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Kursusbeskrivelse 
 
 

Beskrivelse af kurset:   Marinehjemmeværnet, Militær Kommunikation for MFP 
 
 
Indledning 

Uddannelsen indgår som en del af MFP 

 

Forudsætninger 

HGU og SRC. 

 

Formål: 

At kursisten erhverver viden, færdigheder og kompetencer, som sætter gasten i stand til at kunne kommunikere på alle kommunikations-
platforme i en MFP enhed. 
 
 
Læringsmål: 

Viden 
 Kan beskrive det fonetiske alfabet 

 Kan navngive ekspeditionsordene på dansk og engelsk  
 Kan redegøre for brugen af MFP organisatoriske tildelt signalmateriel  
 Kan redegøre for forhold og procedure ifm. signaltransmission  
 Kan redegøre for hvorledes observationsmeldinger kan opbygges og meldes 
 Kan beskrive og udlede journalens opbygning og anvendelse 

 
Færdigheder 

 Kan beherske det fonetiske alfabet 
 Kan anvende ekspeditionsord og radio procedure korrekt 
 Kan anvende MFP organisatoriske tildelte signalmateriel på brugerniveau  
 Kan anvende signalblanketten korrekt med tilhørende fortrinsret og transmissionsinstrukser 
 Kan skelne mellem de omtalte signalflag og deres civile og/eller militære betydning. 
 Kan anvende en udfyldt signalordre 
 Kan anvende en antenneudstråling, som begrænser modstanderens mulighed for at opfange signalet 
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 Kan udarbejde en pejlings-/afstandsmåling  

 Kan anvende FORMEX 101 som operationsjournal   
 

Kompetencer 

 Kan foretage samtale via radio jf. procedure og ekspeditionsord 
 Kan se sammenhængen mellem hhv. kaldesignaler og/eller adressegrupper, samt fortrinsret og transmissionsinstrukser, i forhold 

til udfyldelse af signalblanketten 

 Kan afgøre hvilken handling der er nødvendig over for de nævnte signalflag. 
 Kan se sammenhængen i de forskellige former for signalordre og deres anvendelse 
 Kan tage ansvar for at opretholde signalsikkerheden 
 Kan tage initiativ til at udarbejde og sende en korrekt observationsmelding. 
 Tage ansvar for korrekt journalføring  

 
 
Indhold 

 Det fonetiske alfabet 
 Ekspeditionsord 
 Procedureregler 
 Instrumentlære 
 Signalordre 
 Signalsikkerhed 

 Signalblanket  
 Journalføring  
 Signalflag 
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Undervisnings- og Studiemetoder (læringsaktiviteter) 
 
Undervisningen gennemføres som tilstedeundervisning og der inddrages skiftende pædagogiske principper og metoder, der understøtter 
den enkelte kursists behov:  
 

 Teoretiske oplæg  
 Undervisningssamtale 
 Praktiske øvelser 
 

Kursets arbejdsbelastning 
 

Aktivitet Arbejdstimer (belastning) 
Undervisning / konfrontationstimer 15 timer 
I alt  15 timer 

 
Eksamen, prøver og bedømmelser 

 
Løbende evaluering. 
Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået. 
 
Andet  
 
Undervisningsmateriale og teoretisk grundlag kan findes på HJV.dk:  

  ”Hjemmeværnsskolen”  ”Hjemmeværnets grunduddannelse”  mappen ”Henvisninger” 
  ”Hjemmeværnsskolen”  ”Publikationer” og ”Læringsvideoer”   
 
Formidler kvalifikation: 
Q  03026278 MIL KOM MFP 
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LÆRINGSOVERSIGT  

 
 

LEKTIONS/TIM
E 

NR./T/FU 

TID 
MIN. 

EMNE/INDHOLD 
(Kort tekst) 

BEMÆRKNING 

1 30 Fonetisk alfabet 
 

2 210 Ekspeditionsord på dansk og engelsk 
 

3 90 

Instrumentlære:  
Brugerkursus i fastmonteret VHF, 
håndholdt VHF samt SINE-terminaler, 
Orientering om forhold, der kan be-
grænse radiosignaler 

 

4 180 Procedureregler 
 

5 30 Signalflag anvendelse 
 

6-8 120 
Signalordre, signalsikkerhed, observa-
tionsmelding, herunder pejling-
afstandsmåling 

 

9 60 Journalføring  
 

10 180 Signaløvelse 
 

 

  



 

Side 8 af 18 

 

 
 

LEKTIONS- /TIME OVERSIGT 

 
 

LEK + 
TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

1 
 

30 min. 

Det fonetiske 
alfabet 

Ved lektionens afslutning skal kursisten have opnået følgende:  
 
Viden  

 Kan navngive bogstaver og tal fonetisk 
 
Færdigheder 

 Kan beherske det fonetiske alfabet 
 
Tilfredshedsindikatorer: 

 Kan stave det antal ord, der er nødvendige for, at alle 
bogstaver i alfabetet bliver brugt. 

 Kan udtale tallene 1 og 9, kaldetal, samt 6- og 8-
cifrede koordinater. 

 

Løbende evalue-
ring. 
 

HVS 7510-008-
22, Lærebog 
i signaltjeneste. 
HRN 610-010 
RAHÆR. 

Hjælpemidler 
HVS 1001-001-24, 
Hjemmeværnets 
meldebog. 
HVS 7510-008-22, 
Lærebog i signaltje-
neste.  
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LEK + 
TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

2 
 

210 
min. 

Ekspeditionsord Ved lektionens afslutning skal kursisten have opnået følgende:  
 
Viden  

 Kan navngive ekspeditionsordene på dansk og engelsk 
 
Færdigheder 

 Kan anvende ekspeditionsord korrekt 
 
Kompetencer 

 Tage initiativ for at anvende de korrekte ekspeditions-
ord i en given situation 

 
Tilfredshedsindikatorer: 

 Kan vælge ekspeditionsordene:  
 

Løbende evalue-
ring. 

HVS 7510-008-
22, Lærebog i 
signaltjeneste. 
HRN 610-010 
RAHÆR. 
ACP 125 

Hjælpemidler: 
 
Liste over ekspediti-
onsord. 
1 SINE-terminal pr. 
deltagere. 
 
Forudsætningskon-
trol: kursisten opret-
ter selv en SINE-
terminal  
 
Indhold: 

 HER ER,  
 SKIFT,  
 VENT,  
 VENT SLUT,  
 MODTAGET,  
 GENTAG,  
 SLUT,  

 TAL,  
 JEG STAVER,  
 KORREKT,  
 FORKERT,  
 SVAR IKKE,  
 BEKRÆFT,  
 RETTELSE,  
 INDFORSTÅET,  
 VIDERESEND 

(TIL),  

 SIGNAL FRA,  
 UKENDT 

STATION  

 INTET HØRT,  
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LEK + 
TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

 Verify 
 Acknowledge 
 Silence 
 Break in 
 RADIO CHECK 
 I spell 
 More to follow 
 Speak slower 
 Wait / Wait-Out 

3 
 

90 min. 

Instrumentlære Ved lektionens afslutning skal kursisten have opnået følgende:  
 
Viden  

 Kan redegøre for brugen af MFP organisatoriske tildelt 
signalmateriel  

 Kan beskrive hindrende/fremmende forhold ved signal-
udsending  

 
Færdigheder 

 Kan anvende MFP organisatoriske tildelt signalmateriel 
på brugerniveau  
 

Kompetencer 

 Kan fortage radiobetjening på brugerniveau  
 

 

Løbende evalue-
ring. 
 

Manualer for de 
anvendte 
kommunikati-
onsmidler  

Hjælpemidler: 
Enten 1 KDOKØTJ 
og eller 2 GB. 
 
1 SINE-terminal pr. 
kursist 
 
Indhold: 
Brugerkursus i fast-
monteret VHF, hånd-
holdt VHF samt 
SINE-terminaler, Ori-
entering om forhold, 
der kan begrænse 
radiosignaler. 
Antennens placering 
og vinkel. 
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LEK + 
TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

4 
 

180 
min. 

Procedureregler Ved lektionens afslutning skal kursisten have opnået følgende:  
 
Viden  

 Kan beskrive god radiodisciplin 
 Kan demonstrere hvordan kaldesignaler og adresse-

grupper anvendes ved signalformidling 

 Kan redegøre for fortrinsret og dens anvendelse 
 Kan redegøre for anvendelsen af transmissionsinstruk-

serne 
 
Færdigheder 

 Udføre kanalskift 
 Skelner mellem kort og langt opkald 
 Anvender ”Tænk-Tast-Tal” 
 Kan anvende signalblanketten korrekt med tilhørende 

fortrinsret og transmissionsinstrukser 
 
Kompetencer 

 Kan foretage samtale via radio jf. procedure 
 Kan se sammenhængen mellem hhv. kaldesignaler 

og/eller adressegrupper, samt fortrinsret og transmis-
sionsinstrukser, i forhold til udfyldelse af signalblanket-
ten 

 
Tilfredshedsindikatorer: 

Efter lektionen kan kursisten jf. ACP 125 udarbejde signal-
blankettens felter korrekt vedrørende: 

 Kaldesignaler og adressegrupper 
 Fortrinsret 
 Transmissionsinstrukser 
 Kan anvende kort og langt opkald. 
 Afgiver sit svar på netopkald afhængig af sit kaldetal 

på signalordren. 
 Kan indlægge naturlige diktatpauser, hvor der ikke må 

Løbende evalue-
ring. 
 

HVS 7510-008-
22, Lærebog i 
signaltjeneste. 
HRN 610-010 
RAHÆR. 
ACP 125 

Hjælpemidler: 
1 SINE-terminal pr. 
kursist 

. 
Signalordre.  
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LEK + 
TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

gå mere end 5-7 sek. mellem pauserne. 

 Udvælger det, der skal sendes, taster og taler ikke før 
radioen har skiftet til at sende. 

 Gennemfører procedure for kanalskift korrekt. 
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LEK + 
TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

5 
 

30 min. 

Signalflag Ved lektionens afslutning skal kursisten have opnået følgende: 
 
Viden 
 Kan beskrive betydningen af de nævnte signalflag. 
 
Færdigheder 

 Kan skelne mellem de omtalte signalflag. 
 Kan identificere de omtalte signalflags civile og/eller mili-

tære betydning. 
 
Kompetencer 

 Kan afgøre hvilken handling der er nødvendig over for de 
nævnte signalflag. 

 
Tilfredshedsindikatorer: 

Efter lektionen kan kursisten beskrive flagenes navn, be-
tydning og tilhørende handlemønster jf. Den internationale 
signalbog og ACP 130 

Samtalemetode 
 
Løbende evalue-
ring 

Den internatio-
nale signalbog. 
ACP 130 

Hjælpemidler: 
Signalflag: 

 Alfa 
 Bravo 
 Charlie 
 Mike 
 November 
 Oscar 
 Uniform 
 Zulu 
 Talstandere (0-9) 

 
Der gennemgås: 
 
Nedenstående signal-
flag, deres betydning 
og reaktionsmønste-
ret over for dem: 
 

 Alfa 
 Bravo 
 Mike 
 Oscar 
 Uniform 
 Zulu 
 November og Char-

lie i kombination 

 Talstandere 
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LEK + 
TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

6 
 

30 min. 

Signalordre Ved lektionens afslutning skal kursisten have opnået følgende:  
 
Viden  

 Kan beskrive signalordrens opbygning 
 
Færdigheder 

 Kan anvende en udfyldt signalordre 
 
Kompetencer 

 Kan se sammenhængen i de forskellige former for signal-
ordre  

 

Løbende evalue-
ring. 
 

 Hjælpemidler: 
HVS 7510-008-22, 
Lærebog i signaltje-
neste. 
 
BRIEFINGFORM  
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LEK + 
TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

7 
 

30 min. 

Signalsikkerhed Ved lektionens afslutning skal kursisten have opnået følgende:  
 
Viden  

 Kan redegøre for klassifikationsgraderne: UKL, TTJ, 
FTR 

 Kan beskrive modstanderens muligheder og begræns-
ninger indenfor signalopklaring og forstyrrelser 

 Kan beskrive fysisk sikkerhed og transmissionssikker-
hed 

 Kan beskrive fjendens muligheder og begrænsning for 
signalopklaring og forstyrrelser 

 
Færdigheder 

 Kan anvende en antenneudstråling, som begrænser 
modstanderens mulighed for at opfange signalet 

 
Tilfredshedsindikatorer: 

 Kan vælge en antenneudstråling, som begrænser fjen-
dens mulighed for at opfange signalet. 

 Kan nævne muligheder og begrænsninger for signal-
opklaring og forstyrrelser, herunder: 

o aflytning og infiltration, 
o pejling, 
o jamming, 
o radiotavshed og svar ikke signaler. 

 Giver eksempler på, hvordan forskellige meldinger skal 
klassificeres. 

Løbende evalue-
ring. 

HVS 7510-008-
22, Lærebog i 
signaltjeneste. 
HRN 610-010 
RAHÆR. 
HRN 616-010, 
Elektronisk 
krigsførelse. 

Hjælpemidler: 
HVS 7510-008-22, 
Lærebog i signaltje-
neste. 
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LEK + 
TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

8 
 

60 min. 

Observations-
melding   

Ved lektionens afslutning skal kursisten have opnået følgende:  
 
Viden  

 Kan redegøre for hvorledes observationsmeldinger kan 
opbygges  

 Kan beskrive mulighederne for hvorledes man kan for-
tag en pejlings-/afstandsmåling 
 

Færdigheder 

 Kan udarbejde en pejlings-/afstandsmåling 
 

 

 HJV 225-001 
RFM MHV KOM 

Hjælpemidler: 
1 kompas pr. kursist 
1 kortplotter pr. 3 
kursister 
 
Indhold: 
 

 Metoder for pej-
lings-
/afstandsmåling 

 Observationsmel-
dings opbygning 

 
 
Prioritet: 
Hurtigt indadgående 
Lavtflyvende 
Bevæbnede fartøjer 
(ej egne) 
Dykkerspor 
Mistænkelig adfærd  
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LEK + 
TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

9 
 

60 min. 

Journalføring Ved lektionens afslutning skal kursisten have opnået følgende:  
 
Viden  

 Kan beskrive journal opbygning og anvendelse 

 Kan udlede hvad der skal føres i journalen  
 

Færdigheder 
 Kan anvende FORMEX 101 som operationsjournal   

 
 

Løbende evalue-
ring 
 

HJV 225-001 
RFM MHV KOM 
Kap. 8 
 
RFM MFP 025-
002 Kap. 4 og 
bilag 

Hjælpemidler: 

 FORMEX 101 
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EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

10 
 

180 
min. 

Signaløvelse Ved lektionens afslutning skal kursisten have opnået følgende: 
 
Kompetencer 

 Kan foretage korrekt stavning og taloplæsning jf. det 
fonetiske alfabet  

 Kan tage ansvar for signalordrens anvendelse  
 Kan tage ansvar for at opretholde signalsikkerheden 
 Kan tage initiativ til at udarbejde og sende en korrekt 

observationsmelding. 

 Tage ansvar for korrekt journalføring  
 
 
Tilfredshedsindikatorer: 

 Ved kompliceret ord/tal, anvende fonetiske alfabet  
 Anvende C/S, kanaler og skjuleord jf. den udgivne sig-

nalordre  

 Ikke kompromittere signalsikkerheden 
 Sende og modtage en observationsmelding hvor bl.a. 

pejlings-/afstandsmåling indgår  

 Kan føre journal for hændelser, samt ind og udgående 
signaler  

Løbende evalue-
ring 
 
 

 Hjælpemidler: 
 

 Terrænbord med 
havnemiljø 

 Kompas/kortmål i 
grader 

 1 SINE-terminal pr. 
hold 

 1 pc til journalfø-
ring 
 

Signaløvelsen gen-
nemføres situations-
spil hvor kurset bliver 
delt op i mindst to 
hold. Et hold skal 
agere KDOKØTJ, 
det/de andre hold 
GB/PTR. 
 
Spillet føres jf. dreje-
bog  

 


