
Bevogtningsassistent modul 1
Af Flemming Jellinghof ROF, 16 FEB 14
Følgende historie er skrevet af Jesper Hansen der har gennemgået modul 1 og lavet en lille historie, (forkortet) 
som forhåbentligt kan inspirere andre til at gå samme vej.

Vi ønsker tillykke til Jesper & Torben der nu har gennemført modul 1

Uddannelsen fandt sted på Air Force Training Center, (AFTC). På dag 1 var der 
en del træningstilstand prøve (TTP) som var et vind ellerforsvind prøve. Prøven består 

af 2 dele, den første del er en løbetest hvor man skal kunne løbe 3000 meter på 15 

min, hvor den anden del er en muskeltest, hvor man skal kunne tage 15 armbøjninger, 

25 rygbøjninger og 25 mavebøjninger, og ligeledes her, hvis instruktørerne bedømmer 

at de ikke er ordenligt udført gentagnegange, kan de også smide dig ud af kurset. 

Herefter var der retslære.

Dag 2: Retslære og dernæst brug af stav og håndjern. Da vi skulle lære, at bruge 
vores stav, var der en af instruktørerne der blev iklædt en rød bendragt, hvor vi så 
skulle lære at slå de rigtige steder, og ligge den fornødne kraft i for at det ville kunne 
mærkes igennem dragten.

Dag 3: Stod på vagttjeneste, hvor vi skulle lave forskellige former for kontrol,blandt 
andet på køretøjer og militært personel, så vi kunne sikre os de rigtigeoplysninger var 
korrekte, både på bilen og på føreren.

Vagtbælte med div. magtmidler.

Dag 4: Retslære og hertil fik vi udleveret en lille bog, hvor den Militærestraffe- og 

retsplejelov står beskrevet i, samt den Militære disciplinærlov.

Der efter stod den på visitation, hvor vi blev undervist i de gældende 
regler for dette,og den måde der skulle udføres på. Når man udfører en 
visitation skal man sørge for, at kure, i stedet for at klappe personen af, da 
man så kan risikere at overse vigtige steder eller stikke sig på ting hvis der 
er sådan nogle tilstede. Personligt vil jeg mene, at dette er et af de rigtig 
vigtige emner, da det kan bruges til næsten alt, og da det også er for vores 
egen sikkerhed detbliver udført på den anholdte person.

Da den forgående lektion var blevet færdiggjort, skulle vi på besøg hos hundeskolen, 
for at lære hvordan en hund også kan indgå i en bevogtning. Og det var tydeligt, at 
se hvor stor effektivitet hundene egentlig har bare i det daglige, de deres sanser er 
så meget kraftigere end dem mennesket har. Hvis f.eks. en gruppe skal ud og finde en person der gemmer sig i en skov, kan 
det hurtigt tage lang tid, og man kan komme til at gå lige forbiden pågældende person. I forhold til hvis man bruger en hund, 
går det en del hurtigere, fordi hvis den finder en fært at personen, følger den bare den, indtil det er fundet det man leder efter, 
og det er yderst sjældent man ender med, at gå den forkerte vej, grundet de meget stærkere sanser hundene bestrider.

En mand der begynder at kende sig 
selv bedre som bevogtningsassistent, 

en uddannelse man ikke kommer 
sovende til.

Menneskets bedste ven, når man er i  
den rigtige ende af snoren. 1 hund er 
lig med 10 mennesker når folk skal 

findes.



Dag 5: signalementer, med hvordan det skulle udføres, og hvordan det skulle køres så man ikke fik blandet alt for mange ting 

sammen.

Det var lidt mere udfordrende end jeg havde gået og regnet med at lave et signalement. Vi startede stille og 
roligt ud med at skulle lave det ud fra nogle billeder, så vi fik en følelse af hvordan det var, og hvilke ting der 
varvigtige at få med hvis det var muligt.

Dag 6: Fredagen stod på pistolskydning, som skulle stå på heledagen. Vi startede dagen ud med noget grundlæggende viden 

omkring pistolen, medhvordan den fungerede og de kontroller der skulle udføres før og efterskydning. Da vi kom ud på 

skydebanen,startede vi ud med noget præcision skydning, så vi kunne se hvordan vores standmed pistolen stod til, og for at 

se hvor meget vi kunne huske med voresstilling og vores greb af pistolen, da det er altafgørende for hvordan voresskydning 

kommer til at gå.
Da vi havde gennemført de startende skydninger gik vi videretil den gældende k6 skydning, som man skal gennemføre for, at 
man må gå med pistol når man er på vagt. K6 skydningen består af 10 skud, hvor man minimum skal have 70 ud af 100 
mulige point. Det er en tidsskydning så man kommer hurtigt under tidspres hvis man ikke kan håndtere det ordenligt da men 
kun har 4 sekunder per skud, hvor de skal op fra udgangsstilling, op og have sigte ogafgive et kvalificeret skud, så man ikke 
bare skyder alt sammen forbi og dumper til prøven.

Dag 7: Lørdagden sidste dag, var den dag jeg syns var allermest hård, da vi skulle starte dagen ud med 3 
timers hårdt fysisk idræt, hvor vi blev introduceret tilhåndgemæng, i den militære stilart som hedder ”Krav 
Maga”, som er blevet opfundet af det Israelske militær. Jeg har aldrig nogensinde prøve nogen former for 
kampsport, som tager lige så meget energi som denne, da man skal give den fuld gas hele tiden.

Herefter var det tid til peberspray Eftervi havde haft en del teoretisk undervisning i det, og en smule praksis, stodden på den helt store 

prøve med pebersprayen. Vi skulle selv have peberspray såvi vidste hvordan det føltes på øjnene og kroppen, og hvordan man skulle 

slippeaf med det. Det blev gjort på den måde, at man fik lagt en streg fra øje tiløje, hvor man så lige skulle blinke en gang, og derefter 

begyndte virkningenvirkeligt. Det eneste man tænker på er, at man skal have det ud af øjnene hurtigst muligt, og man bare skal have 

vand, vand og atter vand i hoved ogøjnene. Jeg brugte selv cirka 1 time, før det meste af det var aftaget og kunne begynde at se sådan 

nogenlunde igen. Jeg har aldrig selv prøvet sådan en form for smerte før,og det er ikke muligt at beskrive, men det var en oplevelse at 

prøve, men jeg ønsker aldrig nogensinde at jeg bliver udsat for det igen.

Men alt i alt, syns jeg det er en super god og spændende uddannelse jeg er kommet i gang med, og vil råde andre til også at 
tage den, da man virkelig går ind og udvikler sig på alle punkter. Jeg har lært utroligt meget som jeg både kan bruge i 
tjeneste, og uden for tjeneste, da man får så meget viden ind i hoved, så man kan tackle rigtig mange situationer som man 
ikke kunne før man begyndte.
Jesper Hansen

Tillykke til Torben H. Schack og Jesper Hansen
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