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Beskrivelse af kurset:   MARINEHJEMMEVÆRNET, MØRKEKAMPMIDLER 
 
Indledning 
Uddannelsen indgår som en del af MFP. 
 
Forudsætninger 
HGU, Værnsfælles. 

 
Formål: 
At give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetence at kursisten kan anvende organisatorisk tildelt mørkekampsudstyr  
jf. reglementet. 
 
 
Læringsmål: 
 

Viden 
 Kan beskrive anvendelsen af det organisatoriske tildelte mørkekampsudstyr, samt NOK M/00 og Termisk Kikkert M/09. 

 
Færdigheder 
Kan anvende det organisatoriske tildelte mørkekampsudstyr, samt NOK M/00 og Termisk Kikkert M/09. 
 
Kompetencer 
Er bevidst om faktorer, der har indvirkning på materiellets effektivitet og begrænsninger, i forbindelse med anvendelse af det organisa-
toriske tildelte mørkekampsudstyr samt kan tage ansvar for, at materiellet bliver anvendt korrekt, således skader på personel og mate-
riel undgås. 

 
Indhold: 

 Termisk Kikkert, M/09 
 Natsigte, NATSI M/99 
 Natbrille, M/03 
 Montering på GV M/95 familien og hjelm 
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 Natobservationskikkert, NOK M/00 
 
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 (bør gennemføres efter mørkets frembrud) 

 
Modulets/fagets arbejdsbelastning: 
 
Aktivitet Arbejdstimer  
Undervisning 3 timer 
I alt  3 timer 

 
 
Eksamen, prøver og bedømmelser: 
 Beskrives under de enkelte læringsplaner 

 
Andet  
 Undervisningen kan gennemføres af en skydelærer eller en person med indsigt i mørkekampmidler ved MFP. 
 Mulige emner til anskueliggørelse af IR udstråling: 

 Tændt cigaret 

 Lommelygte 

 Selvindkøbt udrustning 

 Alm. knæklys 

 IR knæklys 

 Mulige emner til anskueliggørelse af termisk udstråling: 
 Glasrude 

 Aluminiumstæppe 
 

Undervisningsmateriale og teoretisk grundlag kan findes på HJV.dk:  
  ”Hjemmeværnsskolen”  ”Hjemmeværnets grunduddannelse”  mappen ”Henvisninger” 

  ”Hjemmeværnsskolen”  ”Publikationer” og ”Læringsvideoer”   
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Læringsoversigt  
 
 

LEKTIONS 
NR. 

TID 
MIN. 

EMNE/INDHOLD 
(Kort tekst) 

BEMÆRKNING 

1 45 NOK M/00.  

2 45 NATSI M/99.  

3 45 Natbrille M/03.  

4 45 Termisk kikkert M/09.  
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Lektions- og timeoversigt 
 
 

LEK + 
TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

1 
45 

 min 

NOK M/00 Ved lektionens afslutning kan kursisten demonstrere færdig-
heder i brug af. 
 
Viden: 

 Kan beskrive de tekniske data for NOK M/00. 
 Kan redegøre for advarsler i forbindelse med brug af 

NOK M/00. 
 
Færdigheder: 

 Kan udføre korrekt betjening af NOK M/00. 
 
Kompetencer: 

 Kan tage ansvar for, at materiellet bliver anvendt kor-
rekt, således skader på personel og materiel undgås. 

 

Løbende evalue-
ring 

HRN 111-001, 
5,56 mm GV 
M/95 familien 
 
Mørkekampud-
styr (Foreløbig 
reglement på 
HKS hjemme-
side) 

Emner til anskueliggø-
relse af IR udstråling: 
 
-Tændt cigaret 
-Lommelygte 
-Selvindkøbt udrustning 
-Alm. knæklys 
-IR knæklys 
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LEK + 
TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

2 
45 min. 

 

NATSI M/99 Ved lektionens afslutning kan kursisten demonstrere færdig-
heder i brug af NATSI M/99. 
 
Viden: 

 Kan beskrive de tekniske data for NATSI M/99. 
 Kan redegøre for advarsler i forbindelse med brug af 

NATSI M/99. 
 
Færdigheder: 

 Kan udføre korrekt betjening af NATSI M/99 som 
håndholdt og på GV M95 familien. 

 
Kompetencer: 

 Kan tage ansvar for, at materiellet bliver anvendt kor-
rekt, således skader på personel og materiel undgås. 

 

Løbende evalue-
ring 

HRN 111-001, 
5,56 mm GV 
M/95 familien 
 
Mørkekampud-
styr (Foreløbig 
reglement på 
HKS hjemme-
side) 

Emner til anskueliggø-
relse af IR udstråling: 
 
-Tændt cigaret 
-Lommelygte 
-Selvindkøbt udrustning 
-Alm. knæklys 
-IR knæklys 
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LEK + 
TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

3 
45 min. 

Natbrille M/03 Ved lektionens afslutning kan kursisten demonstrere færdig-
heder i brug af Natbrille M/03. 
 
Viden: 

 Kan beskrive de tekniske data for Natbrille M/03. 
 Kan redegøre for advarsler i forbindelse med brug af 

Natbrille M/03. 
 
Færdigheder: 

 Kan udføre korrekt betjening af Natbrille M/03 som 
håndholdt, hjelmmonteret samt på GV M95 familien. 

 
Kompetencer. 

 Kan tage ansvar for, at materiellet bliver anvendt kor-
rekt, således skader på personel og materiel undgås. 

 

Løbende evalue-
ring 

HRN 111-001, 
5,56 mm GV 
M/95 familien 
 
Mørkekampud-
styr (Foreløbig 
reglement på 
HKS hjemme-
side) 

Emner til anskueliggø-
relse af IR udstråling: 
 
-Tændt cigaret 
-Lommelygte 
-Selvindkøbt udrustning 
-Alm. knæklys 
-IR knæklys 
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LEK + 
TID 

EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING  HENVISNING BEMÆRKNINGER 

4 
45 min. 

 

Termisk kikkert 
M/09 

Ved lektionens afslutning kan kursisten demonstrere færdig-
heder i brug af Termisk kikkert M/09. 
 
Viden 

 Kan beskrive de tekniske data for Termisk kikkert 
M/09. 

 Kan redegøre for advarsler i forbindelse med brug af 
Termisk kikkert M/09. 

 
Færdigheder 

 Kan udføre korrekt betjening af Termisk kikkert M/09 
som håndholdt, hjelmmonteret samt på GV M95 fami-
lien. 

 
Kompentencer 

 Tage ansvar for at materiellet bliver anvendt korrekt, 
således skader på personel og materiel undgås. 

 

Løbende evalue-
ring 

HRN 111-001, 
5,56 mm GV 
M/95 familien 
 
Mørkekampud-
styr (Foreløbig 
reglement på 
HKS hjemme-
side 

Emner til anskueliggø-
relse af IR udstråling: 
 
-Tændt cigaret 
-Lommelygte 
-Selvindkøbt udrustning 
-Alm. knæklys 
-IR knæklys 

 


