Kontrolprøve, Våbenleder

Lørdag den 07. juli kl. 10.00 - 16.00
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På kurset arbejdes der med sikkerhed og RFM procedurer, så kranen 
betjenes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du lærer anhugning-
stegn, kranbetjening ved kaj, kranbetjening til søs, RFM procedurer og 
kranteori.

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4. Fjernundervisningsmodulet skal være bestået 
senest 6 uger før opstart.

Du får:

viden, færdigheder og kompetencer, 
så du under alle forhold kan fungere i 
funktionen som Kranfører ombord på et 
Marinehjemmeværnsfartøj på en sikker-
hedsmæssig forsvarlig måde.

Krankursus

Lørdag den 7. juli kl. 08.00 - Tirsdag den 10. juli kl. 12.00
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Hvis du har lyst til at virke som officer i Hjemmeværnet, er dette det 
første kursus du skal deltage i. Du får undervisning i ledelse, taktik, 
føring og tjenestekendskab.

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4, MAB1.

Du får:

den nødvendige viden og færdigheder 
der skal til for at virke selvstændigt og 
ansvarligt som officer i Hjemmeværnet.

Maritimt officerskursus 1

Mandag den 9. juli kl. 10.00 - Lørdag den 14. juli kl. 12.00
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Du vil blive undervist i navigationsinstrumenter, skibsjournal og sejlads-
planlægning. På kurset arbejdes der i sejladsplanlægning og føring af 
bestik.

Kurset indeholder blandt andet:
• Navigationsinstrumenter
• Navigatoriske publikationer og skibsjournal
• Sejladsplanlægning
• Navigationssejlads

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4, duelighedsprøve.

Forslag til kombination:
Gennemfør duelighedsprøve umiddelbart op til NAV1.

Du får:

kompetencer så du sammen med andre 
eller selvstændigt kan udføre sejlads-
planlægning og udføre bestik.

Navigationskursus 1

Torsdag den 12. juli kl. 13.00 - Fredag den 13. juli kl. 17.00
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På kurset får du viden og færdigheder så du kan indgå som operationsof-
ficer i en Flotille. Kurset indeholder undervisning i SAR liste, MHV 056, 
OPO huskeliste, kontrol af underlagt personel, MHV bereskab.

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4 , Maritimt officerskursus. 

Du får:

redskaber til at arbejde med beredskab, 
MHV-056 og underlagt personel.

Operationsofficer

Søndag den 08. juli kl. 08.00 - 17.00
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På kurset vil du blandt andet blive undervist i billeddannelse, radarteori, 
radarbetjening, ARPA betjening og AIS mål på radar.

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4, NAV 2 modul 2, samt fjernundervisningsmodul 2.

Du får:

undervisning så du selvstændigt kan 
arbejde med radar til navigation og 
antikollision.

Radarbrugerkursus

Tirsdag den 10. juli kl. 08.00 - Torsdag den 12. juli kl. 12.00
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På kurset arbejdes der med SAR organisation, PC SAR hjælpeprogrammer, 
samt anvendelse af ECPINS ved SAR. 

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4.

Du får:

kompetencer så du kan assistere fartøjs-
føreren under en SAR operation.

Search and Rescue
(SAR 1)
Lørdag den 7. juli kl. 08.00 - Mandag den 9. juli kl. 17.00
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På kurset vil du blandt andet blive undervist i Global Maritime Distress 
Safety system, procedurer, administration og håndbøger.

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4.

Du får:

kompetencer så du kan kommunikere 
med civilt maritimt VHF udstyr.

Short Range Certificate 

Mandag den 9. juli kl. 08.00 - Tirsdag den 10. juli kl. 12.00
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På kurset vil du blive undervist i lovgrundlag, livreddende førstehjælp, 
førstehjælp ved sygdom, kommunikation med Radio Medical og behold-
ningsansvar.

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4.

Du får:

kompetencer så du selvstændigt kan 
agere med førstehjælp ved sygdomme 
og ulykker på skibe med medicinkiste C.

Sygdomsbehandler C
i skibe
Torsdag den 12. juli kl. 08.00 - Lørdag den 14. juli kl. 12.00
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Der undervises i blandt andet, medicin og medicinsk udstyr, manualer,  
samt lovgivning indenfor sygdomsbehandling til søs. 

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4, samt sygdomsbehandler C i skibe.

Du får:

opkvalificeret din viden som sygdoms-
behandler, samt træner og vedligeholder 
færdighederne.

Sygdomsbehandler C
i skibe (Efteruddannelse)
Fredag den 6. juli kl. 13.00 - Lørdag den 7. juli  kl. 17.00
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Kurset giver unge mellem 14 og 17 år en forsmag på, hvad det vil sige at 
være dæksgast i en besætning i MHV. 

Der startes med teori i blandt andet forhold til søs, knob og stik, red-
ningsmidler og lignende. Herefter praktisk sejlads. Du lærer om søvejs-
regler, navigation, søsikkerhed, forebyggelse og bekæmpelse af brand 
i mindre fartøjer og beskyttelse af havmiljøet. Du bliver under kurset 
indkvarteret på et fartøj.

Påklædning:
M/04 funtionsuniform (udlånes på kurset, sammen med støvler).

Målgruppe:
Du kan kun deltage, hvis en af dine forældre deltager på et kursus, eller 
er hjælper på uddannelsesugen. Du kan IKKE deltage, hvis din forælder 
deltager på dæksgastkursus.

Kurset indeholder blandt andet:

• Tillempet kran
• Tillempet brand og redning
• Tillempet havmiljø
• Tillempet sømandskab

Minidæksgast

Søndag den 8. juli kl. 13.00 - Onsdag den 11. juli kl. 15.00
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Går du med en operativ gummibådsfører i maven og mangler du lige det 
sidste kursus for at kalde dig OGF, så har du nu mulighed for at deltage 
i INOP. På INOP kommer du til at arbejde med kortplotteren og praktisk 
sejlads bl.a. på en handlebane så du kommer til at føle dig sikker i en 
gummibåd og kan foretage operative sejladser. Du kommer også til at 
prøve anløb af mindre fartøjer.

Forudsætninger: 
Duelighedsbevis, Speedbådscertifikat, Short Range, SINE slutbrugerkur-
sus. Det forventes at kursisten har en del erfaring som fører af MHV GB 
inden deltagelse på kursus.

Forslag til kombination: 
Duelighed, INOP eller MAXSEA og TAKOPU.

Du får:

viden og færdigheder i de navigato-
riske instrumenter og operativ sejlads 
med gummibåd, at du selvstændigt kan 
betjene instrumenterne og føre en gum-
mibåd ved operative indsættelser.

Instrumentbetjening og 
operativ gummibådssejlads
Torsdag den 12. juli kl. 08.00 - Lørdag den 14. juli kl. 12.00
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Er du i en trailerbaseret enhed og gerne vil være Taktisk operatør eller 
er du af den gamle skole og mangler at blive omskolet til MAXSEA så har 
du muligheden her. Du kommer til at arbejde praktisk med menu struk-
turen, og i simulatoren kommer du til at planlægge en sejlads og sejle et 
skib ved hjælp af MAXSEA.

Forudsætninger: 
MAXSEA BRUGERKURSUS FJERN, MHV.

Forslag til kombination: 
Duelighed, INOP eller MAXSEA og TAKOPU.

Du får:

de færdigheder og kompetencer, der 
sætter dig i stand til at kunne anvende 
Marinehjemmeværnets elektroniske 
søkortsystem, MaxSea Time Zero.

MAXSEA brugerkursus
MHV
Torsdag den 12. juli kl. 1300 - Fredag den 13. juli kl. 1200
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Er du i en trailerbaseret enhed eller MFP’ere og gerne vil være taktisk 
operatør, så har du nu mulighed for at lære at arbejde i et komman-
dokøretøj (KDOKØTJ). Du kommer til at arbejde praktisk hvor du skal 
monitorere en gummibåd ved hjælp af de midler, man har til rådighed i 
KDOKØTJ.

Forudsætninger: 
SHORT RANGE CERTIFICATE, DUELIGHEDSPRØVE, MAXSEA BRU-
GERKURSUS MHV.

Forslag til kombination: 
Duelighed, INOP eller MAXSEA og TAKOPU.

Du får:

viden, færdigheder og kompetencer, som 
sætter dig i stand til at virke som tak-
tisk operatør i et kommandokøretøj med 
tilhørende gummibåd.

Taktisk 
operatøruddannelse
Fredag den 13. juli kl. 13.00 - Lørdag den 14. juli kl. 12.00
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“I 2018 vil det være 17. gang jeg deltager i Uddannelsesugen som 
hjælper.

Uddannelsesugen på Slipshavn er et rigtig godt sted at være – 
fordi der sker mange spændende ting i løbet 
af ugen.

Der er mange ting, som skal gå op i en 
højere enhed, når så mange mennesker er 
til stede på så forholdsvis lille et område.

Jeg møder kun glade og positive mennesker. 
Kursis-terne er meget engagerede og jeg 
kan se, at de som har familien med, nyder 
samværet med dem, når der ikke lige er 
undervisning.

Det er min oplevelse, at gasterne sidder og venter på næste års 
uddannelseskatalog, og håber at der er tilrettelagt kurser, som 
passer til dem, så familien kan komme afsted igen.”

Jørgen Østergaard Nielsen
”Slopfatter”
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Børn på sommerbesøg

Minidækgastkursus

”På minidæksgastkursus kommer vi igennem noget at det, vores 
forældre laver, når de er ude at sejle. Vi lærer om hvordan man 
gør på dækket, om knob og stik, 
brand og redning, søvejsregler og 
gummibådssejlads. Det er fedt at 
prøve noget, som man ikke kan prøve 
til hverdag. Kurset er spændende, 
interessant og en perfekt mulighed 
for at lære andre søde og sjove men-
nesker at kende. Der er en god stemning på minidæksgast, men 
der skal også arbejdes.”

Børneteltet

”Det er sjovt at være i teltet - de finder på alle mulige ting at lave, 
f.eks. en tur svømmehallen eller sejle-is-turen hvor vi sejler til en 
tur til Nyborg for at få en is. Der er 
altid en voksen, og hvis man er lidt 
ældre, så kan man gå hen i ”fritid-
sområdet”, hvor man kan snakke 
sammen med andre. Når man bliver 
ældre, laver de en oplevelsestur, hvor 
vi oplever noget fra det grønne Hjem-
meværns hverdag.” Britta og Birgitte



Hjemmeværnsskolen
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