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Deltagerne på Bootcampen i Nordsjælland var dybt koncentrerede, da de som noget af det første

lagde ud med at øve eksercits. Foto: Steen Wrem 

Fuld koncentration på Bootcamp 

Der var masser af gejst og gå på mod, da 36 kursister i denne uge tog hul på tre

ugers intensiv hjemmeværnsuddannelse på Bootcamp i Nordsjælland.

15-08-2014 - kl. 11:26

Af Charlotte Baun Senholt 

Hjemmeværnets Uddannelsescenter Nordsjælland ved Jægerspris bobler af

uddannelsesaktiviteter i disse uger. 

36 forventningsfulde hjemmeværnssoldater fra hele landet gik i starten af ugen i gang

med Hjemmeværnets Bootcamp, hvor de i løbet af tre intensive uger kommer igennem

hele Hjemmeværnets lovpligtige uddannelse.19 andre kursister lagde mere blødt ud med

uddannelsens første modul, LPU1, der varer ni dage. 

"Jeg har virkelig set frem til at deltage i Bootcampen. Det militære miljø er lige mig, og

jeg er vild med udfordringer,” kommer det fra den 19-årige Yana Berntsen, der er nyt

medlem i Hjemmeværnseskadrille 261 Skive og har en drøm om at blive sprogofficer.

Udfordringer og aktiviteter er der masser af på Bootcampen, hvor der er kul på fra tidlig

morgen til sen aften. For mange er aktiviteterne i den grønne uniform nye, og

koncentrationen lyste da også i ansigterne, da deltagerne inden morgenens flaghejsning

lagde ud med eksercits.

Adrenalinkick

Senere gik det løs med træningen i livreddende førstehjælp. Deltagerne skulle blandt

andet bistå en såret kammerat, der havde fået en alvorlig lungelæsion. Det hele blev nøje

overvåget af en frivillig instruktør.

”Det giver da lidt af et adrenalinkick, og jeg levede mig fuldstændig ind i situationen. For

det er nu, jeg skal bevise mine evner til at yde førstehjælp til en kammerat i nød,”

fortæller 22-årige Søren Kofoed fra Hjemmeværnskompagni Kongens Lyngby. Han er

ligesom Yana Berntsen super glad for at være trukket i hjemmeværnsuniformen.

”Det kan varmt anbefales. Jeg er stolt over, at jeg som hjemmeværnssoldat kan være

med til at gøre en forskel for mit land,” siger Søren, inden dagens travle program

fortsætter på skydebanen.

HJV magasinet bringer i septemberudgaven en større billedreportage fra Bootcampen i

Nordsjælland. 

Hjemmeværnskommandoen - Overgaden oven Vandet 62B - 1415 København k - Telefon: +45 7245 2000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224

 

Nyheder Kontakt Om os Temaer Frivillig i Hjemmeværnet

Søg

Forside > Nyheder

Fuld koncentration på Bootcamp https://admin2.hjv.dk/nyheder/Pages/KoncentreredekursiterpaaBootca...

1 af 1 22-06-2015 11:26


