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BESKRIVELSE AF MODULET  
 

Beskrivelse af kurset:   GUARDEX. 
 
 

1. INDLEDNING 

GUARDEX er navnet på den afsluttende uddannelse og øvelse på den samlede grund-
uddannelse (INTRO HGU, Hjemmeværnets grunduddannelse (HGU), Geværskytteud-
dannelse i Hjemmeværnet (GVSKYTUDD) og GUARDEX) som et nyt medlem af Hjem-

meværnet skal gennemføre i løbet af de første 3 års tjeneste.  
 

GUARDEX kan ligeledes danne grundlag og ramme for uddannelse, øvelse og kontrol 
af Hjemmeværnsenheders kompetencer i bevogtningstjeneste. Det er muligt at øve 
enkeltmand, gruppe og deling.     

 
Hensigten med GUARDEX er, at gennemføre en uddannelse som bygger på det funda-

ment, der er opnået på baggrund af HGU og GVSKYTUDD. Konteksten for uddannel-
sen skal være bevogtning med de vilkår og rammer, der gør sig gældende for bevogt-
ning af et militært objekt.  

Det betyder at uddannelsen skal bygge på en bevogtningsopgave, som udfordrer sol-
daten på de kompetencer der er opnået og sætter soldaten i stand til at forholde sig 

korrekt over for en given trussel mod det militære objekt og enheden. 
 
Scenariet skal være realistisk i forhold til, at soldaterne primært skal øves under be-

vogtningstrin 2 og 3. 
 

 

2. FORUDSÆTNINGER    

Q-nr. 02607022 GEVÆRSKYTTEUDDANNELSEN, 1046. 
 

 

3. FORMÅL  

Formålet med GUARDEX er, at fortsætte uddannelsen til bevogtningssoldat. Desuden 
evalueres soldatens viden, færdigheder og kompetencer på baggrund af INTRO HGU, 

HGU og GVSKYTUDD i rammen af en gruppe, der er indsat til bevogtning af et militært 
objekt.  
 

 

4. LÆRINGSUDBYTTE 

Se uddannelsesbeskrivelsen. 
 

 

5. LÆRINGSMÅL  

Soldaten opnår følgende viden, færdigheder og kompetencer:. 
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Viden: 

 Soldaten kan refere til bestemmelser for bevogtning af et militært område i freds-
tid og beskrive enkeltmand og gruppens opgaver ifm. bevogtning af et militært ob-

jekt. 
 Soldaten kan gentage enkeltmands og gruppens magtbeføjelser, eskalationstrin, 

forholdsordrer og søge vejledning, bla. i ”Soldatens kort” , samt referere til kriteri-
erne for anvendelsen af nødvendige magtmidler i forbindelse med tjenesten som 
bevogtningssoldatet på et militært objekt.  

 Soldaten kan beskrive indretning og gennemførelse af den praktiske bevogtning, i 
forbindelse med tjenesten som bevogtningssoldatet på et militært objekt. 

 
Færdigheder:  

 Soldaten kan medvirke til bevogtningen af et militært objekt, herunder medvirke til 
ophold og adgangskontrol, patruljer, nærsikring og nærforsvarsopgaver i tilknyt-
ning hertil, under gruppens indsættelse i bevogtning af militært objekt, under be-

vogtningstrin 2 og 3.   
 Soldaten kan, som enkeltmand i rammen af gruppen, medvirke til gennemførelse 

af overvågningspatrulje i tilknytning til det militære objekt ifm. bevogtningen. 
 Soldaten kan medvirke til at indrette bevogtningen med tildelt materiel, herunder 

evt. pigtråd, bomme, spejle og lignende. 
 

Kompetencer: 

 Soldaten er bevidst om sammenhængen mellem det tidligere indlærte fra HGU og 
GVSKYTUDD ifm. gennemførelse af bevogtning af et militært objekt. 

 Soldaten er bevidst om at afpasse sin nødvendige magtudøvelse til situationen, 
truslen, ”Soldatens kort”, samt de generelle ”regler for magtanvendelse” i forbin-

delse med løsning af opgaver som bevogtningssoldat indsat i grupperamme på et 
militært objekt.   

 Soldaten kan registrere forskelle mellem funktionen som soldat i et krigsscenarie 
på GVSKYTUDD og funktionen som bevogtningssoldat på et militært objekt under 
bevogtningstrin 2 og 3.  

 Soldaten er bevidst om og accepterer, at funktionen som bevogtningsoldat under 
regler for magtanvendelse i fredstid, er betydeligt mere kompleks end funktionen 

som kampsoldat. 

 

6. INDHOLD  

Modulet indeholder følgende: 

 Bevogtning af militært objekt. 
 Teori omkring bevogtning og opgaver i forbindelse med bevogtning. 

 Regler for magtanvendelse. 
 Overvågningspatruljer og vagtpatruljer. 
 Search af personer og køretøjer. 

 Hindringer, adgangskontrol og sluse. 
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7. ARBEJDSFORM/LÆRINGSAKTIVITETER  
Uddannelsen gennemføres med udgangspunkt i Instruktørvirke i Forsvaret. Dette be-

tyder bla. at undervisningen skal gennemføres med så meget aktivitet som muligt, 
som bygger på tidligere lærte emner. Kursisterne skal i videst muligt omfang gøre 
brug af deres viden og færdigheder fra tidligere og lignende erfaringer. Kursisternes 

niveau vil være meget forskelligt i et skolemiljø eller i blandende enheder. Det er vig-
tigt at instruktørerne tager udgangspunkt i det generelle niveau de stilles overfor. Der 

skal gives en grundig tilbagemelding til kursisterne/gruppen efter hver case.   
 
Uddannelsen består af en blanding af dialogbaseret undervining og cases. Uddannel-

sen bør gennemføres på et militær objekt, således rammen og cases kan være prak-
sisnære. 

 
 
8. PRØVER/EKSAMEN/CERTIFICERING 

Prøveform: Formativ evaluering under øvelsen. 
Varighed: 24 timer. 

Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået.  
Censor: Intern. 
 

 
9. SAMMENHÆNG/ALIGNMENT    

GUARDEX er den afsluttende del af den lovpligtige uddannelse som skal gennemføres 
af nye medlemmer af Hjemmeværnet, inden for de første 3 år af tjenesten i Hjemme-
værnet.  

 
 

10. MODULETS- /FAGETS-/KURSETS ARBEJDSBELASTNING 

 

Aktivitet Arbejdstimer (belastning) 

Tilstedeværelsestimer 24 

Fjernundervisning 0 

Selvstudie / forberedelse 0 

I alt  24 timer 

 

Hertil lægges et antal timer til velkomst og klargøring før kursus, samt nedbrydning, 
aflevering og administrationstid efter kursus. Afhænger af lokale forhold, men forven-
teligt mellem 4 og 6 timer. 
 

 

11. INSTRUKTØRPROFIL 
Kursusleder skal have Grundlæggende Instruktørkursus eller tilsvarende. 
Instruktører skal have Grundlæggende Instruktørkursus eller tilsvarende, samt have 

gennemført en følge-lære-periode på lignende kursus/øvelse.  
 

Delingsførere bør derudover have minimum 2 års erfaring som delingsfører. 
 
Gruppeførere bør derudover have minimum 2 års erfaring som gruppefører. 
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Der lægges vægt på at instruktør/gruppefører har erfaring med Hjemmeværnets op-
gaver på et teoretisk niveau, således gruppeføren kan vurdere og indsætte gruppen 

hensigtmæssigt i forhold til situationen. 
  
 

12. ANDET  
Ved bestået kursus/øvelse tildeles følgende kvalifikation (Q) i DeMars: 

Q-nr. 02298761 GUARDEX, 1030 
Q-nr. 03137778 ENH, BEVOGTNING, 6003  
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13. STRUKTUREL OVERSIGT   
 

 
AKTIVITET/ 

LEKTIONSNR. 

T/FU 

TID 

MIN. 
EMNE/INDHOLD BEMÆRKNING 

1 

(T) 

120 Teori om bevogtning. Tilsvarer ENH 6003, LEK 1. 

Bør gennemføres før øvelse som en 

teorilektion med høj grad af elevin-

dragelse for at få klarhed over elev-

forudsætninger. 

2 

(T) 

60 Regler for magtanvendelse. Kan med fordel lægges ind i øvelsen. 

Gennemføres når scenarie og øvelse 

gør det hensigtsmæssigt. 

3 

(T) 

 

60 

 

Vagtpatruljer og overvågningspatruljer. Tilsvarer ENH 6003, LEK 6. 

Kan med fordel lægges ind i øvelsen. 

Gennemføres når scenarie og øvelse 

gør det hensigtsmæssigt. 

4 

(T) 

 

60 Search af personer og køretøjer. 

 

Tilsvarer ENH 6003, LEK 2. 

Kan med fordel lægges ind i øvelsen. 

Gennemføres når scenarie og øvelse 

gør det hensigtsmæssigt. 

5 

(T) 

 

120 

 

Hindringer, adgangskontrol og sluse. 

 

Tilsvarer ENH 6003, LEK 7. 

Kan med fordel lægges ind i øvelsen. 

Gennemføres når scenarie og øvelse 

gør det hensigtsmæssigt. 

6 

(T) 

1140  Bevogtning af miltært objekt i fredstid med fokus på bevogt-

ningstrin 2 og 3. 

Tilsvarer ENH 6003, LEK 5, 7, 8. 

 

Forklaring til STRUKTUREL OVERSIGT: 

Form T/ FU er angivelse af om undervisning er tilstedeværelsesundervisning (T) eller om lektionen gennemføres som fjernundervisning 

(FU).   

Ved fjernundervisning er lektionsnummer og tid i oversigten en angivelse af forventet belastning fjernundervisningsmæssigt. 
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14. LÆRINGSOVERSIGT 
 
AKTIVITET 

+ 

TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

1 

120 min 

Teori om 

bevogtning  

Læringsmålet er: 

 

Viden 

 Kan referere til Bevogtningstjeneste som et militært fag 

samt til sammenhængen med faget Skyttetjeneste i 

Hjemmeværnet. 

 Kan referere til de overordnede bestemmelser for be-

vogtning og vagttjeneste på militære områder i freds-

tid. 

 Have kendskab til og kunne beskrive truslerne mod en 

bevogtning i fredstid/krise. 

 Navngive de forskellige elementer i indretningen og be-

skrive hvordan indretningen har indflydelse på driften 

af bevogtningen. 

 

 

 HVS 9302-

001-21 Hånd-

bog i bevogt-

ning. 

 

https://youtu.b

e/ZnViH2tywy

U Begreber og 

definitioner. 

 

 

Bevogtningstrin 2 og 

3, primært 

Indhold 

 Bevogtning af mili-

tære objekter i 

fredstid. 

 De fire bevogt-

ningstrin. 

 Begreber i forbin-

delse med bevogt-

ning. 

 Regler for magtan-

vendelse. 

 Etablering af be-

vogtning. 

 Drift af bevogtning. 

 Hindringer. 

 

Bemærkninger 

Lektionen bør gen-

nemføres ved at ind-

drage kursisterne 

mest muligt i lærings-

aktiviteter hvor deres 

viden og erfaringer om 

emnet afdækkes og 

anvendes aktivt i 

https://youtu.be/ZnViH2tywyU
https://youtu.be/ZnViH2tywyU
https://youtu.be/ZnViH2tywyU
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AKTIVITET 

+ 

TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

denne og efterføl-

gende læringsaktivite-

ter. 

2 

60 min 

Regler for 

magtan-

vendelse 

Læringsmålet er: 

 

Viden 

 Refere vagtens beføjelser ifm. adgangskontrol og kunne 

beskrive reglerne for indskriden ved overtrædelse af or-

densforskrifter, indskriden overfor strafbare forhold og 

civil anholdelse. 

 Navngive hjemmeværnssoldatens magtmidler i forbin-

delse med bevogtning af et militært objekt i fredstid.  

 Beskrive hvad det vil sige, at magtanvendelsen skal 

være nødvendig og proportionel. 

 

Færdigheder 

 Medvirke til at gennemføre bevogtningen jf. reglerne 

beskrevet i ”Soldatens kort”.  

 Identificere en given trussels farlighed og medvirke til 

korrekt handling, både i AKP under vagtpatrulje inden-

for bevogtningslinjen og ved overvågningspatrulje 

udenfor bevogtningslinjen.  

 Kan iagtage forskelle på regler for magtanvendelse un-

der vagtpatrulje og under overvågningspatrulje.   

 

Kompetencer 

 Er bevidst om anvendelse af mindst mulig magt til løs-

ning af bevogtningsopgaven.  

 Er bevidst om at en evt. magtanvendelse skal være 

nødvendig og propertional.  

 Soldatens kort 

 

HVS 9302-

001-21 Hånd-

bog bevogt-

ning. 

 

https://youtu.b

e/gPKQz_9gTX

M Regler for 

magtanven-

delse. 

Soldstens kort. 

 

Straffeloven §13 og 

§14. 

Retsplejeloven §755. 

 

Ved magtmidler an-

vendes, på HVS kur-

ser, udelukkende tale 

– håndkraft – våben. 

Ved uddannelse i en-

heder, kan enhedens 

evt. tildelte ekstra 

magtmidler indgå i læ-

ringsaktiviteterne.   

https://youtu.be/gPKQz_9gTXM
https://youtu.be/gPKQz_9gTXM
https://youtu.be/gPKQz_9gTXM
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AKTIVITET 

+ 

TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

3 

60 min 

 

Vagtpa-

trulje og 

overvåg-

ningspa-

trulje 

Læringsmål er:  

 

Viden  

 Kan gentage egne opgaver på grundlag af en patrulje-

instruks. 

 

Færdigheder 

 Kan medvirke til vagtpatrulje og overvågningspatrulje i 

makkerpar ud fra en given vagtinstruks/patruljein-

struks.  

 Kan identificere korrekt anvendelse af gældende regler 

for magtanvendelse, både i forhold til vagtpatrulje in-

denfor bevogtningslinjen og overvågningspatrulje uden-

for bevogtningslinjen. 

 

Kompetencer 

 Er bevidst om forskelle mellem vagtpatrulje og over-

vågningspatrulje, især være bevidst om, at det er Poli-

tiet der har ansvar for sikkerheden udenfor bevogt-

ningslinjen. 

 https://youtu.b

e/VMvYNf-

PgnzM Gen-

nemførelse af 

overvågning. 

 

https://youtu.b

e/f5hpMf93yTU 

Samarbejde 

med andre 

myndigheder. 

Indhold 

 Brug af lys.  

 Vagtpatrulje. 

 Overvågningspa-

trulje. 

 Patruljeinstruks. 

 Meldinger. 

 

4 

60min 

 

Search af 

personer og 

køretøjer 

Læringsmål er: 

 

Viden 

 Kan beskrive formålet med search af personer og køre-

tøjer. 

 Kan beskrive hvornår man går fra initial check til pri-

mær search. 

 Kan beskrive hvornår og hvem der udfører sekundær 

Vehicle Search. 

 

Færdigheder 

 HVS 9302-

001-21 Hånd-

bog i bevogt-

ning, kap. 2 

pkt. 2.11.1. 

 

https://youtu.be/VMvYNfPgnzM
https://youtu.be/VMvYNfPgnzM
https://youtu.be/VMvYNfPgnzM
https://youtu.be/f5hpMf93yTU
https://youtu.be/f5hpMf93yTU
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AKTIVITET 

+ 

TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

 Kan medvirke til initial Vehicle Search i rammen af et 

searchpar, støttet af en sikringsmand. 

 Kan medvirke til håndtering af fund. 

 

Kompetencer 

 Under vejledning, foretage initial Vehicle Search, hur-

tigt, metodisk og primært visuelt. 

5 

120 min 

 

Hindringer, 

adgangs-

kontrol og 

sluse  

Læringsmål er:  

 

Viden  

 Kan beskrive anvendelsen af de forskellige typer hin-

dremateriel. 

 Kan beskrive egne opgaver på grundlag af en befaling 

og postinstruks, og beskrive tjenesten ved en AKP. 

 

Færdigheder 

 Kan medvirke i forbindelse med etablering af det til rå-

dighed værende hindremateriel. 

 Kan medvirke til adgangskontrol, under ledelse af en 

gruppefører, i forbindelse med tjenesten som bevogt-

ningssoldat på et militært objekt i fredstid.  

 

Kompetencer 

 Kursisten er bevidst om mulig anvendelse af diverse 

hindringer i forbindelse med opgaveløsningen. 

 Kursisten er bevidst om egen rolle i forbindelse med 

løsning af en given opgave. 

 

 HVS 9302-

001-21 Hånd-

bog i bevogt-

ning, kap. 5. 

 

https://youtu.b

e/_npLV-

HJSqSs Gen-

nemførelse af 

adgangskontrol 

og etablering 

af adgangs-

kontrolpost. 

HVS 9302-001-21 

Håndbog i Bevogtning. 

 

Hindringer 

 

Indhold 

 Pigtråd. 

 Vejchikane. 

 Hescobastion. 

 Vejbom. 

 Alternative hindrin-

ger. 

 Mobile hindringer. 

 Etablering af di-

verse hindringer. 

 

Bemærk: Instruktøren 

bør forevise så mange 

former for hindringer 

som muligt. 

 

HVS 9302-001-21 

Håndbog i Bevogtning. 

 

https://youtu.be/_npLVHJSqSs
https://youtu.be/_npLVHJSqSs
https://youtu.be/_npLVHJSqSs
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AKTIVITET 

+ 

TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

Indhold 

 Adgangskontrol. 

 Hindringer. 

 Spotter. 

 Sluse. 

 Brug af lys. 

 Postinstruks/vagtin-

struks. 

6 

1140 

min  

Bevogtning 

af objekt 

Læringsmålet er: 

 

Viden 

 Kunne gentage bestemmelser for bevogtning af et mili-

tært område i fredstid og kunne beskrive enkeltmand 

og gruppens opgaver ifm. bevogtning af et militært ob-

jekt. 

 Kan refere enkeltmands og gruppens magtbeføjelser, 

eskalationstrin, forholdsordrer og kunne beskrive krite-

rierne for anvendelse af de forskellige magtmidler. 

 Kan beskrive forholdene omkring indretning og gen-

nemførelse af bevogtning ud fra principperne fra bered-

skabsområde og kamp fra nærforsvar fra Skyttetjene-

ste i Hjemmeværnet. 

 

Færdigheder 

 Medvirke til bevogtning af et militært objekt, herunder 

identificere forhold for enkeltmand og gruppe under ad-

gangskontrol, patrulje, nærsikring og nærforsvarsopga-

ver i tilknytning til det bevogtede objekt.  

 Som enkeltmand i rammen af gruppens medvirken til 

overvågningspatrulje udenfor bevogtningslinjen.  

 

 

 

HRN 023-057 

Den mekanise-

rede infanteri-

gruppe, pkt 

3.2-3.2.5. 

 

HRN 023-004, 

infanteridelin-

gen, pkt 4.2. 

 

https://youtu.b

e/ZIIlzHBMIgw  

Gruppens klar 

til kamp - 

Huskeord: 

FALKUSE. 

 

https://www.hj

v.dk/oe/HVS/S

amarbejde/ud-

dannelsesfo-

rum/Læringsvi-

Indhold 

 Klar til kamp. 

 Bevogtning af mili-

tært objekt. 

 

DF/GF befaling.  

 

Momentindspil skal 

styres og have en pas-

sende sværhedsgrad 

samt skal sværheds-

graden øges henover 

øvelsen. Momenter 

skal være realistiske i 

forhold til bevogt-

ningstrin 2 og 3. ”Ac-

tion cards” er meget 

velegnede til øvelses-

lederen, for nemt at 

kunne styre moment-

spil.   

Bevogtningshåndbo-

gen samt tilhørende 

https://youtu.be/ZIIlzHBMIgw
https://youtu.be/ZIIlzHBMIgw
https://www.hjv.dk/oe/HVS/Samarbejde/uddannelsesforum/Læringsvideoer/SitePages/Bevogtningsvideoer.aspx
https://www.hjv.dk/oe/HVS/Samarbejde/uddannelsesforum/Læringsvideoer/SitePages/Bevogtningsvideoer.aspx
https://www.hjv.dk/oe/HVS/Samarbejde/uddannelsesforum/Læringsvideoer/SitePages/Bevogtningsvideoer.aspx
https://www.hjv.dk/oe/HVS/Samarbejde/uddannelsesforum/Læringsvideoer/SitePages/Bevogtningsvideoer.aspx
https://www.hjv.dk/oe/HVS/Samarbejde/uddannelsesforum/Læringsvideoer/SitePages/Bevogtningsvideoer.aspx
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AKTIVITET 

+ 

TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

 Kunne medvirke til at indrette bevogtningen med tildelt 

materiel, herunder evt. pigtråd, bomme, spejle og lig-

nende. 

 

Kompetencer 

 Soldaten er bevidst om at afpasse sin nødvendige 

magtudøvelse til situationen, truslen, ”Soldatens kort” 

samt de generelle ”regler for magtanvendelse” i forbin-

delse med løsning af opgaver som bevogtningssoldat, 

indsat i grupperamme på militært objekt.   

 Soldaten er bevidst om og accepterer, at funktionen 

som bevogtningsoldat under regler for magtanvendelse 

i fredstid, er betydeligt mere kompleks end funktionen 

som kampsoldat.  

 

deoer/SitePa-

ges/Bevogt-

ningsvide-

oer.aspx Be-

vogtningvide-

oer  

 

HVS 9302-

001-21 Hånd-

bog i bevogt-

ning. 

 

https://youtu.b

e/_npLV-

HJSqSs Gen-

nemførelse af 

adgangskontrol 

og etablering 

af adgangs-

kontrolpost. 

 

https://youtu.b

e/Pq3TrY32YD

8 Oprettelse af 

nærsikring. 

 

https://youtu.b

e/atxopHFp7Po 

Oprettelse af 

nærforsvar. 

 

videoer skal skabe 

rammerne for den af-

sluttende øvelse.  

https://www.hjv.dk/oe/HVS/Samarbejde/uddannelsesforum/Læringsvideoer/SitePages/Bevogtningsvideoer.aspx
https://www.hjv.dk/oe/HVS/Samarbejde/uddannelsesforum/Læringsvideoer/SitePages/Bevogtningsvideoer.aspx
https://www.hjv.dk/oe/HVS/Samarbejde/uddannelsesforum/Læringsvideoer/SitePages/Bevogtningsvideoer.aspx
https://www.hjv.dk/oe/HVS/Samarbejde/uddannelsesforum/Læringsvideoer/SitePages/Bevogtningsvideoer.aspx
https://youtu.be/_npLVHJSqSs
https://youtu.be/_npLVHJSqSs
https://youtu.be/_npLVHJSqSs
https://youtu.be/Pq3TrY32YD8
https://youtu.be/Pq3TrY32YD8
https://youtu.be/Pq3TrY32YD8
https://youtu.be/atxopHFp7Po
https://youtu.be/atxopHFp7Po
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https://youtu.b

e/VMvYNf-

PgnzM Gen-

nemførelse af 

overvågning. 

 

https://youtu.b

e/xCfwgWydQ

Cc Oprettelse 

af kommando-

station. 

 

https://youtu.b

e/PGHXoal-

wGaw Bered-

skabsenheden. 

 

https://youtu.b

e/A8w6S8SL60

w Gennemfø-

relse af ophold 

og underbrin-

gelse på objek-

tet. 

 

https://youtu.b

e/gPKQz_9gTX

M Regler for 

magtanven-

delse. 

 

https://youtu.be/VMvYNfPgnzM
https://youtu.be/VMvYNfPgnzM
https://youtu.be/VMvYNfPgnzM
https://youtu.be/xCfwgWydQCc
https://youtu.be/xCfwgWydQCc
https://youtu.be/xCfwgWydQCc
https://youtu.be/PGHXoalwGaw
https://youtu.be/PGHXoalwGaw
https://youtu.be/PGHXoalwGaw
https://youtu.be/A8w6S8SL60w
https://youtu.be/A8w6S8SL60w
https://youtu.be/A8w6S8SL60w
https://youtu.be/gPKQz_9gTXM
https://youtu.be/gPKQz_9gTXM
https://youtu.be/gPKQz_9gTXM
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https://youtu.b

e/0x60HKiKu-0 

Bevogtnings-

enhedens for-

holdsregler 

overfor, bom-

ber, brand og 

såret. 

 

https://youtu.b

e/g4XF0_9SZ4

E  BEV ENHED 

forholdsregler 

ved demon-

strationer og 

større civile 

grupperinger. 

 

https://youtu.b

e/3_UGCXHxO

Xk Bevogt-

ningsenhedens 

forholdsregler 

overfor be-

skydning. 

 

https://youtu.b

e/SluJ0t0Myis 

Fremtoning og 

kontakt til ci-

vile. 

https://youtu.be/0x60HKiKu-0
https://youtu.be/0x60HKiKu-0
https://youtu.be/g4XF0_9SZ4E
https://youtu.be/g4XF0_9SZ4E
https://youtu.be/g4XF0_9SZ4E
https://youtu.be/3_UGCXHxOXk
https://youtu.be/3_UGCXHxOXk
https://youtu.be/3_UGCXHxOXk
https://youtu.be/SluJ0t0Myis
https://youtu.be/SluJ0t0Myis
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https://youtu.b

e/yrKh0HN2Yq

A Defusing og 

debriefing. 

 

https://youtu.b

e/AJYRFYa-YnQ  

Påklædning og 

beskyttelses-

udrustning. 

 

https://youtu.be/yrKh0HN2YqA
https://youtu.be/yrKh0HN2YqA
https://youtu.be/yrKh0HN2YqA
https://youtu.be/AJYRFYa-YnQ
https://youtu.be/AJYRFYa-YnQ
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