
  

 

 

 

 

 

  

 

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER 

» Multiuddannelsesweekenden afholdes på Flyvestation Skrydstrup 

» Husk militært ID kort for at få adgang til flyvestationen 

» Du tilmelder dig via NK i dit kompagni 

» Du kan finde information om alle tilbudene under den enkelte  

   aktivitet på hjv.dk 

» Påklædning: M/84 eller MTS 

» Ordrenummer: 733548 

» Transport: Egen bil eller koordineret transport via kompagniet. 

 

MULTIUDDANNELSESWEEKEND 2016 

28. – 30. oktober 2016 

Flyvestation Skrydstrup 



 
 
 
 

 

Invitation til multiuddannelsesweekend 2016  

  

 

I 2016 gennemfører Hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland multiuddannelsesweekend. Datoen er 

den 28. - 30. oktober på Flyvestation Skrydstrup.   

 

Indhold  

Denne gang vil der være et bredt udvalg af kurser og 

uddannelser, der henvender sig til alle, men også til 

specifikke funktioner. Nogle af emnerne vil give et Q, mens 

andre emner er valgt på opfordring fra kompagnierne.  

Du kan tilmelde dig de emner, du synes er relevante for dig. 

 

Tilmelding 

Du tilmelder dig via din NK i kompagniet. Der skal være 

plads til både det faglige, men også det sociale. Derfor vil 

der, som noget nyt,  lørdag aften – den 29. oktober være 

fælles distriktsmiddag, efterfulgt af et spændende foredrag 

af Asbjørn Skjøth Bruun, der vil fortælle om sin tid ved 

Siriuspatruljen på Grønland. 

 

Distriktet håber at rigtig mange vil deltage 

i multiuddannelsesweekend 2016. 

 

På gensyn 

 

Jan Gade 

major/Distriktchef 

Hjemmeværnsdistrikt Syd- og 

Sønderjylland 

 

 

 

 

 

 

Kursus- og uddannelsesoversigt:   

» Militær farligt gods for kompagnichefer og ledere: 2 timer 

» Indsats- og katastrofepsykologi: 4 timer 

» Konflikthåndtering: 4 timer 

» Regler for magtanvendelse: 4 timer 

» IT BM Åbent Hus: 4 timer 

» Vil du være fører? 8 timer 

» Vedligeholdende førstehjælp: 6 timer 

» Førstehjælp genopfriskning: 14 timer 

» Workshop for skydelærere: 2 dage 

» Håndgranatuddannelse: 9 timer 

» Signaltjeneste 2: 17 timer 

» Mil. FARGO version 1.3: 1 dag 

»Råds- og organisationsuddannelse: 4 timer 

» Forsyningshjælper- og materielkendingskursus: 2 dage 

» Planlægning af hvervning i Esbjerg: 8 timer 

» Samtalelederkursus: 4 timer 

» Distriktsmiddag og foredrag om Siriuspatruljen: Lørdag aften 

» Omskoling til FIK: 2 dage 

 

 

 

 

LÆS MERE OM EMNERNE PÅ 
DE NÆSTE SIDER 

PRAKTISKE BEMÆRKNINGER 
FINDES PÅ BAGISDEN 

 



  

 



 

     

     

     

  

FORMÅL: At bibringe soldaten viden og færdigheder til at håndtere konflikter, såvel 
under løsning af bevogtningsopgave som i hverdagen. 

INDHOLD: 

- Konflikter 
- Kommunikation 

- Kropssprog 
- Eskalation og deeskalation 
- Cases og virkelige eksempler 

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL: 

Alle 

DELTAGERFORUDSÆTNINGER: 

Ingen 

KURSUSPERIODE: 

Lørdag den 29. oktober kl. 13:00-17:00 

FUNKTIONSRELATERET TJENESTE: 4 timer 

INSTRUKTØR: 

John Nordqvist Samuelsen 

 

 

 

FORMÅL: At bibringe soldaten viden og færdigheder indenfor indsats- og 
katastrofepsykologi 

INDHOLD: 

- Grundlæggende psykologiske begreber 
- Psykologiske reaktioner i forbindelse med indsats- og katastrofepsykologi 

- Kammerat- og selvhjælp 
- Disciplin og autoritet 
- Tillidsforhold 
- Frygt, angst, stress og posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) 
- Debriefing og defusing 

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL: 

Primært soldater der har gennemført grunduddannelse før 2011. Men alle der har behov 
for at få regler for magtanvendelse er velkomne. 

DELTAGERFORUDSÆTNINGER: 

Ingen 

KURSUSPERIODE:  

Lørdag den 29. oktober kl. 08:00-12:00 

FUNKTIONSRELATERET TJENESTE: 4 timer  

Q: 01717158 

INSTRUKTØR: 

Tilgår 

 

 

 

INDSATS- OG KATASTROFEPSYKOLOGI KONFLIKTHÅNDTERING 



  

FORMÅL:  At repetere og rutinere soldaten i regler for magtanvendelse, soldatens kort 
og førerens kort. 

INDHOLD: 

- Undervisning i straffeloven §13 og §14 
- Gennemgang af soldaten og førerens kort 
- Regler for civil anholdelse 
- Cases og eksempler fra virkeligheden 

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL: 

Primært soldater der har gennemført grunduddannelse før 2011. Men alle der har behov 
for at få regler for magtanvendelse er velkomne. 

DELTAGERFORUDSÆTNINGER: 

Ingen 

KURSUSPERIODE: 

Søndag den 30. oktober kl. 08:00-12:00 

FUNKTIONSRELATERET TJENESTE: 4 timer 

INSTRUKTØR: 

Jens Thaysen 

 

 

 

 

FORMÅL:   

IT befalingsmænd kan komme forbi og få opdateret materiel og blive opdateret om det 
seneste nye. 

INDHOLD: 

- Opdatering af HVK PC 
- Få hjælp med softwareproblemer 

- Få en snak om IT status ved HVK og HDSSJ 
- Kom med forslag til forbedring af HDSSJ hjv.dk sider og app. 
- Få hjælp med hjv.dk 
- Intro til nye FELS kursus ”hjv.dk for BM og SPEC” 

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL: 

ITBM 

DELTAGER FORUDSÆTNINGER:  

NIL 

AKTIVITETSPERIODE: 

Lørdag den 29. oktober i tidsrummet 08:00-17:00 

FUNKTIONSRELATERET TJENESTE: 4 timer,  

idet du kan deltage i andre aktiviteter og komme forbi, når det passer dig. 

INSTRUKTØR: 

Brian Fabricius, Bjarne Jensen og Brian Holmegaard 

HUSK: Medbring de HVK PC’er, der skal opdateres 

 

IT BM ÅBENT HUS REGLER FOR MAGTANVENDELSE 



  VIL DU VÆRE FØRER? VEDLIGEHOLDENDE FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE     
6 TIMER 

Kan du lide at: 

- gå forrest? 
- tage initiativet? 

- få andre med? 

- have indflydelse? 

Kompagnierne har nemlig brug for førere og har brug for dig, der har en spirende fører 
og leder i maven. Uanset om du i dag er menig, gruppefører eller delingsfører, kan du her 
få inspiration og få vækket glæden ved at prøve at være fører og leder. 

INDHOLD: 

Du kan forvente: 

- En sjov, spændende og udfordrende dag 
- Praktiske førings- og ledelsesopgaver 
- At få indsigt i- og oplevelse af hvad der kræves, når du har ansvaret for en 

enhed soldater 

- At få overblikket over dine muligheder og uddannelsesvej 
- At skabe relationer og møde andre som dig 

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL: Alle 

DELTAGERFORUDSÆTNINGER: Ingen 

INSTRUKTØR:  

Paul Reimer og Michael Jensen 

PRAKTISK INFORMATION: 

- Aktiviteten gennemføres en gang lørdag og en gang søndag i tidsrummet 0830-
1630. 

- Deltagere godskrives 8 timers funktionsrelateteret tjeneste. 
- Medbring skyttepåklædning (Basis, hjelm, våben og regntøj)  

FORMÅL: At bibringe og vedligeholde viden, færdigheder og kompetencer i førstehjælp. 

INDHOLD: 

- Livreddende førstehjælp, herunder 
o Førstehjælp til blødninger 
o Førstehjælp ved forbrændinger 
o Førstehjælp ved forgiftninger og ætsninger 
o Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftveje 

- Førstehjælp ved Hjertestop 

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL: 

Kurset er for de soldater der har erhvervet 30 eller 28 timers førstehjælp og skal have det 
fornyet inden det udløber – altså indenfor 2 år. 

DELTAGERFORUDSÆTNINGER: 

28 eller 30 timers førstehjælpsuddannelse (Q2248592) 

KURSUSPERIODE: 

Lørdag den 29. oktober fra kl. 08:00 til 17:00. 

FUNKTIONSRELATERET TJENESTE: 6 timer 

Q: 02248592 

INSTRUKTØR: 

Susanne Jensen med flere 

PRAKTISK INFORMATION: 

Medbring: Skyttepåklædning (Basis, hjelm, våben, regntøj)  



  

FORMÅL: At uddanne og rutinere skydelærere i anvendelse af  BT24 og ildmarkering til 
BT24. Herunder genopfriskning og rutinering af hvordan man retter og vejleder skytter. 

INDHOLD: 

- Opstart af baner 
- BT24 
- Ildmarkerings anvendelse sammen med BT24 
- Rette og vejlede skytter 
- Udvalgte skydninger inklusiv K7 

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL: 

Skydelærere fra kompagnierne 

DELTAGERFORUDSÆTNINGER: 

Skydelærer 

KURSUSPERIODE: 

Fredag den 28. oktober kl. 19:00 til søndag den 30. oktober kl. 15:00 

FUNKTIONSRELATERET TJENESTE: 18 timer 

Q: K7 og kontrolskydning til våbenopbevaring 

INSTRUKTØR: 

Carsten Jørgensen 

PRAKTISK INFORMATION: 

- Medbring: Skyttepåklædning, (Basis, hjelm, våben komplet, regntøj, høreværn 
og fragmentationsbriller) 

- Se programmet i indbydelse på hjv.dk. 

FORMÅL: At bibringe og vedligeholde viden, færdigheder og kompetencer i førstehjælp. 

INDHOLD: 

- Førstehjælp ved ulykker 
- Førstehjælp ved hjertestop 
- Førstehjælp til blødninger 
- Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader 
- Førstehjælp ved sygdomme 

- Førstehjælp ved kemiske påvirkninger 
- Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger 
- Førstehjælp ved småskader 

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL: 

Kurset er for de soldater der tidligere har erhvervet 30 eller 28 timers førstehjælp, men 
ikke har gennemført vedligeholdende førstehjælpsuddannelse, indenfor 2 år. 

DELTAGERFORUDSÆTNINGER: 

28 eller 30 timers førstehjælpsuddannelse (Q2248592) 

KURSUSPERIODE: 

Lørdag den 29. oktober kl. 19:00 til søndag den 30. oktober kl. 15:00 

FUNKTIONSRELATERET TJENESTE: 14 timer 

Q: 02248592 

INSTRUKTØR: 

Susanne Jensen med flere 

PRAKTISK INFORMATION: 

Medbring: Skyttepåklædning (Basis, hjelm, våben, regntøj)  

 

SUPPLERENDE FØRSTEHJÆLPSUDDANNELSE            
14 TIMER 

WORKSHOP FOR SKYDELÆRERE 



  

FORMÅL: At sætte soldaten i stand til at kunne klargøre, betjene og gennemføre kast 
med såvel øvelseshåndgranat M/54 (ØHGR M/54) som skarp håndgranat (HGR M/54). 

INDHOLD: 

- Klargøre og betjene øvelseshåndgranat M/54 
- Kaste mindst 20 meter med blind håndgranat fra stående stilling 
- Gennemføre kast med øvelseshåndgranat M/54 på skarpkastningsbane 
- Klargøre og betjene skarp håndgranat M/54 
- Klargøre og gennemføre skarp kast fra skærm 
- Gennemføre feltmæssig skarp kast 
- Anvende og af egen drift efterleve sikkerhedsbestemmelserne for omgang med 

og brug af såvel øvelseshåndgranat som skarp håndgranat 

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL: 

Alle 

DELTAGERFORUDSÆTNINGER: 

LPU 

KURSUSPERIODE: 

Lørdag den 29. oktober kl. 08:00 til 17:00 

FUNKTIONSRELATERET TJENESTE: 9 timer 

Q: 1716754 

INSTRUKTØR: 

Tilgår 

 

FORMÅL:  At sætte soldaten i stand til at betjene signalmateriel og anvende 
signalprocedurer på delings-, og underafdelings-, distrikts-, og regionsniveau. 

INDHOLD: 

- Signalprocedurer 
- Radiomateriel 
- Felttelefonmateriel 

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL: 

ALLE 

DELTAGERFORUDSÆTNINGER: 

LPU og Signaltjeneste 1 

KURSUSPERIODE: 

Fredag den 28. oktober kl. 19:00 til Søndag den 30. oktober kl. 15:00 

FUNKTIONSRELATERET TJENESTE: 17 timer 

Q: 01637565 

INSTRUKTØR: 

Thomas Skyum og Morten Svensson 

 

 

 

 

HÅNDGRANATSUDDANNELSE SIGNALTJENESTE 2 



  

FORMÅL: At uddanne chauffører i funktionsbestemt militær uddannelse omhandlende 
kapitel 1.3,  transport af militær farligt gods. 

INDHOLD: 

- Lovmæssigt grundlag 
- Ansvar og pligter 
- Faretavler 
- ADR uddannelse 

- Brandslukningsmateriel 
- Taktisk transport 
- Tilrettelæggelse og gennemførelse 
- Emballager og afmærkning 
- Tilladte mængder og sammenlæsning på køretøjer 
- Dokumenter 
- Transport efter reglen om små mængder 

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL: 

Forsyningsbefalingsmænd, forsyningshjælpere og soldater der kører militær farligt gods. 

DELTAGER FORUDSÆTNINGER: 

LPU 

KURSUSPERIODE: 

29. oktober 2016 kl. 08:00 til 30. oktober 2016 kl. 10:00 

FUNKTIONSRELATERET TJENESTE: 10 timer 

INSTRUKTØR: 

Kim Henriksen 

 

 

 

FORMÅL: At give kommende eller nuværende rådsmedlemmer viden og færdigheder, så 
de virker optimalt i forhold til Hjemmeværnets overordnede planlægning og udvikling. 

INDHOLD: 

- Hjemmeværnets organisation 
- Rådgivervirke 
- Skriftlige udfærdigelser 

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL: 

Nuværende og kommende medlemmer af Hjemmeværnets rådsorganisation. 

DELTAGERFORUDSÆTNINGER: 

Ingen 

KURSUSPERIODE: 

Lørdag den 29. oktober kl. 13:00 til 17:00 

FUNKTIONSRELATERET TJENESTE: 4 timer 

Q: 03031574 

INSTRUKTØR: 

Karin Storbank 

 

 

 

MILITÆR FARLIG GODS VERSION 1.3 RÅDSORGANISATIONSUDDANNELSE 



  

FORMÅL: At sætte soldaten i stand til at løse anviste opgaver i forplejnings-, materiel-, 
drivmiddel-, og ammunitionsforsyningstjenesten. 

INDHOLD: 

- Forsyningers inddeling 
- Forsyningsblanket og SÆT styklister 
- Materielkendskab 
- Drivmidler 

- Ammunition 
- Flaskegas 
- Sikkerhedsbestemmelser 
- Læsning af materielvogn 
- Afhentning og udlevering af forsyninger 
- Våbenkammertjeneste 

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL: 

Alle der er eller skal være forsyningshjælper i et kompagni. 

DELTAGERFORUDSÆTNINGER: 

LPU 

KURSUSPERIODE: 

Fredag den 28. oktober kl. 19:00 til lørdag den 29. oktober kl. 17:00 

FUNKTIONSRELATERET TJENESTE: 14 timer 

Q:  

INSTRUKTØR: 

Henrik Simonsen og Søren Brummer 

 

 

FORMÅL:  

At fortsætte planlægning af hverveaktiviteterne i Esbjerg i 2017; Extreme Warrior den 18. 
marts 2017 og Store hvervedag i Esbjerg den 16. september 2017. 

Desuden fortsættelse af planlægning af aktiviteten i 2018. 

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL: 

Rekrutteringsofficerer og kontaktofficerer 

AKTIVITETSPERIODE: 

Fredag den 28. oktober kl. 19 til lørdag den 29. oktober kl. 12. 

FUNKTIONSRELATERET TJENESTE: 8 timer 

TILMELDING: 

KOF & ROF tilmelder sig selvstændigt via hjv.dk 

INSTRUKTØR: 

KOF/ROF fra HVK ESC og HVK KGA. 

 

 

FORSYNINGSHJÆLPER- & 
MATERIELKENDINGSKURSUS 

PLANLÆGNING AF HVERVNING ESBJERG 



  

FORMÅL: At bibringe kursisten viden, færdigheder og kompetencer i forhold til 
informationstjenesten i en underafdeling i Hjemmeværnet, så kursisten kan gennemføre 
orienteringssamtaler med nye ansøgere til Hjemmeværnet. 

INDHOLD: 

- Forberedelse til en orienteringssamtale 
- Ansøgningens vej 
- Orienteringssamtalen 

- E-rekruttering og konklusionsskema 

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL: 

Kommende samtaleledere i kompagniet, der vurderes at have gode menneskelige 
kvaliteter. 

DELTAGERFORUDSÆTNINGER: 

LPU 

KURSUSPERIODE: 

Kurset gennemføres to gange, nemlig lørdag den 29. oktober kl. 13:00-17:00 og søndag 
den 30. oktober kl. 08:00 til 12:00. 

FUNKTIONSRELATERET TJENESTE: 4 timer 

Q: 02992976 

INSTRUKTØR: 

Kim Warnich, Martin Mouritzen og Maria Warnich 

PRAKTISK INFORMATION: 

Medbring: Lommebog og skriveredskaber 

SAMTALELEDERKURSUS DISTRIKSMIDDAG & FOREDRAG OM 
SIRIUSPATRULJEN 

Middagen er for alle og gennemføres lørdag den 29. oktober 

Distriktsmiddag: Kl. 18:00-20:00 i cafeteriaet 

Foredrag: Kl. 20:00-22:00 i Parolesalen ved Asbjørn Skjøth Bruun 

 



 

 

OMSKOLING TIL FIK 

FORMÅL: At omskole personel i distriktet til Fleksibel Indsats Køretøj (FIK) 

INDHOLD:  

- Køretøjskendskab 
- Kørsel 
- Styre- og bremseøvelse 
- Terrænkørsel 
- Eftersynstjeneste 

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL: 

Personer i kompagniet, der har opgaver som kører. 

DELTAGERFORUDSÆTNINGER: 

LPU og kørekort kategori C. Du skal have gennemført FELS kursus ”Fælles bestemmelser” 

KURSUSPERIODE: 

28. oktober 2016 kl. 19:00 til 30. oktober 2016 kl. 17:00 

FUNKTIONSRELATERET TJENESTE: 24 timer 

Q: 3171703 

INSTRUKTØR: 

Tommy Meisner, Per Jørgensen og Søren Bertelsen 

PRAKTISK INFORMATION: 

- Mødested: Søgårdlejren (Nordlejren).  
- Medbring: Handsker, kørekort. 

 

FARGO FOR KOMPAGNICHEFER & LEDERE 

FORMÅL: At orientere chefer og ledere om det lovmæssige grundlag, herunder ansvar 
og pligter i forbindelse med transport af farligt gods. 

INDHOLD: 

- Alment om transport 
- Lovmæssigt grundlag 
- Chefens ansvar og pligter 

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL: 

Kompagnichefer og ledere 

KURSUSPERIODE: 

28. oktober 2016 kl. 19:00-21:00 

FUNKTIONSRELATERET TJENESTE: 2 timer 

INSTRUKTØR: 

Kim Henriksen 

  

 

 


