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BESKRIVELSE AF FAG/KURSUS/MODUL  

 

Beskrivelse af faget: Skydeuddannelse Trin A GV M/95 

 

1. INDLEDNING 

 

At sætte soldaten i stand til at betjene GV M/95 familien, samt kunne nedkæmpe mål 
ud til og med 100m. Soldaten skal ved afslutning af uddannelse kunne bestå kontrol-

skydning 7. 

 

2. FORUDSÆTNINGER    

NIL. 

 

3. FORMÅL  

 

Hensigten med uddannelsen er, at sætte soldaten i stand til at kunne indsætte For-
svarets standardhåndvåben sikkert og fleksibelt inden for afstande til og med 100m, 

som må forventes at gøre sig gældende ved løsning af operative opgaver i totaltfor-

svarsregi. 

 

4. LÆRINGSUDBYTTE 

Se uddannelsesbeskrivelse. 

 

5. LÆRINGSMÅL  

Viden: 

 Skal kunne beskrive de skydetekniske fundamenter, herunder skydestillinger, 

åndedrætsteknik, sigte og aftræk. 
 Skal kunne beskrive den ballistiske bane med sigtebøjle ud til 100m. 

 Skal kunne beskrive de forskellige ammunitionstyper, til GV M/95 familien. 

 Skal kunne navngive de forskellige dele ved samling/adskillelse af GV M/95 fa-

milien. 

 Skal kunne redegøre for gevær M/95 familiens funktionering. 
 Skal have kendskab til, samt kunne beskrive sikkerheden på løs ammunitions 

farlighed, herunder 5,56mm og pyrotekniske anordninger. 

 

Færdigheder:  

 Skal kunne beherske de gældende sikkerhedsbestemmelser vedrørende brug af 

GV M/95 familien. 

 Skal kunne udføre våbenbetjening på GV M/95 familien under alle forhold. 

 Skal kunne udføre sigte under hensyn til målets afstand og størrelse. 

 Skal kunne beherske forskellige skydeteknikker under præcisionsskydning på 
100m. 

 Skal kunne udføre vedligeholdelse, før, under og efter skydning. 
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 Skal kunne udeføre procedurer for normalt forekommende funktioneringsfejl på 

GV M/95 familien. 

 

Kompetencer: 

 Skal tilvirke til at gældende sikkerhedsbestemmelser overholdes samt tage ini-

tiativ og gribe ind, hvis bestemmelserne overtrædes. 

 Skal kunne se sammenhænge mellem sikkerhed og skydeinstruktion under 

skydning med GV M/95 familien. 
 Skal kunne tage ansvar i læringssituationer og i dialog med instruktøren se 

sammenhæng mellem valg af procedurer og skydeteknikker. 

 

6. INDHOLD  

 Sikkerhed: 

o Praktisk håndtering af våben (sikkerhedsinstruks). 
o Krigsmæssige sikkerhedsbestemmelser for forbi- og overskydning. 

 Våbenkendskab: 

o Data. 

o Funktionering. 

o Navnelære.  
 Vedligeholdelse: 

o Før skydning. 

o Under skydning. 

o Efter skydning. 

 Våbenbetjening: 
o Makkersikkerhed. 

o Adskillelse / samling. 

o Efterse gevær. 

o Lade og aflade. 

o Afhjælpning af funktioneringsfejl på geværet.  
o Kontrol af våben. 

 Skydeinstruktion: 

o Grov verificering af sigte. 

o Indskydning af sigte. 

o Ballistik. 

o Skydestillinger. 
o Åndedræt. 

o Sigte. 

o Aftræk. 

o Skydning i mørke. 

 Demo Løs ammunitions farlighed: 
o 5,56mm løs ammunitions. 

o Røghåndbombe. 

o Kanonslag. 

o Observationsrøg. 

o Lysraket. 
o Øvelseshåndgrant med tændpatron. 

o Signalpistol. 

o Alarmmine. 

o Anvendelse af løsskydningsforstærker. 
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7. ARBEJDSFORM/LÆRINGSAKTIVITETER  

 

Uddannelsen gennemføres primært på garnisonsskydebanen. I den forberedende sky-

deuddannelse fokuseres der på skydestillinger, åndedræt, sigte, aftræk og sikkerheds-

bestemmelser, og dette fokus skal fastholdes gennem hele uddannelsen. I gennemfø-
relsen af læringsaktiviteter, skal der lægges vægt på præcision frem for hastighed. 

Den gentagne korrekte og præcise udførelse, er vigtigere end antallet af gentagelser. 

 

Skydelæreren skal søge, at skabe et trygt læringsrum. Undervisningsaktiviteterne skal 

inddrage soldaterne ved f.eks. at lade dem arbejde i makkerpar og evaluere hinan-
dens præstationer, når de har opnået tilstrækkelig viden og færdigheder. 

 

 

8. PRØVER/EKSAMEN/CERTIFICERING 

 
Bestået/ikke bestået.  

Soldaten skal opnå den enkelte lektions tilfredshedsindikator. 

 Handleprøve skal bestås med minimumskarakter 3,0. 

 Kursisten skal bestå K7 skydning. 

 Jf. bedømmelsesplan. 
 

 

9. SAMMENHÆNG/ALIGNMENT    

Ikke relevant.  

 

 

10. MODULETS- /FAGETS-/KURSETS ARBEJDSBELASTNING 

 

Aktivitet Arbejdstimer (belastning) 

Tilstedeværelsestimer 39 

I alt  39timer 

 

 

11. INSTRUKTØRPROFIL 

 

 3 Faglærer/instruktører, som minimum har Grundlæggende Skydelærerkursus 
(GSL). 

 1 erfaren skytte, som Hjælpeinstruktører.  

 1 skydeleder, som har Skydelederkursus 1 (SKYLE 1). 

 En af de førnævnte instruktører skal kunne forstå: demo løs ammunitions far-

lighed. 

 1 Våbenmekaniker (VMEK).  
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12. ANDET  

  
Ved bestået uddannelse, tildeles kursisten følgende Q:  

 Q-nr. 01652389 K7 GEVÆR M95FAMILIEN 

 Q-nr. 03022963 KONTROLSKYDNING UDLEVERET VÅBEN, 5525 

 Q-nr. 01637594 VÅBENUDDANNELSE TRIN A GV M/95, HGU 1004 

 
I det angivne timetal indgår ikke transport til og fra skydebane, spisepauser, våbenef-

tersyn, udlevering af våben og udstyr mv. 

 

Det anbefales at en forkommando udsendes til oprettelse af skydebane, klargøring af 

klasseværelse og lign. Dette kan iværksættes ved at skydeleder + hjælper sendes i 
forvejen for at oprette/nedbryde/klargøre skydebane/klasseværelse. 

 

 Grundlaget for tidsberegningen for uddannelsen er udregnet efter brug af stati-

onsprincippet. Ved store kursisthold kan stationsprincippet justeres således in-

struktørerne får tid og indhold til at passe sammen. Dette peger også på, at be-

mandingslisten skal overholdes således stationsprincippet kan iværksættes.   
 Når soldaten opnår tilfredsstillende resultat i skydning K7, tildeles Q: 

01652389, Objektforkortelse: OVBNGV95K7, som giver soldaten autorisation til 

at gå bevæbnet på vagt jf. HRN 911-011 Sikkerhedsbestemmelser for skydning 

med kamptroppernes våben. Autorisationen er gældende i et år.  

 Når soldaten opnår tilfredsstillende resultat i K7, er dette at sidestille med be-
stået Kontrolskydning udleveret våben, 5525.  

 Det anbefales at skydeprogram fra HRN 111-01 GV M/95 familien: 1 – 17 inkl. 

kontrol skydninger gennemføres under skydeundervisningen på Trin A. Der kan 

afviges, hvis skyttens niveau er for lavt eller faglærerens beslutning vedr. tak-

sonomi. 
 

Bemanding: 

 

Kursister: 

 Maksimalt 24 kursister pr skydebane med 8 standpladser.  

 Maksimalt 30 kursister pr skydebane med 10 standpladser  
 

Eksempel: 

24 kursister, 1 skydebane med 8 standpladser vil kræve følgende:  

 1 Faglærer  

 1 Skydeleder   
 2 Grundlæggende Skydelærer  

 1 Hjælpeinstruktør 

 

Eksempel: 

48 kursister, 2 skydebaner med 8 standpladser vil kræve følgende: 
 2 Faglærer  

 2 Skydeledere 

 4 Grundlæggende Skydelærer  
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 2 Hjælpeinstruktører 

 

Ressourcer: 

 980 stk. skarppatron pr. kursist. 

 30 stk. løspatron pr. kursist. 
 10 stk. eksercer patron pr. kursist. 

 1 stk. GV M/95 el. GV M/95-11 komplet med rensesæt pr. kursist.  

 1stk sigte pr. kursist. 

 Sigtekasser. 

 Skåneplader – vedligeholdelsessæt – handsker. 
 3stk Røghåndbombe. 

 3stk Observationsrøg. 

 3stk Kanonslag. 

 3stk Lysraketter. 

 3stk Øvelseshåndgranat med tændpatron. 
 1stk Signalpistol + 3 patroner. 

 3stk Alarmmine. 

 1stk 5,56x45mm lyssporspatron. 

 

Undervisningsmateriale og teoretisk grundlag kan findes på HJV.DK:  
  ”Hjemmeværnsskolen”  ”Hjemmeværnets grunduddannelse”  mappen ”Hen-

visninger” 
  ”Hjemmeværnsskolen”  ”Publikationer” og ”Læringsvideoer”   
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13. STRUKTUREL OVERSIGT   

 
 

LEKTIONS NR.  TID 

MIN.  

EMNE/INDHOLD  

(Kort tekst)  

BEMÆRKNING  

1  150  

  

Introduktion af faget.  

  

Våbenkendskab.  

Indhold:  

• GV Data/Funktionering  

• Ammunitions kendskab  

• Samle/adskille i hovedele   

• Yderligere adskillelse   

• Sikkerhedsadfærd med våben   

• Sikkerhedsbestemmelser fredstid/krigs-

tid  

• VMEK eftersyn  

2  120  Våbenbetjening.  

  

  

Indhold:   

• Efterse GV   

• Lad GV  

• Genlad GV  

• Aflad GV  

• klar til kontrol  

• Makkersikkerhed   

3  30  Demo løs ammunitions farlighed  Indhold:   

• 5,56mm løs  

• Røghåndbombe  

• Observationsrøg  

• Kanonslag  

• Lysraket  

• Øvelseshåndgranat med tændpatron  

• Signalpistol  

• Alarmmine  

• Anvendelse af løsskydningsforstærker  
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4  90  Skydeinstruktion SÅSA  

  

Stilling (Liggende skydestilling). 

Åndedræt.  

Sigte  

Aftræk  

Indhold:   

• SÅSA   

• Skydestillingens opbygning  

• Åndedrætsøvelser  

• Sigteøvelser 1 og 2 /øje dominans/grov 

justering af sigte  

• Aftræksøvelser   

5  120  Vedligeholdelse.  Indhold:   

• Skyttens top 20   

• Vedligeholdelse før, under og efter skyd-

ning  

• VEDL folder (HKIC hjemmeside)  

6  300  Skydebane, 25-50m.  

Skydeinstruktion  

Liggende skydestilling SÅSA  

Indhold:  

• SÅSA liggende skydestilling   

• Indskydning.   

7  120  Skydebane, 25-50m.  

Knælende skydestilling SÅSA  

  

Indhold:  

• SÅSA i knælende skydestilling  

• Tap- rack-bang (Eksercerpatroner) 

8  90  Skydebane, 25-50m.  

Hastig stående skydestilling SÅSA  

  

Indhold:  

• SÅSA i Hastigstående skydestilling  

• Tap- rack-bang (Eksercerpatroner)  

9  30  Handleprøve   Indhold:  

• Handleprøve jf. bilag 1  

Sid10  240  Skydebane, 100m.   

Liggende skydestilling SÅSA  

Indhold:  

• SÅSA i liggende skydestilling  

• Tap- rack-bang (Eksercerpatroner)  

11  210  Skydebane, 100m.   

Knælende skydestilling SÅSA  

  

Indhold:  

• SÅSA i knælende skydestilling  

• Tap- rack-bang (Eksercerpatroner)  
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12  240  

  

Skydebane, 100m.  

Liggende skydestilling   

Knælende skydestilling  Hastig 

stående skydestilling.  

Indhold:  

• SÅSA liggende skydestilling REP  

• SÅSA knælende skydestilling REP  

• SÅSA Hastig stående præcisions skyde- 

stilling  

13  180  

  

  

Skydebane i mørke, 50m Liggende 

skydestilling.  

MØRKE  

Indhold:  

• Tilvænning til skydning i mørke  

• Anvendelse af sigtebøjlen under mør-

keskydning  

• Makkersikkerhed i mørke  

• Våbenbetjening/håndtering i mørke  

• Brug af lys ved klar til kontrol  

14  240  Skydebane, 100m.   

Liggende skydestilling  

Knælende skydestilling  

Hastig stående/stående skydestilling.  

K7  

Indhold:  

• SÅSA liggende skydestilling REP  

• SÅSA knælende skydestilling REP  

• SÅSA Hastig stående/Stående REP  

  

K7 gennemføres.  
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14. LÆRINGSOVERSIGT  
  

  

LEK + 

TID  

EMNE  LÆRINGSMÅL  EVALUERING   HENVISNING  BEMÆRKNINGER  

1  

150 
min.  

  

Introduktion 

af faget.  

  

Våbenkend-
skab.  

  

Viden   

• Have kendskab til formål og læringsmål 

med faget og kan beskrive dette.  

• Have kendskab til sikkerhedsbestem-

melser og sikkerhedsadfærd, herunder 

1-3m regel, over- og forbi skydning  

• Have kendskab til våbnet samt ammu-

nition, herunder at gentage data samt 

navngive våbendele.  

• Have kendskab til våbens funktionering 

og kunne beskrive hvordan genlad-

ningssystemet fungerer.  

  

Færdigheder  

• Grundlæggende kunne efterligne ad-

skillelse og samling i hoveddele og 

yderligere adskillelse og samling.  

• Grundlæggende kunne identificere 

5,56x45mm skarppatron, 5,56x45mm 

lyssporspatron, 5,56x45 mm løspatron 

og 5,56x45mm eksercerpatron.  

  

Tilfredshedsindikatorer:  

• Soldaten overholder sikkerhedsadfær-

den med brug af våben  

• Soldaten kan forklare 1-3m reglen.  

• Soldaten kan navngive alle hoveddele, 

våbenkaliber   

Formativt   HRN 111-01 GV M/95 

familien.  

Kap. 1-2 og  

tillæg A  

  

HRN 201-001  

SKH   

  

Bilag 2. sikkerhedsad-
færd.  

  

Geværskyttens bog 
HVS  

4101-003-01  

  

Se video HJV.DK under 
skydning og sikkerhed:  

Skydelærer.  

Indhold:  

  

• GV data  

• GV Funktionering  

• Ammunitions kendskab  

• Samle/adskille i hovedele   

• Yderligere adskil- 

lelse   

• Sikkerhedsadfærd med vå-

ben  

• Sikkerhedsbestemmelser 

freds- 

tid/krigstid  

• VMEK eftersyn  

  

VMEK eftersyn   

Ved førstegangsuddannelse på 

våben skal VMEK efter første 

adskille/samling før skydning  

  

(Skåneplader + Handsker)  



 

Side 12 af 34  
Vers. AUG 2020  

  

  

LEK + 

TID  

EMNE  LÆRINGSMÅL  EVALUERING   HENVISNING  BEMÆRKNINGER  

2  

120 

min.  

Våbenbetje-
ning.  

  

  

Viden  

• Skal kunne forklare virket som makker-

sikkerhed, før, under og efter skydning  

  

Færdigheder  

• Skal kunne beherske våbenbetjening 

og kunne udføre efterse gevær, ladning 

og afladning af gevær.  

• Skal kunne udføre klar til kontrol før, 

under og efter skydning.  

• Skal kunne beherske makkersikkerhed 

før, under og efter skydning  

  

Kompetencer  

• Grundlæggende være bevidst om sik-

kerhedsadfærd og imitere ”muzzle 

awareness”  

• Skal kunne tage ansvar som makker-

sikkerhed før, under og efter skydning  

  

Tilfredshedsindikatorer:  

• Soldaten sikkert kan udføre, efterse 

gevær, ladning, genladning og aflad-

ning af gevær, samt klar til kontrol.  

• Under makkersikkerhed, påtaler forkert 

våbenbetjening.  

Formativt  HRN 111-01 GV M/95 
familien.  

Kap. 2.  

  

HRN 201-001  

SKH   

  

  

Geværskyttens bog 

HVS  

4101-003-01  

  

MKS (bilag 8) Se 
HJV.DK, skydning og 

sikkerhed, skydeleder 
1 for undervisningsma-
terialer  

  

Indhold:  

  

• Efterse GV   

• Lad GV  

• Genlad GV  

• Aflad GV  

• klar til kontrol  

• Makkersikkerhed   

  

Stationsprincip:  

1. Efterse GV  

2. Lad, genlad, aflad GV  

3. Klar til kontrol  

4. Makkersikkerhed  

  

Kan afholdes på skydebanen  
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LEK + 

TID  

EMNE  LÆRINGSMÅL  EVALUERING   HENVISNING  BEMÆRKNINGER  

3  Demo løs 

ammuniti-

ons farlig-

hed  

Viden  

• Have kendskab til sikkerhedsbestem-

melser og kunne beskrive sikkerheden i 

forbindelse med anvendelse af uddan-

nelsesammunition samt røg og signal-

midler.  

• Have kendskab til anvendelse af ud-

dannelsesammunitionen og kunne be-

skrive hvordan ammunitionen bruges 

under uddannelse  

  

Færdighed  

• Grundlæggende kunne identificere ud-

dannelsesammunition, røg og signal-

midler under uddannelsen.  

• Alsidigt kunne skelne imellem sikker-
hedsmæssig forsvarlig brug og brud på 

sikkerheden i forbindelse med uddan-
nelsesammunition  

  

Kompetencer  

• Selvstændig kunne tage ansvar for at 

sikkerhedsbestemmelserne altid bliver 

overholdt i forbindelse med brug af ud-

dannelsesammunition samt røg- og sig-

nalmidler.  

  

Tilfredshedsindikationer:  

• Soldaten griber ind hvis der er brud el-

ler tilløb til brud på sikkerhedsbestem-

melserne.  

 

Formativt  HRN 911-011 SIKKAV, 
kap.  

5.  

  

Bilag 5 Løs  

5,56mm demo  

Indhold:  

• 5,56mm løs  

• Røghåndbombe  

• Observationsrøg  

• Kanonslag  

• Lysraket  

• Øvelseshåndgranat med 

tændpatron  

• Signalpistol  

• Alarmmine  

• Anvendelse af løsskyd-

ningsforstærker + 10 løse 

skud  

  

Sikkerhedsbestemmelser 

OBS:  
Lektionen skal gennemføres før 

der udleveres  
Uddannelses ammunition – 

eksercerammunition til solda-

ten.  

  

Lektionen kan indgå i anden 

LEK stationsprincip således der 

spares tid. Eks. LEK  
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LEK + 

TID  

EMNE  LÆRINGSMÅL  EVALUERING   HENVISNING  BEMÆRKNINGER  

4  

120 

min.  

Skydein-

struktion 

SÅSA  

  

Stilling   

Åndedræt.  

Sigte  

Aftræk   

Viden   

• Have kendskab til sigtets opbygning og 

kunne beskrive anvendelsen ved dags-

lys og mørke.  

• Have kendskab til grov verificering af 

sigte før skydning eller ved tvivl.  

• Have kendskab til grundlæggende sky-

deuddannelse og kunne beskrive sky-

destilling, åndedræts, sigte, og af-

træksteknik  

• Have kendskab til skyttens selvkontrol 

og kunne beskrive påvirkninger af sky-

destillingen samt demonstrere nul-

punktskontrol under indtagelse af sky-

destilling   

• Have viden om eftersigte og redegøre 

for vigtigheden af follow though  

  

Færdigheder  

• Skal kunne efterligne åndedræt teknik i 

forbindelse med sigte.  

• Rutineret kunne beherske liggende sky-

destilling og kunne afprøve skydestillin-
gen under anvendelse af nulpunktskon-

trol (selvkontrol)  

• Skal kunne beherske korrekt sigte uden 

at skydestillingen påvirker retnings-

punktet.   

Skal kunne beherske aftræksteknik og 

udføre aftræk uden påvirkning af sig-

tets retningspunkt.   

  

Formativt  

  

HRN 111-01 GV M/95 
familien.  

Kap. 3.  

  

HRN 201-001  

SKH  

  

HRN 201-01 side 215.  

  

HRN 201-01  

side 221-222  

  

Geværskyttens bog 
HVS  

4101-003-01  

  

Bilag 4: SÅSA  

  

  

Indhold:  

SÅSA   

• Skydestillingens opbygning 

evt. med reference punkter  

af tape  

• Åndedræt  

Sigteøvelser 1 + 2  

• Sigte  

Sigtets opbygning Grov ve-

rificering af sigte  

• Aftræk  

Trin i aftrækket  

Aftræksøvelser  

  

Stationsprincip:  

1. Skydestilling, åndedræt og 
sigte  

2. Sigte og grov verificering  

3. Aftræk og demo løs  

  

Sigtekasser anvendes  
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LEK + 

TID  
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Tilfredshedsindikatorer:  

• Soldaten optager trinene i aftrækket, og 

ikke rykker skuddet af.   

• Soldaten kan forklare sigteøvelse 1 og 2  

• Soldaten kan forklare proceduren i grov 

verificering af sigte  

• Soldaten ligger afslappet i skydestillingen 

så retningspunktet ikke ændres ved fysisk 

påvirkning.af geværets pibe,   

• Soldaten indtager skydestillingen 

ens fra gang til gang ud fra markerede re-

ferencepunkter på våbnet.  

5  

120 

min.  

  

Vedligehol-

delse.  

Viden   

• Have kendskab til vedligeholdelsesma-

teriel og kunne navnegive indholdet af 

vedligeholdelsessættet og   

• Kan referere hvordan det vedligehol-

delse anvendes før, under og efter 

skydning  

  

Færdigheder  

• Grundlæggende kunne efterligne vedli-

geholdelse af geværet og proceduren 

”skyttens top 20” i forbindelse med 

vedligeholdelsen.  

 

Tilfredshedsindikatorer:  

• Soldaten gennemfører funktionskontrol ef-

ter vedligeholdelse.  

• Soldaten kan beskrive vedligeholdelse af 

gevær før skydning  

HRN 111-01  

tillæg A. Skyt-

tens top 20”  

  

  

HRN 111-01 GV M/95 
familien.  

Tillæg A.  

HRN 201-001  

SKH  

  

  

VEDL folder (HKIC 
hjemmeside)  

  

Se bilag 6  

Indhold:  

• Kendskab til VEDL mate-

riel.  

• Vedligeholdelse af gevæ-
ret før, under og efter 

skydning.  

  

  

  



 

Side 16 af 34  
Vers. AUG 2020  

  

  

LEK + 

TID  

EMNE  LÆRINGSMÅL  EVALUERING   HENVISNING  BEMÆRKNINGER  

• Soldaten kan forklare hvad de vigtigste 

punkter under vedligeholdelse er.  



 

Side 17 af 34  
Vers. AUG 2020  

  

  

LEK + 

TID  

EMNE  LÆRINGSMÅL  EVALUERING   HENVISNING  BEMÆRKNINGER  

6  

300 

min.  

Skydebane  

25-50m 

Liggende 
sky- 

destilling  

SÅSA  

Færdigheder  

• Skal kunne udføre grov verificering og 

justering af sigte under indskydning af 

gevær  

• Fra stående position kunne udføre en 

smidig og flydende indtagelse af lig-

gende skydestilling.  

• Skal beherske liggende skydestilling 

under anvendelse af nulpunktskontrol   

• Skal kunne anvende åndedrætsteknik i 

forbindelse med sigte og skudafgivelse.  

• Skal kunne anvende ensartet sigtetek-

nik under skydning  

• Skal kunne anvende follow though efter 

skudafgivelse.  

• Skal kunne anvende genladning af ge-

vær under alt slags skydning  

  

Tilfredshedsindikatorer:  

• Soldaten kan beskrive justeringsmulighe-

derne på gevær under indskydning  

• Soldaten i liggende skydestilling samler 4 

træf ud af 5 mulige indenfor cirkel med di-

ameter 10 cm  

• Soldaten kan genlade magasin på en sik-

ker og smidig måde, således sikkerhedsad-

færd overholdes  

• Soldaten griber ind ved brud på sikker-

hedsadfærd  

Formativt  

  

  

HRN 111-01 GV M/95 
familien.  

Kap. 2-3-4 og 5.  

  

HRN 201-001  

SKH   

  

Se bilag 3-4  

  

  

Indhold:  

• Indskydning 25- 

50m   

• Skydestillingens opbygning 

evt. med refferece punkter 

af tape  

• Åndedræt  

Sigteøvelser 1 + 2  

• Sigte  

Skyttens selvkontrol 1 + 2  

• Aftræk  

Trin i aftrækket  

Aftræksøvelser  

  

Stationsprincip:  

1. Skydning  

2. Makkersikkerhed  

3. Våbenbetjening  

 

Indhold på ventetidsstationer 
kan byttes ud efter uddannel-

sesbehov  

  

Indskydning:  

• GV M/95 OP:50 m.  

• GV M/95 ÅS: 30 m.  
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7  

120 

min.  

Skydebane  

25-50m  

Knælende  

skydestilling  

SÅSA  

Færdigheder  

• Fra stående position kunne udføre en 

smidig og flydende indtagelse af knæ-

lende skydestilling.  

• Skal beherske knælende skydestilling 

under anvendelse af nulpunktskontrol   

• Skal kunne anvende åndedrætsteknik i 

forbindelse med sigte og skudafgivelse.  

• Skal kunne anvende ensartet sigtetek-

nik under skydning  

• Skal kunne anvende follow though efter 

skudafgivelse.  

• Skal kunne anvende genladning af ge-

vær under alt slags skydning  

• Skal kunne identificere fejlsituationer 

på gevær og afhjælpe disse med tap-

rack-bang  

 

 Tilfredshedsindikatorer:  

• Soldaten anvender allerede lært SÅSA 

principper i knælende skydestilling.   

• Soldaten kan skifte magasin på en sikker 

og smidig måde, således sikkerhedsadfærd 

overholdes  

• Soldaten ved funktioneringsfejl på gevær, 

anvende tap-rack-bang og forsætter skyd-

ning  

• Soldaten griber ind ved brud på sikker-

hedsadfærd  

 

 

Formativt  HRN 111-01 GV M/95 
familien.  

Kap. 3.  

  

HRN 201-001  

SKH  

  

  

  

  

Indhold:  

• SÅSA: Lær at samle skud-

dene  

• Tap-rack-bang (Eksercer 

patroner)  

  

  

Stationsprincip:  

1. Skydning  

2. Makkersikkerhed  

3. Tap-Rack-bang  

  

Indhold på ventetidsstationer 
kan byttes ud efter uddannel-
sesbehov  
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8  

90 

min.  

Skydebane  

25-50m  

Hastig stå-

ende skyde-

stilling SÅSA  

Viden  

• Have forståelse af hastig stående sky-

destilling og kunne redegøre for påvirk-

ninger af skydestillingen og demon-

strere nulpunktskontrol (selvkontrol)  

• Have kendskab til balance og muskel-

spændingsniveau indfyldelse på rekyl-
optagelse og kunne beskrive hvordan 

disse har indflydelse på mundingsvan-
dringen ved skudafgivelsen og mulig-

heden for at lave opfølgningsskud.  

  

Færdigheder  

• Grundlæggende kunne efterligne hastig 

stående skydestilling og kunne afprøve 

skydestillingen under anvendelse af 

nulpunktskontrol (selvkontrol)  

• Rutineret kunne indtage hastigt 

stående skydestilling fra stående posi-

tion og beherske indtagelse af stillingen 

fra stående stilling med vinkel på +/- 

45 grader i forhold til bevægelsesret-

ningen.  

• Rutineret kunne gennemføre aftræks-

teknik og udføre aftræk uden det påvir-

ker sigtets retningspunkt.   

• Rutineret kunne anvende follow though 

efter skudafgivelse  

• Skal kunne anvende genladning af ge-

vær under alt slags skydning  

Praktisk.  HRN 111-01 GV M/95 
familien.  

Kap. 2-3-4 og  

5  

  

HRN 201-001  

SKH   

  

Indhold:  

• Hastig stående  

skydestilling  

• Tap-rack-bang (Eksercer 

patroner)  

  

Stationsprincip:  

1. Skydning  

2. Makkersikkerhed  

3. Tap-Rack-bang  

4. Rep. Våben betjening før 
handleprøve  

  

Indhold på ventetidsstationer 
kan byttes ud efter uddannel-
sesbehov  
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• Skal kunne identificere fejlsituationer 

på gevær og afhjælpe disse med tap-

rack-bang  

  

Tilfredshedsindikatorer:  

• Soldaten indtager en stabil stilling og 

gennemfører  beskydning af målet.  

• Soldaten kan skifte magasin på en sik-

ker og smidig måde, således sikker-

hedsadfærd overholdes  

• Soldaten ved funktioneringsfejl på ge-

vær, anvende tap-rack-bang og forsæt-

ter skydning  

• Soldaten griber ind ved brud på sikker-

hedsadfærd  

9  Handle-

prøve  

Kompetencer  

• Skal kunne se sammenhænge mellem vå-

benbetjening og sikkerhedsadfærd under 

brug af våben.  

Skal kunne foretage ”efterse gevær” på en 

sikker og forsvarlig måde  

• Skal kunne foretage ”ladning og afladning 

af gevær” på en sikker og forsvarlig måde  

• Skal kunne foretage ”klar til kontrol” af ge-

vær på en sikker og forsvarlig måde.  

Sumativt  Se bilag 1  Indhold:  

Handleprøve skal bestås til 

min. 3.0  

Hvis kursist dumper, kan re-

stant prøve iværksættes se-

nere på dagen eller dagen ef-

ter.  

  

Handleprøven kan indgå i stati-
onsprincip  

  

Kan med fordel afholdes med 
2-3 skytter af gangen.  
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10  

240 

min.  

Skydebane  

100m  

Liggende 

sky- 

destilling  

SÅSA  

Færdigheder  

• Skal beherske liggende skydestilling 

under anvendelse af nulpunktskontrol   

• Skal kunne anvende åndedrætsteknik i 

forbindelse med sigte og skudafgivelse.  

• Skal kunne anvende ensartet sigtetek-

nik under skydning  

• Skal kunne anvende follow though efter 

skudafgivelse.  

• Skal kunne anvende genladning af ge-

vær under alt slags skydning  

• Skal kunne identificere fejlsituationer 

på gevær og afhjælpe disse med tap-

rack-bang  

  

  

Tilfredshedsindikatorer:  

• Soldaten kan skifte magasin på en sik-
ker og kontrol leret måde, således sik-

kerhedsadfærd overholdes  

• Soldaten ved funktioneringsfejl på ge-

vær, anvende tap-rack-bang og forsæt-

ter skydning  

• Soldaten griber ind ved brud på sikker-

hedsadfærd  

Formativt  HRN 111-01 GV M/95 
familien.  

Kap. 3 og 5.  

  

HRN 201-001  

SKH   

  

HRN 111-01 s.321 af-
standbedømmelse  

  

  

Indhold:  

• SÅSA: Lær at samle skud-

dene  

• Tap-rack-bang (Eksercer 
patroner)  

  

Stationsprincip:  

1. Skydning  

2. Makkersikkerhed  

3. Tap-Rack-bang  

  

Indhold på ventetidsstationer 
kan byttes ud efter uddannel-
sesbehov  
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11  

240 

min.  

Skydebane  

100m  

Knælende  

skydestilling  

SÅSA  

Færdigheder  

• Fra stående position kunne udføre en smi-

dig og flydende indtagelse af knælende 

skydestilling.  

• Skal beherske knælende skydestilling un-

der anvendelse af nulpunktskontrol   

• Skal kunne anvende åndedrætsteknik i for-

bindelse med sigte og skudafgivelse.  

• Skal kunne anvende ensartet sigteteknik 

under skydning  

• Skal kunne anvende follow though efter 

skudafgivelse.  

• Skal kunne anvende genladning af gevær 

under alt slags skydning  

• Skal kunne identificere fejlsituationer på 

gevær og afhjælpe disse med tap-rack-
bang  

  

Tilfredshedsindikatorer:  

• Soldaten kan skifte magasin på en sikker 

og kontrolleret måde, således sikkerheds-

adfærd overholdes  

• Soldaten ved funktioneringsfejl på gevær, 

anvende tap-rack-bang og forsætter skyd-

ning   

• Soldaten griber ind ved brud på sikker-

hedsadfærd  

 

 

 

Formativt  HRN 111-01 GV M/95 
familien.  

Kap. 2-3 og 5.  

  

HRN 201-001  

SKH   

  

HRN 111-01 s.321 af-
standbedømmelse  

  

Indhold:  

• SÅSA: Lær at samle skud-

dene  

• Tap-rack-bang (Eksercer 

patroner)  

  

Stationsprincip:  

1. Skydning  

2. Makkersikkerhed  

3. Tap-Rack-bang  

   

Indhold på ventetidsstationer 
kan byttes ud efter uddannel-
sesbehov  
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12  

240  

Min.  

Skydebane  

100m  

Hastig stå-

ende skyde-

stilling SÅSA   

Viden  

• Have forståelse af hastig stående skyde-

stilling og kunne redegøre for påvirkninger 

af skydestillingen og demonstrere nul-

punktskontrol (selvkontrol)  

• Have kendskab til balance og muskelspæn-

dingsniveau indflydelse på rekyloptagelse 

og kunne beskrive hvordan disse har ind-

flydelse på mundingsvandringen ved skud-

afgivelsen og muligheden for at lave op-

følgningsskud.  

  

Færdigheder  

• Grundlæggende kunne efterligne hastig 

stående skydestilling og kunne afprøve 

skydestillingen under anvendelse af nul-

punktskontrol (selvkontrol)  

• Rutineret kunne indtage hastigt stående 

skydestilling fra stående position.  

• Rutineret kunne gennemføre aftræksteknik 

og udføre aftræk uden det påvirker sigtets 

retningspunkt.   

• Rutineret kunne anvende follow though ef-

ter skudafgivelse  

• Skal kunne anvende genladning af gevær 

under alt slags skydning  

• Skal kunne identificere fejlsituationer på 

gevær og afhjælpe disse med tap-rack-

bang  

• Skal kunne anvende genladning af gevær 

under alt slags skydning  

Formativt  HRN 111-01 GV M/95 
familien.  

Kap. 3 og 5.  

  

HRN 201-001  

SKH   

  

  

Indhold:   

• Hastig stående  

skydestilling  

• Tap-rack-bang (Eksercer 

patroner)  

  

Stationsprincip:  

1. Skydning  

2. Makkersikkerhed  

3. Tap-Rack-bang  

4. Våbenbetjening  

  

Indhold på ventetidsstationer 
kan byttes ud efter uddannel-
sesbehov  
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• Skal kunne identificere fejlsituationer på 

gevær og afhjælpe disse med tap-rack-

bang  

  

Tilfredshedsindikatorer:  

• Soldaten indtager en stabil stilling og gen-

nemfører beskydning af målet.  

• Soldaten kan skifte magasin på en sikker 

og smidig måde, således sikkerhedsadfærd 

overholdes  

• Soldaten ved funktioneringsfejl på gevær, 

anvende tap-rack-bang og forsætter skyd-

ning  

• Soldaten griber ind ved brud på sikker-

hedsadfærd  

13  

180 

min.  

  

Mørke  

Skyde-
bane, 

mørke 50m 

Liggende 
skydestil-

ling.  

  

Viden   

• Skal kunne redegøre for sigtes funktio-

ner under skydning i mørke   

• Skal kunne beskrive hvilke farve lys 

der skal anvendes under klar til kontrol 
i mørke  

  

Færdigheder  

Skal kunne beherske våbenbetjening i 

mørke, herunder ladning, afladning og 
genladning af gevær på en sikker og 

kontrolleret måde.  

• Skal kunne beherske liggende skydestilling 

under skydning i mørke  

 

  

Formativt  HRN 111-01 GV M/95 
familien.  

Kap. 2-3 og 5  

  

HRN 201-001  

SKH   

  

  

Indhold:  

Skydning 100m mørke:   

• Liggende skydestil- 

ling, belyst mål i silhuet 
samt mål belyst af skive-
hejsets lys.  

• Våbenbetjening i mørke:  

Rep. af procedurer.  

  

Stationsprincip  

1. Skydning  

2. Makkersikkerhed  

3. Våbenbetjening 
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Kompetencer   

• Skal kunne tage ansvar for overholdelse af 

sikkerhedsadfærd i mørke.  

  

  

Evt. tilfredshedsindikatorer:  

• Soldaten kan skifte magasin på en sikker 

og kontrolleret måde, således sikkerheds-

adfærd overholdes  

• Soldaten ved funktioneringsfejl på gevær, 
anvende tap-rack-bang og forsætter skyd-

ning  

• Soldaten griber ind ved brud på sikker-

hedsadfærd  

• Soldaten kigger væk ved kontrol af våben, 

således nattesyn bibeholdes  

•  

14  

240 

min.  

Skydebane  

100m  

Liggende 

sky- 

destilling  

knælende  

skydestilling 
Hastig stå-

ende  

  

Færdigheder  

• Fra stående position kunne udføre en smi-

dig og flydende indtagelse af knælende/lig-

gende skydestilling.  

  

Kompetencer   

Selvstændigt kunne tage ansvar for koor-
dinering af skydestilling, åndedræt, sigte 

og aftrækkets gennemførelse i de tre sky-
destillinger.  

  

Evt. tilfredshedsindikatorer:  

Skydning på 100 m.:  

• Soldaten består skydning K7   

Formativt  HRN 111-01 GV M/95 

familien.  

Kap. 3 og 5.  

  

HRN 201-001  

SKH   

  

HRN 111-001 s.518 K7 

Indhold:  

• Rep af SÅSA i de tre skyde-

stillinger  

• K7 skydning gennemføres 

Restant K7 kan gennemfø-

res senere på dagen, eller 

hos kursistens egen under-

afdeling.  

  

Stationsprincip:  

1 .Skydning  

2 .Makkersikkerhed  

3. K7 tørtræning  

• Våbenbetjening   
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Kompetencemål   Bedømmelse  Bemærkning  

Selvstændigt kunne afgøre om gæl-

dende sikkerhedsbestemmelser over-

holdes og tage initiativ og gribe ind, 

hvis bestemmelserne overtrædes af 

andre.  

Hver gang soldaten håndterer geværet 

bedømmes det, om soldaten agerer og 

håndterer våbnet jf. gældende sikker-

hedsbestemmelser og at han påpeger, 

hvis andre undlader dette.  

Vurderingskriterier:  

1: Håndtering af geværet.  

 Våbnet skal altid behandles som om det var ladt.  
 Våbnet skal altid pege i ufarlig retning.  

 Aftræksfingeren skal ligge strakt langs styreram-
men.  

 Våbnet skal være sikret.  

  

Vurderingskriterie 2: Skudafgivelse.  

 Skal våbnet anvendes, afsikres først når våbnet fø-

res til skydestillingen.  

 Aftræksfingeren føres først til aftrækkeren, når våb-
net er rettet mod målet, og man har besluttet sig for 

at afgive skud.  
 Når der ikke skal afgives flere skud, flyttes aftræks-

fingeren op langs styrerammen.  
 Våbnet sikres, når det føres til klarstillingen.  

 Overholder 1/3 m reglen  

  

Alsidigt kunne tage ansvar i en lærings-

situation og i dialog med instruktøren 

Bedømmes i forbindelse med gennemfø-

relse af skydning på skydebane.  

Vurderingskriterie 1:  

Soldaten deltager aktivt i dialog med instruktøren og selv-

stændigt inddrager elementer.  
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afgøre valg af procedure og skydetek-

nikker og afgøre den opnåde erfa-

ring/læring efter en skydning.  

  Vurderingskriterie 2:  

Soldaten opnår træf i mål på afstande ud til 100 m. i 
forbindelse med gennemførelse af instruktionsskydnin-
gernei dagslys  

Soldaten opnår tilfredstillende resultat i K7 skydning  

Kan alsidigt gennemføre vedligehol-

delse og udføre den forebyggende ved-

ligeholdelse under alle forhold  

Bedømmes i forbindelse med vedlige-

holdelsestjenesten på garnison  

Vurderingskriterie 1: Efter skarp skydning.  

Soldaten anvender ”skyttens top 20” og får rengjort låsen 
og kammeret.  

Vurderingskriterie 2:   

Klargøring til skydning.  

Soldaten tørlægger piben og smører de bevægelige dele 

før brug af våbnet.  
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Bilag 1 handleprøve  
  

  
A. Prøvens art.  

Delprøve i våbenbetjening gevær M/95 familien.  

• Efterse   

• Ladning  

• Afladning  

• Klar til kontrol  

  

B. Tilrettelæggelse.  

Hjælpemidler: GV M/95, 2 magasiner og 10 eksercerpatroner pr. prøvetager oplagt på jorden ved bedømmelsesstedet.  

Hjælper: Samme antal, som der ønskes evauleres. Opgave; bedømme soldaten udfra bedømmelses skemaet.  

Påklædning: Uniform    
  

C. Instruktion.  

Du skal her prøves i sikkerhed og våbenbetjening på GV M/95 familien.  Har du nogen spørgsmål, før vi går i gang?   
  

D. Opgave og bedømmelse.  

    

Opgave  Form  Bedømmelse  

KDO:  

”Fat det gevær, som ligger her.”  

(Efterse gevær)  

    

1. Blev GV behandlet som værende ladt?  6    

2. Pegede GV i ufarlig retning?  6    

3. Efterså soldaten på eget initativ GV?  6    

4. Blev magasinet taget af og efterset?  1    
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Opgave  Form  Bedømmelse  

5. Blev låsen fastholdt i bagerste stilling?  1    

6. Kontrollere soldaten at GV var sikret?  5    

7. Blev kammer og bundstykket hovedet visuelt kontrolleret?  3    

8. Så soldaten igennem piben?  3    

9. Udløste soldaten låsen?  1     

10. Efterså soldaten ekstra magasin?  1    

KDO:   

”Fyld et magasin med 5 patroner!”  

”Lad GV!”  

    

11. Pegede GV i ufarlig retning?  6    

12. Kontrollerede soldaten at GV var sikret? Og var GV sikret 

hele tiden?  

6    

13. Var aftræksfingeren strakt langs styrerammen?  6    

14. Kontrollerede soldaten om magasinet sad fast i magasin 

brønden? Tryk-træk!  

5    

15. Kom der en patron i kammeret?  6    

KDO:   

”Aflad GV!”  

”Tøm magasiner!”  

    

16. Pegede GV i ufarlig retning?  6    

17. Kontrollerede soldaten at GV var sikret? Og var GV sikret 

hele tiden?  

6    

18. Tog soldaten magasinet af først?  2    

19. Kom patronen ud af kammeret?  3    

20. Kontrollerede soldaten visuelt kammer og bundstykkeho-

vedet for en patron?  

4    

21. Udløste soldaten låsen?  1    



 

Side 30 af 34  
Vers. AUG 2020  

  

  

Opgave  Form  Bedømmelse  

22. Lukkede soldaten støv dækslet?  1    

KDO:   

”Klar til kontrol!”  

    

23. Pegede GV i ufarlig retning?  6    

24. Kontrollerede soldaten at GV var sikret? Og var GV sikret 

hele tiden?  

6    

25. Fastholdte soldaten låsen i bagerste stilling?  3    

Point i alt (100 mulige)      

Karaktergivning: Point / 20 = karakter      

(Faktor er den divisor, der anvendt på max. pointsum giver 5) Tilfredsstillende resultat: 3,0.   
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Bilag 2 Sikkerhedsadfærd  
  

Ved brud på sikkerheden, har ALLE pligt til at skride ind.  

   

• Våbnet skal altid behandles som om det var ladt.  

• Våbnet skal altid pege i ufarlig retning.  

• Aftræksfingeren skal ligge strakt langs styrerammen.  

• Våbnet skal være sikret.  

• Skal våbnet anvendes, afsikres først når våbnet føres til skydestillingen. Aftræksfingeren føres først til aftrækkeren, når 

våbnet er rettet mod målet, og man har besluttet sig for at afgive skud.  

• Når der ikke skal afgives flere skud, flyttes aftræksfingeren op langs styrerammen.  

• Våbnet sikres, når det føres til klarstillingen.  

• Vær SIKKER på at dit mål må beskydes, positiv ID, pas på baggrunden og omgivelserne.  

   

BRUG DIN SUNDE FORNUFT OG TÆNK DIG OM.  

DET ER DIT ANSVAR!   
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Bilag 3 Hjælpeskema til faglærer  
  

PRINCIPPER FOR SKYDNING.  

  

At skyde er i bund og grund bare;   
  

Se målet, indtag stilling, se målet i sigtet, klem på aftrækkeren og fasthold sigtet på målet indtil skuddet er gået!  
  

PLAXCO’S 7 PRINCIPPER FOR SKYDNING.  

1. Præcision er vigtigere end hastighed.  

2. Hastighed er økonomi med bevægelser.  

3. Hastighed vil komme gennem træning (hvis du træner at være hurtig)  

4. Lad sigtet diktere skudkadencen (hvor hurtigt du skyder)  

5. Lær hvad der er acceptabelt sigtebillede og aftrækskontrol skuddet kræver.  

6. Skyd et skud ad gangen.  

7. Når alt andet fejler, træk vejret, finret sigtet og klem på aftrækkeren.  

  

UDDANNELSESMÆSSIG BETYDNING  

1. Fokuser på rigtigt sigte, ikke målet (lær at se nok af sigtet)  

2. Lær at læse sigtet (fokusere på sigtet igennem bevægelsen i rekylen)  

3. Lær at klargøre aftrækkeren og klem aftrækket    
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Bilag 4 Hjælpeskema til instruktøren  
  

SÅSA - ES  
  

Bruges til mental forberedelse og som skyttens ”skudur”.   
Rækkefølgen angiver prioriteten for skytten i forbindelse med klargøring til skud og selve skudafgivelsen.  

STILLING  

Har indflydelse på, hvor roligt sigtet kan holdes og 

på rekylkontrollen, derved også hvor hurtigt der 

kan opfattes nyt sigte på målet efter skudafgivel-

sen.  

Stilling  -  Ben  

-  Krop  

-  Balance  

Greb  

(reference punkter)  

-  Forreste hånd/arm  

-  Kolbe/skulder  

-  Kind reference  

   

ÅNDEDRÆT  

Har indflydelse på hvordan der holdes mental kon-

trol.  

-  Nulpunkts kontrol  

-  Opnå mental kontrol / Stress nedsættende  

-  Puls i ro  

   

SIGTE  

Har indflydelse på præcision i skuddet og om træf 

området rammes.  

-  Sigte billede  

-  Valg af retningspunkt  

-  Se nok af sigtet!  

   

AFTRÆK  

Afgør om skuddet rammer præcist.  

-  Prep the trigger / ”blødt” aftræk  

-  “Endelige” aftræk  

  

 

 



 

Side 34 af 34  
Vers. AUG 2020  

  

  

EFTERSIGTE  

“Follow though”  

-  “Reset”/nulstilling af aftrækker  

-  Eftersigte (vurdering af virkning)  

Opfølgningsskud ”Follow up”  Virkning ikke tilfredsstillende = træf i målet Start forfra med 

SÅSA!   

      

Situation Awareness  Orientering om trusler!  Scan området for flere trusler!  

Orientering om våbenstatus!  Se på våbnet, indikationer på  

fejl/vurder behov for genladning!  

Orientering om egne forhold!  Egne folks placering, så man ikke bevæ-

ger sig ind andres skudfelter, og man lo-

kaliserer evt. bedre ildstilling.  

 

 


