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”Vi vil gerne gøre din oplevelse på Sommerkursus 2019 til noget helt særligt. Vi 
vil gerne give DIG uddannelse, udfordringer, udvikling og underholdning. Vi er 
glade for endnu engang at kunne udbyde det traditionsrige Sommerkursus i uge 
27. Her får du nemlig mulighed for ikke kun at uddanne dig, men også netværke 
og nyde det sociale samvær med mange andre hjemmeværnssoldater efter 
dagens program, der slutter kl. 1700.

Vi gentager selvfølgelig succesen med 
det store Sikkerhedspolitisk Kursus samt 
amerikansk og dansk Instruktørkursus, 
og i år kan du også deltage på et af de 
nye ledelseskurser målrettet gruppe- og 
delingsførere.

Igen i år kan du vælge imellem 
flere spændende flexmoduler, 
blandt andet flere skyde-
kurser, idrætskurser, første-
hjælpskurser og nye tilbud 
indenfor eksempelvis tak-
tisk efteruddannelse.

Vi synes selv, at der er 
lidt for enhver smag, og 
vi håber, at du er enig!”

Oberst Jens Sund, 
skolechef 
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Forsvarets vedligeholdende førstehjælpsuddannelse A B
Patruljespecialistkursus 1 (TSE)
Udvidet Skydeteknik A B
Nærkampskydning A B
Bliv din egen træner
Sundheds- og træningsvejlederuddannelsen, modul 1
Conduct After Capture, NIV A
Sløringsspecialist og Observationstjeneste
Materielkending 1
Materielkending 2
K7 Skydning
Ground Sign Awareness kursus
Kursus i stabsmetodik
4MAT (elevorienteret undervisning) (engelsk)
Grafisk Facilitering (engelsk)
Uddannelse i Sitaware (HQ og EDGE)

kursusoversigt - Flexmoduler

Flexmoduler
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Praktiske oplysninger

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

Sådan tilmelder du dig
Du skal bruge ansøgningsblanketten ”Ansøgning om optagelse på Som-
merkursus 2019”, som du finder på hjv.dk under Hjemmeværnsskolen  
> For medlemmer > Sommerkursus. Den udfyldte ansøgning sendes 
derefter til dit distrikt senest mandag den 06 MAJ 2019.

Det er meget vigtigt, at du overholder tilmeldingsfristen, da vi allerede 
ugen efter fristens udløb tager stilling til, hvilke kurser der gennemføres 
og hvem der optages. Hjemmeværnsskolen sender hurtigst muligt efter 
tilmeldingsfristen en e-mail til dig, hvoraf det fremgår, om du er optaget 
eller ej. 

Tag familien med
Du har mulighed for at tage din familie med til Nymindegab og kombi-
nere din uddannelse med hyggeligt samvær med familien og andre hjem-
meværnsfamilier om aftenen. Samtidig er det en oplagt måde at give 
dine nærmeste et indblik i og en forståelse for Hjemmeværnets særlige 
ånd og sammenholdet i den frivillige organisation, du er en del af.

De fleste kurser stopper kl. 1700 hver dag. Efter aftensmaden er der frit 
valg på alle hylder. Du kan for eksempel lege turist i Vestjylland efter din 
og familiens egen plan, du kan fortsætte dagens diskussioner med dine 
medkursister over en kold vand/øl i det store fællestelt, du kan deltage 
i forskellige aktivitetstilbud, og der vil naturligvis også være den tradi-
tionelle grillaften om torsdagen i teltet.

Hvem kan jeg tage med
Ægtefælle/samlever (kan deltage i særligt program for ledsagere).
Egne børn mellem 0–17 år (børn mellem 6-17 år kan deltage i børnelejr).

Hvem kan jeg ikke tage med
Onkler, tanter, bedsteforældre, børnebørn, fætre, kusiner eller børnenes 
venner og veninder m.fl. kan IKKE deltage.

Hvad koster det
Kost og logi på Sommerkursus er gratis for alle deltagere. Der ydes ikke 
tabt arbejdsfortjeneste på Sommerkursus. Der udbetales kørselsgodt-
gørelse, men der opfordres til samkørsel og anvendelse af Hjemmevær-
nets køretøjer. 
Der er også  mulighed for at blive afhentet ved toget i Nr. Nebel uden 
beregning – kontakt venligst Heidi på 7282 0612 eller Camilla på  
7282 0613, hvis du har behovet.

Deltagelse i børnelejren koster kr. 500,- pr. barn og deltagelse på ledsager-
holdet koster kr. 250,- pr. person. Beløbet går f.eks. til dækning af entré-
billetter, leje af civil bus, indkøb af materialer, aktiviteter og forfriskninger i 
ugens løb. Betaling sker kontant ved nøgleudleveringen, når I ankommer. 
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Indkvartering
Du og din familie vil blive indkvarteret i lejren. Der er forskel på de værel-
ser, som vi kan tilbyde, og derfor kan du blive indkvarteret på belæg-
ningsstue med nogle af dine medkursister.

Igen i år indfører vi et campingområde i lejren, hvortil der kan med-
bringes eget telt eller campingvogn. Lejrens toilet- og badefaciliteter kan 
benyttes.

Sommerløbet
Sommerløbet afholdes igen i år. Alle kan være med på en gå- eller løbe-
tur på 2 km, 5 km eller 10 km. Hvis du eller din familie vil være med, så 
udfyld skemaet på tilmeldingsblanketten.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til Sommerkursus 2019, er du velkommen til at kon-
takte den kursusansvarlige, major Søren Rich på telefon 7282 0541 eller 
problemknuserne Heidi på 7282 0612 eller Camilla på 7282 0613.
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Sikkerhedspolitisk kursus

Kina

Igen i år udbyder Hjemmeværnsskolen det populære sikkerhedspolitiske 
kursus, hvor du får mulighed for at blive klogere på området gennem en 
kombination af foredrag og syndikatarbejde. Kurset er særligt interessant 
for dig, der er underafdelingschef, stabsofficer eller ansvarlig for kommu-
nikation og rekruttering, men kurset forudsætter ikke, at du bestrider en 
bestemt funktion. Til gengæld er det en forudsætning, at du interesserer 
dig for sikkerhedspolitik og følger med i verden omkring dig.

Kursets formål er ikke at give dig en sikkerhedspolitisk skoleløsning, men 
at give dig viden, samt præsentere dig for forskellige perspektiver inden 
for emnet.

NB! Kurset består for en stor dels vedkommende af foredrag i plenum. 
Hvis ikke du er god til at sidde stille og tilegne dig information, er dette 
ikke et kursus for dig.

Kurset formidler følgende Q:  
01637231 SIKKERHEDSPOLITISK KURSUS (SIKU)

Kurset indeholder blandt andet:

• Viden om sikkerhedspolitik og Kina
• Foredrag af eksperter og forskere inden for området
• Syndikatarbejde
• Forskellige perspektiver på samme emne

tidspunkt - ugekursus målgruppe / Forudsætninger
Søn. 30. juni - Fre. 5. juli Frivilligt nøglepersonel, fastansatte og reservep-

ersonel med interesse for sikkerhedspolitik. Det 
forventes, at du har en grundlæggende viden 
om sikkerhedspolitik og holder dig orienteret i 
nyhedsstrømmen. Der gøres opmærksom på, at 
kurset er fagligt tungt og kræver evne til at mod-
tage undervisning i auditoriet flere timer hver dag. 
Det forventes endvidere, at alle kursister bidrager 
aktivt til syndikatarbejdet.

Du får...
viden om sikkerheds-
politik gennem spænd-
ende foredrag og 
mulighed for at arbejde 
med emnet i syndikater.
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taktisk Fører på Chefniveau

Uddannelsen skal vedligeholde din viden, færdigheder og kompetencer i 
relation til den taktiske indsættelse af en underafdeling i Hjemmeværnet.

Har du virket som underafdelingschef nogle år, og har du lyst til at vedlige-
holde eller genopfriske dine kompetencer, så er kurset Taktisk Fører på 
Chefniveau måske lige kurset for dig. 

I denne uge vil du kunne tilegne dig viden, færdigheder og kompetencer, 
rettet mod den operative indsættelse af en underafdeling. Der vil være 
fokus på bevogtning af militære objekter i fredstid. 

Undervisningen vil blive gennemført som en blanding mellem klasse- 
undervisning og praktiske øvelser (taktisk træner). 

Kurset formidler intet Q.

     Kurset indeholder blandt andet:
     • Opdatering omkring HJV operative  
        kapaciteter
     • Operative overvejelser
     • Befalingsudgivelser
     • Taktiske orienteringer
     • Taktisk træner

Du får...
styrket din viden, fær-
digheder og kompe-
tencer i relation til den 
taktiske indsættelse.

tidspunkt - ugekursus målgruppe / Forudsætninger
Søn. 30. juni - Fre. 5. juli Underafdelingschefer (alle værn)

Foundation instructor-Facilitator Course 

Kunne du tænke dig at møde andre enheder fra US National Guard, vide 
mere om deres måde at uddanne instruktører på og få muligheden for 
at samarbejde med dem i Danmark eller et andet sted i verden? Hvis ja, 
er certificeringskurset som FIFC instruktør et godt skridt på vejen. Hjem-
meværnets samarbejde med US National Guard har medført, at vi nu tilby-
der muligheden for at gennemføre FIFC (Foundation Instructor-Facilitator 
Course) på Hjemmeværnsskolen under Sommerkurset. 

Kurset er en enestående chance for at få et indblik i den amerikanske hærs 
instruktørmetodik samt opbygge relationer til amerikanske soldater. 

OBS: Kurset indeholder det samme som ABIC, så der er ingen grund til at 
tage FIFC, hvis du allerede har ABIC.

Kurset formidler følgende Q:  
03658048 ARMY BASIC INSTRUCTOR 1113

Kurset indeholder blandt andet:
• Opbygning af lektioner
• Praktisk øvelse i gennemførelse af lektioner     
• Præsentationsteknik

Du får...
den amerikanske hærs 
certificering som in-
struktør – ikke at for-
veksle med det danske 
Instruktørkursus!

tidspunkt - ugekursus målgruppe / Forudsætninger
Søn. 30. juni - Fre. 5. juli Du skal have bestået det danske Instruktørkursus, 

og desuden kunne læse, forstå og tale engelsk, 
da kurset foregår på engelsk.

tidligere aBiC
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This course will provide you with knowledge, skills and competencies re-
lated to learning and learning styles. You will learn to plan, perform and 
assess learning activities.

You will be qualified: 01637584 Instruktørkursus, 1100

Content:
• Learning 
• Motivation and perception
• Learning objectives
• Contributing to personal development as well as the development of  
 fellow participants 
• Planning, execution and evaluation of teaching sessions shorter than  
 20 mins
• Selecting and preparing learning environment
• Aids
• Planning learning activities
• Types of assessment and evaluation
• Using suitable aids
• Leadership and cooperation You will be...

able to become an 
instructor and associ-
ate with US personnel.

instruktørkursus (engelsk)

Period - week Pre-course requirements
FRI 28th JUNE - FRI 5th 
JULY

Entry on this course will be granted to all person-
nel who have been deemed qualified to become 
an instructor by their unit or Home Guard district. 
No prior special qualifications are required, except 
certified distance-learning module 8502, teaching 
theory.

inStruCtor CourSe

Period - week Pre-course requirements
FRI 28th JUNE - FRI 5th 
JULY

Danish Home Guard personnel having completed 
basic training modules 1-4, as well as personnel 
from the regular Armed Forces. To some extent 
civilians can apply without having met the require-
ments.

Students go through personal development which eventually will enable 
them to make sound leadership decisions. Students gain insight into re-
lations affecting people involved in cooperative groups, and how those 
relations affect their own leadership.

You will be qualified: 01637537 Ledelseskursus 1, 1095

Content:
• Group dynamics
• Communication
• Values and attitudes
• McGregor’s X and Y Theory
• Leadership styles
• Leadership and subject-matter experience
• Leadership demands and expectations
• Job structures and work conditions
• Situational leadership
• Delineation problems
• Processing problems
• Leadership practised
   - Feedback
   - Contributing to individual as well 
 as fellow students’ development

ledelseskursus 1 (engelsk)
leaderSHiP CourSe 1

You will get...
an understanding of 
leadership in practice and 
associate friendships with 
US personnel.



18 19

Obis ab ipit magnat quiaspe ditate voloreiundis et labor magnis vendel inturi do-
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por mos diti sedio. Nam fuga. Volupiendus sintendit eum, ipieniam quam, a quae prorum 
idem nus, ommos alibus aut re nam adis remquamusdae min re ped eatia aut ex es estia

På Mediekursus arbejder vi med den skriftlige produktion – og lidt til! Du 
bliver blandt andet skarpere på hvordan du også bruger blandt andet Face-
book, foto og video i din formidling, og får dermed et bredere grundlag for 
at støtte rekruttering og fastholdelse i din egen underafdeling. 

Vi skal fremstille et feltmagasin, ud at interviewe andre kursusdeltagere, 
tage billeder og meget mere.

Kurset formidler følgende Q: 
02373825 REDAKTøRKURSUS, 2082

Kurset indeholder blandt andet:
• Sociale medier (primært Facebook)
• Journalistisk produktion
• Fototeknik
• Grafisk opsætning

mediekursus 

Du får...
redskaber til at formidle 
den gode historie på 
diverse platforme, hvad 
end det er på skrift, i 
billeder eller via video.

tidspunkt - ugekursus målgruppe / Forudsætninger
Søn. 30. juni - Fre. 5. juli Kurset er for alle, der ønsker at arbejde med eller 

allerede arbejder med informationstjeneste, men 
har behov for at blive endnu bedre til at formidle 
de gode historier – på de sociale medier, med 
billeder og med video. Erfaring med skriftlig frem-
stilling er en fordel.

Nymindegab News #4

Torsdag 5. juli

HJEMMEVÆRNSSKOLEN

SOMMERKURSUS 2018

Nymindegab News #2

Tirsdag 3. juli

HJEMMEVÆRNSSKOLEN

SOMMERKURSUS 2018

Nymindegab News #3

Onsdag 4. juli

HJEMMEVÆRNSSKOLEN

SOMMERKURSUS 2018

Nymindegab News #1

Mandag 2. juli

HJEMMEVÆRNSSKOLEN

SOMMERKURSUS 2018
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ledelse af ledere (deling/division)

De 2 ledelseskurser er målrettet forskellige ledelsesniveauer, og de for-
skellige ledelsesopgaver hvert niveau kræver. Kurserne er grundlæggen-
de, og du arbejder med ledelsesværktøjer og cases som er praksisnære, 
og som er relateret til den virkelighed, du har i dit daglige virke i Hjem-
meværnet på det pågældende niveau. 

Kurset er målrettet dig som er eller skal være leder for andre ledere eller 
førere, fx delingsfører, divisionsfører osv. Som mellemleder har du andre 
ledelsesopgaver og prioriteter, og dit ledelsesfokus vil bl.a. være på at 
skulle udvikle dine ledere. På kurset vil du lære mere om mellemleder-
rollen og den organisationsforståelse det medfører. Du vil skulle arbejde 
med det personlige lederskab og hvilke ledelsesværktøjer du med fordel 
kan anvende som mellemleder.

tidspunkt - ugekursus målgruppe / Forudsætninger
Søn. 30. juni - Fre. 5. juli Kurset er for alle, der ønsker at arbejde med 

ledelse på underafdelingsniveauet.

Du får...
redskaber til at sætte 
fokus på din lederrolle 
og hvordan du styrker 
din enhed.

De 2 ledelseskurser er målrettet forskellige ledelsesniveauer, og de for-
skellige ledelsesopgaver hvert niveau kræver. Kurserne er grundlæggen-
de, og du arbejder med ledelsesværktøjer og cases som er praksisnære, 
og som er relateret til den virkelighed, du har i dit daglige virke i Hjem-
meværnet på det pågældende niveau. 

Kurset er målrettet dig som gerne vil lære mere om ledelse af en gruppe 
eller et team. Hvad vil det sige at lede et team, hvilke udfordringer kan 
der være, hvilke værktøjer kan jeg anvende for at lede og styrke mit 
team. Hvad er min lederrolle og hvilke ledelsesopgaver skal jeg prioritere?

ledelse af et team (gruppe)

tidspunkt - ugekursus målgruppe / Forudsætninger
Søn. 30. juni - Fre. 5. juli Kurset er for alle, der ønsker at arbejde med 

ledelse på team/gruppe niveau.

Du får...
redskaber til at lede 
og styrke dit team/din 
gruppe.
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Formålet med Videregående Instruktørkursus er, at give dig som instruk-
tør en pædagogisk efteruddannelse. Kurset vil give dig som instruktør en 
større forståelse for især didaktiske og læringsteoretiske emner, som kan 
være med til at give dig en større værktøjskasse. På kurset bygges der 
videre på flere af de emner, som du har lært på Instruktørkursus og dine 
erfaringer. Kurset er især relevant for dig som ønsker at få en bredere 
teoretisk vifte af værktøjer, som du kan bruge til planlægning, gennem-
førelse og evaluering af undervisning.

Kurset formidler følgende Q:
03839327 VIDEREGÅENDE INSTRUKTøRKURSUS, 1113

Videregående instruktørkursus Uddannelsesstøtteofficerskursus

Uddannelsesstøtteofficer er en af de vigtigste funktioner i en underafde-
ling. Det er den funktion, hvor ansvaret for nye medlemmer og deres 
deltagelse på den Lovpligtige uddannelse ligger. 

Under sommerkursus kan du tage kurset under lidt andre former, end 
du kan på et normalt kursus.  Hvis du har dit Delingsfører- eller Maritimt 
Officers-kursus bestået, kan du søge dette kursus.

Du får en grundig viden om identificering, planlægning, initiering og for-
midling af aktiviteter og især uddannelse af personel i underafdelingen. 
På kurset kommer du også til at anvende elektroniske værktøjer til ud-
dannelsesplanlægning, så du rettidigt kan rådgive din underafdeling ved-
rørende uddannelsesbehov.

Kurset formidler følgende Q:
02107027 UDDANNELSESSTøTTEOFFICERSKURSUS, 3413

tidspunkt - ugekursus målgruppe / Forudsætninger
Fre. 28. juni - Fre. 5. juli Kurset er til dig, som har gennemført Instruk-

tørkursus.

Du får...
en solid teoretisk ballast, 
som gør dig i stand til 
at støtte dine kollegaer i 
deres instruktørvirke samt 
styrke egne kompetencer. 

tidspunkt - ugekursus målgruppe / Forudsætninger
Man. 1. juli - Fre. 5. juli Kurset er til dig, som er uddannet delingsfører og 

har gennemført dine hjv.dk-kurser.

Du får...
de rigtige værktøjer, som 
gør dig sikker i en af 
Hjemmeværnets vigtigste 
stillinger.
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Du får...
kompetencer til at 
varetage funktionen 
som næstkomman-
derende i et kompagni 
eller eskadrille.

tidspunkt - ugekursus målgruppe / Forudsætninger
Man. 1. juli - Fre. 5. juli Til dig som har gennemført Delingsførerkursus 

og som skal virke som næstkommanderende i 
enheden. 

Uddannelsen har til formål at skabe de nødvendige forudsætninger for 
at du kan fungere som næstkommanderende på underafdelingsniveauet 
i Hjemmeværnet. 

Uddannelsen vil give dig den nødvendige viden og færdigheder, og der-
igennem skabe tilstrækkelige kompetencer, så du kan planlægge under-
afdelingens uddannelsesforløb for et år. Fungere som en aktiv og naturlig 
del af ledelsen af underafdelingen, og som er bekendt med de opgaver 
som du forventes at løse. 

Du vil lære at bruge forskellige databaser som støtte for dit virke samt 
får færdigheder i at gennemføre føringsvirksomhed, samt at du kan give 
relevante input til chefens befaling.

Kurset formidler følgende Q: 
02047210 NÆSTKOMMANDERENDE/UAFD-KURSUS, 3010 

næstkommanderende, underafdeling
 (Hær- og FlYVerHjemmeVærnet)

Her er en enestående chance for dygtiggørelse af alle hundeekvipager, idet 
der både er et stort socialt islæt og hundefaglig udvikling i kurset, samtidig 
med at der også er mulighed for udveksling af erfaringer med andre hun-
deførere fra hele landet.
Kurserne er for hundeførere med mønstrede og ikke mønstrede hunde og 
der trænes frem mod Hundeførerfunktionskursus, Hundeførerkursus, Møn-
stringsprøve 1 og Indlæringskursus i bidearbejde.
Der er et begrænset antal deltagere og da vi ikke har hundegårde nok i 
lejren til alle hunde, vil nogle få tildelt hundebur. Behov for hundegård/-bur 
angives ved tilmelding.

Kurset formidler en eller flere af følgende Q’er:  
Q 01637511 HUNDEFøRER FUNKTIONSKURSUS, 1150
Q 02833421 HUNDEFøRERKURSUS, 1153
Q 02825565 HUNDEMøNSTRINGSPRøVE 1 MED BIDEARBEJDE

Ved tilmelding noteres om man deltager i Hunderførerfunktionskursus, Hunde- 
førerkursus, Mønstringsprøve 1 eller Indlæringskursus i bidearbejde.

Kurset indeholder blandt andet: 
• Hundepsykologi
• Dressurmetoder og -arbejde
• Operativ anvendelse af hunden

Max antal kursister: 40 pers.

Du får...
mulighed for at blive 
helt skarp på at løse 
operative opgaver 
med din hund.

Hundekursus

tidspunkt - ugekursus målgruppe / Forudsætninger
Søn. 30. juni - Fre. 5. juli Kurset er for alle hundeførere i Hjemmeværnet.
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ildmarkeringskursus

På kurset arbejder vi med at sætte dig i stand til at planlægge og udføre 
ildmarkering, markeringsladninger, bæltesprængning og bortsprængning af 
forsagere, herunder den tilhørende sikkerhed, på militære øvelsespladser og 
godkendte sprængningspladser. Endvidere skal du kunne uddanne hjælpere 
til at bistå i udførelsen af ovennævnte sprængninger.

• Grundlæggende sprængningsuddannelse:
 - Sprængstoffer
 - Sikkerhedsbestemmelser og beføjelser
 - Almindelige, elektriske og ikke elektriske tændmidler
 - Almindelige, ikke elektriske og kombinerede tændsystemer
• Ildmarkering:
 - Ildmarkering og markeringsladninger
• Forsagersprængning:
 - Bortsprængning af forsaget ammunition
• Bæltesprængning med 200 g. sprængskærladninger

Prøveform: Afsluttende skriftlig prøve i sikkerhedsbestemmelser - 90 min.
Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået.

Der må påregnes 8 timers hjemme-
arbejde i forbindelse med løsning 
af skriftlige opgaver.

Kurset formidler følgende Q: 
02672885 SPRÆNGNINGSUDDANNELSE

tidspunkt målgruppe / Forudsætninger
Man. 1. juli - Fre. 5. juli Tilbydes til alle ansatte og frivillige.

Elsker du taktik og føring, så er Taktisk efteruddannelse lige noget for dig!

Hvordan kan jeg blive bedre til at forstå og diskutere taktiske løsninger?
Hvordan bliver jeg bedre til at føre både som gruppefører og delingsfører?
Hvilke taktiske principper er vigtige at forstå, så jeg kan bruge dem i min 
planlægning og føring?

Disse spørgsmål bliver du meget klogere på hvis du deltager på dette 
kursus. Kurset vil være centreret omkring simulationsprogrammet Close 
Combat Marines, som tidligere har været anvendt på infanterikurserne på 
Hjemmeværnsskolen.
Kursisterne vil blive sat sammen i grupper af 4-5 personer som kontinu-
erligt skal planlægge, gennemføre og evaluere indsættelser på delings-
niveau, støttet af en lærer.

Du får...
rutinering i gruppe- og 
delingsførertaktik.

tidspunkt målgruppe / Forudsætninger
Man. 1. juli - Fre. 5. juli Har du gennemført Gruppeførerkursus, kan du del-

tage på kurset.

Du får...
værktøjer til at kunne 
planlægge og udføre 
sprængninger. 

taktisk efteruddannelse gF og dF 
samt simulatortræning
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På dette kursus får du vedligeholdt og øvet de kompetencer, der sætter 
dig i stand til at yde livreddende førstehjælp til en eller flere tilskade-
komne.

Uddannelsen gælder i 2 år. Alt militært personel i Forsvaret skal gennem-
føre en 6 timers vedligeholdende førstehjælpsuddannelse inden de 2 år 
er gået.

Kurset indeholder blandt andet:
• Nødflytning af tilskadekomne
• Førstehjælpens fire hovedpunkter, herunder ABC-systemet
• Førstehjælp ved blandt andet hjertestop, blødninger og forbrændinger

Kurset formidler følgende Q:  
02248592 FORSVARETS FøRSTEHJÆLPSUDDANNELSE  

Kurset varer én dag, og tilbydes to gange 
i løbet af Sommerkursus.

Forsvarets vedligeholdende førstehjælp

Du får...
vedligeholdt og øvet 
de kompetencer, der 
sætter dig i stand til 
at yde livreddende 
førstehjælp.

tidspunkt målgruppe / Forudsætninger
A: Man. 1. juli
B: Tir. 2. juli

Alt hjemmeværnspersonel og specielt de, der vil 
videre på Patruljespecialistkursus 1 (TSE), da det 
kræver gyldigt Q 02248592 at blive optaget på 
TSE.

(FSu 166 / VedligeHoldelSe aF FSu 165)

Patruljespecialistkursus 1 (tSe)

Kurset vil gøre dig i stand til at kunne yde førstehjælp til soldater med 
typiske krigsskader under taktiske forhold, samt at overlevere disse til 
højere sanitetsniveau. 

Uddannelsen gælder i 2 år. Generhvervelse af Q opnås gennem en 8  
timers repetitionsuddannelse, som skal afholdes inden Q’et udløber. 

Kurset indeholder blandt andet:
• Førstehjælp i forbindelse med typiske krigsskader
• C-A-T Combat Application Tourniquet
• TCCC Tactical Combat Casualty Care Guidelines
• IFAK Individual First Aid Kit
• 
Kurset formidler følgende Q:  
02542911 TAKTISK SANITETSTJENESTE FOR ENKELTMAND

Du får...
metoder og redskaber 
til at yde førstehjælp 
til krigsskader fx 
TCCC, Tourniquet, 
IFAK og nødflytning.

tidspunkt målgruppe / Forudsætninger
Tir. 2. juli - Tor. 4. juli Du skal have gennemført Forsvarets Førstehjælps-

uddannelse (FSU 165, 166 eller 167).
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På kurset arbejder vi med skyttens bevidsthed omkring det at skyde. Vi 
arbejder med skydestilling, åndedræt, sigte og aftræk. Vi arbejder med 
liggende, knælende og stående skydestillinger på afstande fra 50-200 
meter. Formålet med skydningen er at samle skyttens skud på så lille et 
område på skiven som muligt. Teknikkerne der gennemgås på kurset an-
vendes af danske finskytter. Vi anvender primært M/95 med optisk sigte. 

Kurset indeholder blandt andet:
• Skydestilling, åndedræt, sigte og aftræk
• Liggende skydestilling på afstande fra 50-200 meter
• Knælende skydestilling på afstande fra 50-200 meter
• Stående skydestilling på afstande fra 50-200 meter
  
Kurset formidler følgende Q: 
01652389 K7 GEVÆR M95FAMILIEN
          
Kurset varer to dage, og tilbydes to 
gange i løbet af Sommerkursus.

udvidet Skydeteknik

Du får...
muligheden for at blive 
bedre som almindelig 
skytte eller nye red- 
skaber i uddannelsen 
som skydeinstruktør.

tidspunkt målgruppe / Forudsætninger
A: Man. 1. juli - Tir. 2. juli
B: Ons. 3. juli - Tor. 4. juli

Rutinerede skytter, som ønsker at udvide deres 
kompetencer ift. skydeteknik.

På kurset arbejder vi med skyttens hastighed og præcision i skydning 
på 10-50 meter. Vi kigger på skyttens opsætning og brug af basis og 
kampvest. Vi arbejder med våbenbetjening, nærkampsskydestillinger, 
sigte, magasinskifte og brug af basis og kampvest. Vi anvender primært 
M/95 med åbent og optisk sigte.

Kurset indeholder blandt andet:
• Våbenbetjening 
• Nærkampsskydestillinger
• Skydning under gang
• Kast af granater 

Kurset formidler følgende Q: 
01652389 K7 GEVÆR M95FAMILIEN

Kurset varer to dage, og tilbydes to 
gange i løbet af Sommerkursus.

nærkampskydning

Du får...
nye udfordringer for den 
rutinerede skytte.

tidspunkt målgruppe / Forudsætninger
A: Man. 1. juli - Tir. 2. juli
B: Ons. 3. juli - Tor. 4. juli

Rutinerede skytter, som ønsker at arbejde med 
deres skydeteknik og nærkampsskydestillinger.
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En god hjemmeværnssoldat er også en hjemmeværnssoldat, der er i god 
form. Dette kursus giver dig værktøjer til at virke som din egen træner. Vi 
leger med coretest niveau 2, styrketræning, kredsløbstræning og micro-
træning i teori og praksis. Der afholdes også en lektion i kost og væske.

Kurset formidler følgende Q:
02894102 BLIV DIN EGEN TRÆNER

Q giver adgang til Sundheds- og træningsvejlederuddannelsen (STV).
 
Kurset indeholder blandt andet:
• Forskellige metoder til kredsløbstræning
• Forskellige former for metoder til styrketræning
• Kost og væskes betydning i forbindelse med træning og restitution

Bliv din egen træner

Du får...
grundlæggende viden og 
gode råd om træning og 
kost, der gør dig i stand 
til at varetage din egen 
sundhed.

tidspunkt målgruppe / Forudsætninger
Man. 1. juli - Tir. 2. juli Alle frivillige og fastansatte, civile som militære, 

kan deltage på dette kursus (uanset forudgående 
form).

På kurset arbejder vi med viden om træning af kroppen på et niveau, 
der gør dig i stand til at vejlede andre på begynder niveau. Herudover 
arbejdes der med viden om kost, der gør dig i stand til at lave kostvejled-
ninger til andre på begynderniveau, viden om motivation, der gør dig i 
stand til at få flere i gang med sundhedsfremme samt vedligeholde træ-
ningen. 

Vi arbejder ligeledes med at styrke din viden og kompetencer inden 
for instruktørvirke, i forhold til planlægning og gennemførelse af et  
træningspas.

Kurset formidler følgende Q: 
03770947 SUNDHEDS- OG TRÆNINGSVEJLEDER, M1, 1050

Kurset indeholder blandt andet:
• Styrketræning
• Kredsløbstræning
• Vejlederrollen
• Microtræning
• TRX og kettlebell etc.

Sundheds- og træningsvejlederudd., modul 1

Du får...
lov til at arbejde med 
sundhed, vejledning 
og træning. 

tidspunkt målgruppe /Forudsætninger
Ons. 3. juli - Fre. 5. juli Du skal have gennemført kurset Bliv din egen 

træner.

B e m æ r k !
Dette er ikke et fuldt STV-kursus, men kun modul 1. Modul 2 tages efter sommerkurset. 
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Formålet med dette kursus er at give deltagerne en forståelse for hvilke 
overlevelsesværktøjer, der kan anvendes i en tilbageholdelse- eller gidsel-
situation.

Du skal efter kurset være i stand til at tage personlig stilling og handle 
hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte tilbageholdelsessituation.

Kurset indeholder blandt andet:
• ISOPREP (udfyldning samt forståelse for anvendelse)
• Indføring i forholdsordren samt retningslinjer for tilbageholdt dansk  
 personel

Kurset formidler følgende Q:
02478772 CONDUCT AFTER CAPTURE, NIV A

Conduct after Capture, niV a 

Du får...
værktøjer til at overleve i 
en tilbageholdelses eller 
gidselsituation.

tidspunkt målgruppe / Forudsætninger
Man. 1. juli Alt hjemmeværnspersonel med interesse i 

INTOPS.

På kurset arbejder vi med uddannelse i skjul, sløring, herunder det at 
kunne bedømme om en given sløring vil give en passende sløring i den 
konkrete situation, udfra en vurdering af modstanders indhentnings-
midler. Herudover arbejder vi med forskellige observationsteknikker.

• Grundlæggende metoder for sløring, herunder de 4 B’er
• Naturlige og kunstige sløringsmidler ifm. etablering af observationsstade
• Observationsteknik og rutinerne i et observationsstade 

Kurset formidler intet Q.

Sløringsspecialist og observationstjeneste

Du får...
mulighed for at tage 
ansvar og være spe-
cialist inden for områ-
det “Skjul og Sløring”.

tidspunkt målgruppe / Forudsætninger
Ons. 3. juli - Fre. 5. juli Du skal have baggrund i enten patrulje-, infanteri-, 

bevogtnings- eller MOTOV-enheder.
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materielkending 1

På kurset arbejder vi med at sætte dig i stand til at kunne identificere 
dansk og allieret materiel med henblik på at undgå beskydning af egne 
enheder, samt at sætte dig i stand til at kunne afgive meldinger om ikke-
kendt materiel.

• Begreber og navne
• Beskrivelse af pansrede og upansrede køretøjer, artilleripjecer,   
 helikoptere samt personer
• Identificering af egne og allierede køretøjer

Prøveform: Mundtlig/Skriftlig, 50 min.
Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået. 

Kurset formidler følgende Q:
01638705 MATERIELKENDING 1

Du får...
mulighed for at kunne 
identificere dansk og 
allieret materiel.

tidspunkt målgruppe / Forudsætninger
Søn. 30. juni - Man. 1. juli Alle som har interesse i materielkending.

materielkending 2

På kurset arbejder vi med at sætte dig i stand til at kunne identificere 
allieret materiel og materiel fra potentielle modstandere med henblik på 
at undgå beskydning af egne enheder, samt at rutinere dig i afgivelse af 
meldinger.

• Repetition af meldinger gennemgået i Materielkending 1
• Identificering af allierede og potentielle modstanderes køretøjer

Prøveform: Mundtlig/Skriftlig, 50 min.
Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået. 

Kurset formidler følgende Q:
02330267 MATERIELKENDING 2

Du får...
mulighed for at kunne 
identificere allieret 
materiel og materiel 
fra potentielle mod-
standere.

tidspunkt målgruppe / Forudsætninger
Tir. 2. juli - Tor. 4. juli Du skal have gennemført Materielkending 1.
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ground Sign awareness kursus

På kurset arbejder vi med dine visuelle færdigheder og teknikker som 
anvendes ifm. Ground Sign Awareness, og vi arbejder med en observa-
tionsmetode og mindset, som gør dig i stand til at se: ”Absence of Nor-
mal, Presence of Abnormal”.

• Visuel færdighed og teknikker til Ground Sign Awareness
• De 6 karakteristika for Ground Sign Awareness
• Ground Sign Awareness ift. Force Protection

Kurset formidler intet Q.

Du får...
værktøjer som an-
vendes i Ground Sign 
Awareness samt styr-
ket dine visuelle fær-
digheder. 

tidspunkt målgruppe / Forudsætninger
Søn. 30. juni - Tir. 2. juli Du skal have baggrund i enten patrulje-, infanteri-, 

bevogtnings- eller MOTOV-enheder.

Dette er en mulighed for, at få gennemført din årlige kontrol af dine 
skydefærdigheder på K7, som er kravet for at du må gå vagt med våben. 
Kontrollen gennemføres på skydebanen i Nymindegablejren, hvor du på 
et lånt våben får mulighed for efter en kort træning og indskydning at 
gennemføre K7 kontrolskydning – og forhåbentlig bestå. 

K7 skydningen gennemføres hele fredag formiddag, hvor man kan 
”komme og gå”, som det passer ind i andre aktiviteter, hvilket betyder at 
man godt kan kombinere med både flexmoduler og ugekurser.

Kurset formidler følgende Q:
01652389 K7 GEVÆR M95FAMILIEN

Kurset indeholder blandt andet:
• Indskydning
• Kort træning 
• K7

k7 Skydning

Du får...
mulighed for at 
gennemføre din årlige 
kontrol samtidig med 
at du kan være kursist 
på andre kurser.

tidspunkt målgruppe / Forudsætninger
Fre. 5. juli Du skal have baggrund i enten patrulje-, infanteri-, 

bevogtnings- eller MOTOV-enheder.
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kursus i stabsmetodik

Vi vil på dette kursus sætte dig i stand til, under vejledning, at virke som  
stabsofficer ved et distrikt eller en region. Det er vigtigt, at kende til det 
sammenspil der er mellem de forskellige komponenter i en stab for at nå 
et samlet mål. Det vil du med dette kursus kunne bidrage til.
På kurset vil du blive introduceret til den overordnede doktrin for ind-
sættelse af landmilitære styrker i Danmark. Hvordan man arbejder i en 
stab og du får en viden om, hvordan stabenes sammensætning er og 
gensidige afhængigheder. Derudover vil der blive arbejdet med metoder 
for operative overvejelser, modtagelse af varsler og befalinger og stabs-
arbejde I, II, III, IV og V med tilhørende stabsmøder.

Kurset formidler intet Q.

Du får...
en grundig indføring 
i de mange facetter i 
stabsarbejde.

tidspunkt målgruppe / Forudsætninger
Tir. 2. juli - Tor. 4. juli Du skal have gennemført Delingsførerkursus.

4mat (engelsk) 

4MAT MTD er en international anerkendt uddannelse, der anvendes i hele 
verden af personer, der arbejder professionelt med læring, udvikling og 
ledelse. 

4MAT MTD giver dig indsigt og kompetence til at bruge 4MAT som pro-
cesmetode. Du får indsigt i forskellige læringsstile, hjernens indflydelse 
på den måde vi opfatter og videreformidler viden på og den unikke 4MAT 
procesmodel. Du får indblik i teorierne bag 4MAT metoden, får afklaret 
din egen personlige læringsstil og lærer at skabe succesfuld undervisning 
og formidling ud fra 4MAT metoden.

4MAT anvendes i Danmark bl.a. af virksomheder som Grundfos, Danfoss, 
Vestas Wind Systems, Siemens Gamesa, Arla, Stibo Systems m.fl. 

Der udstedes internationalt anerkendt certifikat efter gennemførelse af 
4MAT MTD. 

(eleVorienteret underViSning)

Du får...
værktøjer som gør 
dit instruktørvirke 
målrettet elevernes 
læringsbehov.

tidspunkt målgruppe / Forudsætninger
Man. 1. juli - Ons. 3. juli Alle frivillige og ansatte kan deltage på kurset.
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Styrk dine evner til at arbejde grafisk og skab større effekt ved at kunne 
tegne og inddrage andre grafiske elementer i dit arbejde. Med ganske få 
enkle tegneteknikker kan du visualisere dine og gruppens budskaber og 
skabe større engagement, ejerskab og effekt i de processer eller møder, 
som du faciliterer.
 
Det visuelle støtter dine budskaber. Viden skal deles, forskellige lærings-
stile og intelligenser skal imødekommes. Med det visuelle skaber vi fælles 
forståelse og retning, så vi alle kan handle herefter.
 
Vidste du, at du med 7 enkle elementer kan tegne ALT?
En prik, en streg, en firkant, en trekant, en cirkel, en spiral og en bølge.
 
På dette kursus lærer du effektive metoder til at arbejde kreativt og 
levende med grafiske elementer, som støtter dine budskaber. De be-
grænsende overbevisninger, som ofte er hos nogle af vores kursister, 
når vi starter - “Jeg kan ikke tegne!” - bliver vendt. Efter endt kursus kan 
ALLE tegne.

Grafisk Facilitering (engelsk)
1 dagS workSHoP

Du får...
et unikt værktøj, som 
gør din formidling 
meget mere levende 
og grafisk.

tidspunkt målgruppe / Forudsætninger
Tor. 4. juli Alle frivillige og ansatte kan deltage på kurset.

uddannelse i Sitaware (HQ og edge)

Formålet er at give dig en grundig uddannelse i brugen af applikationen 
SitaWare Headquarters og EDGE. I forbindelse med uddannelsen vil du 
også få en indføring i Troppetegn og Signaturer samt brugen af forskel-
lige korttyper.
Du kan bruge din nye viden i forbindelse med enhedens øvelsesaktivi-
teter og indsættelser samt sikre at det indgår i læringssituationer, fx øv-
elser, uddannelser mm.

Du får...
indsigt i hvordan Sita-
ware anvendes og 
hvordan du kan bruge 
det i øvelser og under
indsættelser. 

tidspunkt målgruppe / Forudsætninger
Tir. 2. juli - Tor. 4. juli Alle frivillige og ansatte kan deltage på kurset.
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