
ABK og 
sikkerhedsbefalingsmandskursus 

oktober 2014
Af Flemming Jellinghof ROF, 13 OKT 14
Alment Befalingsmandskursus (ABK) og sikkerhedsmandskursus (SIKBM), fandt sted på Stenved Kaserne, 
kursuset skal give de kommende befalingsmænd nogle værktøjer og viden til at virke som NK i en 
bevogtningsgruppe.
kursuset består af 2 dele :

Kursusets første del (09-12 okt. 2014), bestod af
Uddannelse til befalingsmand omfatter følgende fag:
Taktik og føring, ledelse, tjenestekendskab, eksercits og idræt.
Vi startede torsdag aften med ledelse1 omhandlende feedback1 dernæst havde vi 
tjenestekendskab 1: organisation og materiel, herunder skulle vi bla. mærke noget 
af det materiel som vi skulle bruge på del 2.

vi fik også en opgave ude i klasserne, hvor vi skulle fortælle om os selv og der 
efter finde gode og mindre gode ting ved hinanden efter at vi havde kendt 
hinanden i ca 4 min ikke en helt let opgave, men de kommende dage blev vi 
klogere på vores nye klassekammerater.

Alle i gruppe 3 kan nu kalde sig sikkerhedsbefalingsmand.

Uddannelsen til sikkerhedsbefalingsmand, som vi havde fredag 10. oktober omfatter 
en teoretisk del som vi havde fra kl 8- 13.30, en praktisk del fra 13.30-15.45 på 
skydebanen og endelig en skriftlig prøve der skulle bestås. Prøven har 20 spørgsmål 
med en samlet point værdi på 24, for at bestå skal man have 19 points.

Lørdagen bød på fag som:

ledelse 4: konflikthåndtering, ledelse 5: feedback3

Nu var det blevet tid til at få noget luft, tjenestekendskab 3: eksercits i 2,30 time, hvor 
vi i grp 3 blev delt op, så fik vi mere tid til at fører. Efter frokost stod den på idræt 165 
min med idræt 1: teori - om træning og styrkelse af kroppen og kost.  Idræt 2: 
forsvarets basistest og idræt 3: forsvarets fysiske test.

Efter et lyn bad var det tilbage til undervisningslokalet og hører på taktik og føring 1, herunder skiftede vi bekendtskab med 5 
punkts befalingen som vi også var ude i klasseværelserne og arbejde med.

Næste lektion var tjenestekendskab 2: førerens og soldatens kort, hvad må vi og hvad må vi ikke gøre ved civil personer når 
vi står og bevogter.

Stenved kaserne, hjemsted for omtalte 
kursus i oktober måned 2014. se box for 

historie.

Der var 40 elever på banerne, 20 på 
hver bane. Alle er på, nogle som 

skytter og andre som sikbm, og der 
blev ofte byttet rundt.



Idræt kan laves med de forhåndværende midler, så bare kom i gang.

Søndagen som var en kort dag i forhold til fredag og lørdag kunne udover den 
daglige morgenappel byde på taktik og føring 2: mere 5 punkts befaling, dagen 
og første del af kursuset sluttede kl. 14.30.

Første del gav nogle gode værktøjer og en masse ny viden, så nu skal vi til at 
stå i den anden ende og dele ud af viden som befalingsmand og ikke bare 
modtag den.
 
Nu har vi så en uges "efterårsferie" til at mentalt forarbejde de værktøjer som 
vi er blevet udstyret med.

Det var ikke helt let at lægge 5 pkt-befalingen op med 47 skilte når man ikke må tale sammen, men det gik.

Næste og sidste del finder sted 23- 26. oktober men det er en ny og anden historie, 
ude i den efterårsfarvede skov.

HUSK: " THE REWARD OF A THING WELL DONE, IS TO HAVE DONE IT" citat Ralph 
Waldo Emerson

Tak til Gruppe 3 for deres gode kammeratskab, hjælpsom og gå på mod, ikke mindte 
at stille op til alle billederne.

Gruppe 3: nedenstående siger noget om jer.

Nihil Intentatum : Intet uforsøgt Esk. 722

Eksercits, hvor Søren Ficher giver god råd til  
1/2 af gruppe 3.

Eksercits under Thorvaldur 
Thorbjørnsons øjesyn med en 1/2 

gruppe 3, vi fik mere tid til at på og 
være leder.
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