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Inden jeg tager hjemmefra 
 

I ”kursusprogrammet” kan du se, hvilken påklædning og udrustning du skal 
medbringe. Mangler du noget, skal du kontakte din egen hjemmeværnsenhed. 

 
Uden for undervisningstiden er du velkommen til at bruge civilt tøj.  

 

Du skal medbringe dit sygesikringsbevis og evt. penge til køb af småfornødenhe-
der. 

 

 
Indkvartering og forplejning 
 
Alle værelser er forsynet med et personligt klædeskab. Du skal selv medbrin-

ge en hængelås (gælder dog ikke på Slipshavn og enkelte værelser i Nymin-

degab).  
 

Toilet og bad kan evt. være placeret lidt fra værelset. Du kan derfor få behov 
for badesko eller lignende. 

 

Du kan ikke forvente adgang til trådløst internet, men det findes dog på man-
ge af kursusstederne. 

 
Der ydes fri kost under opholdet. 

 
Hvis du af f.eks. religiøse eller helbredsmæssige årsager har særlige ønsker i 

forbindelse med maden, vil kantinen også forsøge at leve op til sådanne be-

hov. Det forudsætter dog, at du så hurtigt som muligt kontakter kursusstedet 
og meddeler nøjagtigt, hvad du må og evt. ikke må spise. 

 
Indførsel af madvarer, øl, vin, spiritus og euforiserende stoffer på området er 

forbudt. 

 
 

Sådan kommer jeg til kurset 
 

Benyttelse af offentlig transport. 

Hvis du anvender offentlig transport, har du to muligheder: 
1) Du bestiller selv en billet. Udgiften refunderes ved aflevering af billetten 

på kurset. 
 

 



2) Du ønsker, at Hjemmeværnsskolen bestiller en billet for dig. 

 
Har du på kursusansøgning afkrydset ”offentlig transport”, får du via din 

hjv.dk-mail tilsendt et skema, som du skal udfylde og sende retur til 

Hjemmeværnsskolen på hvs@hjv.dk senest 3 hverdage før kursusstart. 
 

Har du ikke afkrydset ”offentlig transport” kan du ringe til Hjemmeværns-

skolen på tlf. 72 45 16 00 eller skrive til hvs@hjv.dk og få tilsendt skemaet 

på mail. 
 

For at være sikker på at have så aktuelle oplysninger som muligt, bedes 
du undersøge togtider og evt. krav om pladsbestilling fra netop den stati-

on, hvor din rejse starter. 
 

Hjemmeværnsskolens regnskabskontor vil tilsende dig en ”DSB Print Selv-

billet” på den angivne mail-adresse. Du skal selv udskrive billetten. 
 

Samkørsel. 
Hjemmeværnsskolen opfordrer til, at du finder andre kursister at følges til og 

fra kursus med. Hvis du mangler én at køre med eller mangler passagerer, 

kan du kontakte dit distrikt, som har kendskab til, om der er andre kursister 
fra dit område. 

 
Benyttelse af privat bil eller motorcykel. 

Hvis du vælger at benytte din egen bil eller motorcykel, er du berettiget til 

kørselsgodtgørelse efter statens laveste sats. Afstanden beregnes på bag-
grund af www.krak.dk. Hvis du tager andre kursister med i din bil, skal du 

huske at beskrive den anvendte rute. 
 

Skal du over Storebælt, kan du selv købe brobillet, som refunderes ved afleve-
ring af original kvittering sammen med køresedlen, eller du kan bestille E-

booking ved Hjemmeværnsskolens regnskabskontor (se nederst på bagsiden). 

 
Brug af militært tjenestekøretøj. 

Du kan undersøge muligheden for lån af et militært tjenestekøretøj (personbil) 
ved dit eget distrikt. 

 

Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 
 
Du er berettiget til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste med indtil højeste 

dagpengesats, når du skriftligt erklærer størrelsen af din normale daglige løn 
eller skriftligt erklærer, at du har benyttet ferie eller fridage. 
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Du kan maksimalt få udbetalt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste for 5 

dage pr. uge. 
 

Du kan ikke få godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste for lørdage og sønda-

ge, med mindre du medbringer en underskrevet erklæring fra din arbejdsgi-
ver. Du kan få en blanket hertil ved Hjemmeværnsskolen.  
 
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste er skattepligtig A-indkomst. Forsvarets 

Regnskabstjeneste indhenter oplysninger fra dit bikort direkte ved SKAT. Dit 

hovedkort kan kun benyttes, hvis fradragsbeløbet for den pågældende periode 
ikke kan benyttes ved din normale arbejdsgiver. 

 
Er du arbejdsledig, og modtager du ikke dagpenge eller feriedagpenge i 

kursusperioden, kan du få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste ved at anføre ind-
tægtstabet under pkt. 2 på erklæringen. 

 

Du skal ved din A-kasse fremskaffe dokumentation for, at du ikke modtager 
dagpenge eller feriedagpenge i kursusperioden. 

 
Er du ansat ved en offentlig myndighed eller virksomhed, og har du i 

kursusperioden fået tjenestefri med løn, skal du udfylde punkt 1 efter lede-

teksten, og du skal underskrive erklæringen. 
 

 

Hvornår og hvordan får jeg udbetalt mine penge? 
 

Godtgørelsen for tabt arbejdsfortjeneste udbetales til din NEM-konto med 
udbetalingsdato den sidste bankdag i måneden, men vil dog i nogle tilfælde 

først kunne udbetales ved udgangen af efterfølgende måned. Du modtager 
ikke feriepenge af godtgørelsen.  

 

Refundering af udgifter til transport vil ske snarest efter kurset er afholdt. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Har du behov for hjælp og rådgivning kan du kontakte dit distrikt eller Hjem-
meværnsskolens regnskabskontor (MAN-FRE kl. 0800-1400) på telefon 72 45 
16 33/34 (Nymindegab) eller 72 45 16 67 (Slipshavn). 
 


