
Hvis du ønsker at hører mere om Politikompag-

ni Sydvestjylland, så kontakt vores Rekrutte-

ringsofficer på enten mail eller mobil nummer. 

 

Vores kompagnikontor er åbent hver onsdag  

Kl. 1900-2100 

 

Vi holder til på Hjemmeværnscenter Esbjerg 

Veldbækvej 48, 6705 Esbjerg Ø 

 

Rekrutteringsofficer 

Mobil 2268 7325 

E-mail: pohvksvj-rof@hjv.dk 

 

 

Vi søger lige nu  

Vi er altid på udkig efter nye medlemmer, så vi he-

le tiden kan yde den støtte som Syd– og Sønder-

jyllands Politi beder om.  

Hvad kræver vi !  

Vi kræver som det første at du er fyldt 18 år og 

kan fremvise en ren straffeattest når du ansøger 

om optagelse i politikompagniet.  

Du skal have et godt helbred og skal efter endt 

grunduddannelse kunne deltage i de opgaver som 

vi bliver stillet af Syd– og sønderjyllands Politi.  

Udover dette kræver vi bare at du vil gå ind for at 

udfører de forskellige opgaver som vi får fra politiet 

og at du har en god holdånd, men også kan arbej-

de selvstændig.  



Politikompagni Sydvestjylland  

Politikompagni Sydvestjylland er en enhed som 

hjælper Syd– og Sønderjyllands Politi med man-

ge opgaver året rundt. Kompagniet har til huse 

på Hjemmeværnscenter Esbjerg, som er belig-

gende på Veldbæk-

vej 48 i Esbjerg. Po-

litikompagni Syd-

vestjylland er der-

med også det stør-

ste politikompagni 

Hjemmeværnsdi-

strikt Syd– og Søn-

derjylland, både i 

antal personel, men 

også i det store an-

svarsområde som 

kompagniet har. 

Kompagniets ansvarsområde dækker det meste 

af vestjylland, fra Nymindegab i nord til Rejsby i 

syd og til Vejen kommune i øst.  

Som sagt hjælper de Syd– og Sønderjyllands 

Politi med mange forskellige opgaver igennem et 

år. Af de opgaver som de hjælper med kan næv-

nes:  

 Hjælp ved stormflod/orkan  

 Hjælp ved større ulykker  

 Afspærring af gerningssteder  

 Eftersøgning af personer  

 Kørselstjeneste  

 Logistiktjeneste  

 Signaltjeneste  

 KSN/KST personel  

og meget andet.  

Hvilke opgaver har vi haft  
Hvis vi skal nævne nogle af de opgaver vi har løst 

for eller med Syd– og Sønderjyllands Politi, kan vi 

nævne:  

 Hjælp ved Seest katastrofen  

 Eksplosionen i Store Andst  

 Eftersøgninger af forsvundne personer  

 Regentbesøg  

 Cutty Shark Tall Ship Race  

 Afspærring af diverse gerningsteder 
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Uddannelsen  
For at kunne hjælpe politiet med disse opgaver 

kræver det en specialuddannelse, så man herefter 

kan hjælpe politiet med alle de forskellige opgaver 

vi kan blive kaldt ud til. Denne uddannelse er en 

uddannelse som man efter endt militær grundud-

dannelse skal igennem.  

 

Som medlem af et politikompagni, har du derfor 

mulighed for både at få en god solid militær bag-

grund og kan indgå i egentlige militære opgaver 

som bevogtning. Dette er både i fredstid og i en 

krisetid. Samtidig med får du en specialuddannel-

se i at hjælpe politiet med mange forskellige opga-

ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du får også mulighed for at tage en uddannelse 

som befalingsmand, officer eller en af de mange 

specialuddannelser som hjemmeværnet byder på. 

Som officer i politikompagniet, får du også en ud-

dannelse som Taktisk Leder. Denne uddannelse 

omhandler bl.a. at kunne samarbejde med politiets 

indsatsleder som andre indsatsledere ved større 

indsættelser. 

 

Politikompagni Sydvestjylland indeholder flere for-

skellige delinger og grupper. Kompagniet består i 

dag af: 

 

 1 Kommandoelement: 

Kompagnichef - Næstkommanderende - 3. 

kommanderende og uddannesesofficer - For-

bindelsesofficer politi. 
 

 1 Kommandodeling: 

Kommandogruppe - Forsynings– og vedloge-

holdesesgruppe - Støtte og uddannelsesgrup-

pe. 
 

 1 Bevogningsdeling: 

3 bevogtningsgrupper á 9 mand 
 

 2 Politidelinger: 

9 politigrupper á 9 mand  

 

Både vores bevogtningsdeling og vores politidelin-

ger indeholder desuden en delingstrop, som be-

står af: 
 

 1 Delingsfører (løjtnant)  

 1 Næstkommanderende i delingen (oversergent)  

 1 Kører og signalmand (menig)  


