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BESKRIVELSE AF FAG/KURSUS/MODUL
Beskrivelse af modulet/faget/kurset: Uniforms- og oppakningssystem

1. INDLEDNING
Faget uniforms- og oppakningssystem er en del af faget Skyttetjeneste i Hjemmeværnet
der indgår på Geværskytteudannelsen for Hærhjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet.
Indholdet af lektionerne er også gældende for Marinehjemmeværnet med de forhold der
nu er gældende på for MHV. Der hvor uniform og udrustning henvender sig til HHV og
FHV ændres dette til MHV.
Lektionerne gennemføres i forbindelse med Intro, HGU med henblik på at soldaten bliver
fortrolig sin uniform samt korrekt anvendelse af udrustning og oppakningssystemet forud
for Hjemmeværnets grunduddannelse og sin videre tjeneste i Hjemmeværnet.
Lektionerne gennemføres også som repetition i forbindelse med Geværskytteuddannelsen
for Hær- og Flyverhjemmeværnets vedkommende.
Lektionerne er vigtige med hensyn til at gøre soldaten bekendt med korrekt påklædning
og anvendelse af oppakningssystemet, således soldaten undgår skader som slidsår og
vabler. Derudover er lektionerne vigtige, da de er grundlag for vedligeholdelse af uniforms- og oppakningssystemet.
2. FORUDSÆTNINGER


Soldaten skal have udleveret komplet udrustning jf. normering.

3. FORMÅL
Formålet med lektionerne er at give soldaten en forståelse de uniformsbestemmelser der
er gælden for anvendelse af Hjemmeværnets uniformssystem.
Derudover skal soldaten lære at anvende uniformen i forskelligt vejrlig, således kampkraften kan opppebæres. Soldaten skal ligeledes lære at tilpasse sin udrustning- og oppakningssystem således det sidder komfortabelt og er anvendelig i forhold til bevægelse og
skydestillinger.
4. LÆRINGSMÅL
Viden:
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Soldaten kan beskrive anvendelsen af uniforms- og oppakningssystemet samt vedligeholdelsen af denne.
Soldaten kan navngive de forskellige uniformsgenstande og dele af oppakningssystemet.
Soldaten kan gentage de forskellige anvendelsesmuligheder i forhold til garnisionstjeneste og øvelsesaktiviteter.

Færdigheder:



Soldaten kan efterligne korrekt anvendelse af sin uniform- og oppakningssytem under
hensyntagen til den aktuelle opgave og uniformsbestemmelser.
Soldaten kan efterligne korrekt vedligeholdelse af uniforms- og oppakningssytem i
forhold til den gennemført aktivitet under garnisions- og feltforhold.

Kompetencer:



Soldaten er bevidst om korrekt pålædning og anvendelse af uniforms- og oppakningsystemet.
Soldaten accepterer at uniforms- og oppakningssystemet skal vedligeholdes med henblik på at være funktionsdueligt samt med henblik på at fremstår soigneret.

6. INDHOLD
Faget indeholder følgende emner:
 Uniformsbestemmelser i Hjemmeværnet (UBHJV).
 Anvendelse af uniformssystemet.
 Anvendelse af oppakningssystemet.
7. ARBEJDSFORM/LÆRINGSAKTIVITETER
Læringsaktiviteter gennemføres som dialogundervisning. Instruktøren skal tage udgangspunkt i det udrustning og oppakning, der er udleveret. Udrustningen og oppakning skal
præsenteres detaljeret og der skal være mulighed for at afprøve det udleverede, således
soldaten får et indtryk af hvordan uniformen skal bæres og oppakningen skal samles og
sidde ved garnisons- og feltbrug.
8. PRØVER/EKSAMEN/CERTIFICERING
Ingen
9. SAMMENHÆNG/ALIGNMENT
Lektionerne er en del af læringsplanen for faget Skyttetjeneste i Hjemmeværnet der gennemføres på Geværskytteuddannelsen.
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Begge lektioner bør repeteres på Geværskytteuddannelsen efter HGU (ikke ifm
Bootcamp).
10. MODULETS- /FAGETS-/KURSETS ARBEJDSBELASTNING

Aktivitet
Tilstedeværelsestimer
Fjernundervisning
Selvstudie / forberedelse
I alt

Arbejdstimer (belastning)
1,5
0
1,5

11. INSTRUKTØRPROFIL
Der er intet krav om instruktørkursus for at undervise i disse lektioner. Instruktøren skal
have erfaring med brug af uniform og udrustning i forhold til at kunne være korrekt påklædt samt samle og bære oppakning på en hensigtsmæssig måde i forhold til opgaven
under feltforhold. Det er vigtigt, at instruktøren kan benævne de forskellige uniformsgenstande og udrustningsgenstande med henblik på at gøre ombytning og udfyldning af
tab/skade lettere.
12. ANDET
 Der tilskrives ikke et selvstændigt Q for dette fag.
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12. STRUKTUREL OVERSIGT
AKTIVITET/
LEKTIONSNR.
T/FU

TID
MIN.

1

90

1

90

EMNE/INDHOLD
Skriv en overskrift, der direkte kan overføres til øvelseslisten/timeplanen/kursusplanen
Anvendelse af uniformssystem, samt beskyttelsesudrustning:
• Tjenesteuniform
• Kampuniform
• Støvler
• Beskyttelsesudrustning
Anvendelse af oppakningssystem:
• Oppakningssystem gennemgang
• Oppakningssystem opsætning
• Rengøring/vedligeholdelse

BEMÆRKNING

Anvend HJK plakater der viser
UBHJV

Anvend HJK plakater der viser
UBHJV

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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13. LÆRINGSOVERSIGT
AKTIVITET
+
TID

EMNE

LÆRINGSMÅL

EVALUERING

HENVISNING

BEMÆRKNINGER
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1
90 MIN

Anvendelse Læringsmål:
af
uniformssy- Viden
stem
 Have kendskab til uniformssystemets opbygning
samt
og kunne beskrive anvendelsesmuligheder.
beskyttelHave kendskab til den udleverede beskyttelsesudses
rustning og kunne beskrive brugen af disse
udrustning.
under garnisons- og feltforhold.
 Have kendskab til vedligeholdelsestjeneste og
kunne beskrive vedligeholdelsesprocedurer for
uniformssystem samt beskyttelsesudrustning.
Færdigheder
 Grundlæggende kunne efterligne beskrevne procedurer i forbindelse med tilpasning af under-,
mellem-, samt yderpåklædning til de aktuelle
vejrmæssige forhold og den fysiske aktivitet.
 Grundlæggende kunne efterligne beskrevne procedurer i forbindelse med anvendelse af beskyttelsesudrustning.
Tegn på læring:
 Soldaten anvender og pakker uniformen, så der
er god ventilation.
 Soldaten kan give eksempler på situationer, hvor
beskyttelsesudrustning skal anvendes.
 Soldaten er opmærksom på fejl og mangler ved
uniform og udrustning, og søger at afhjælpe eller
at melde.

UBHJV plakater
HJKBST
403-001

Indhold:
Uniform, garnison:
• Tjenesteuniform.
• Støvler.
Uniform, felt:
• Kampuniform.
• Vedligehold.
• Støvler.
Klimatiske overvejelser:
• Forår.
• Sommer.
• Efterår.
• Vinter.
Støvler:
• Anvendelsesmuligheder.
• Forebyggelse af
skader.
• Vedligehold.
Sikkerhed:
• Hjelm.
• Beskyttelses briller.
• Handsker.
• Tilpasning.
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2
90 MIN

Anvendelse Læringsmål:
af
oppakViden
ningssy Have kendskab til oppakningssystemet og kunne
stem
beskrive anvendelsesmulighederne under garnison
og feltforhold.
 Have viden om opsætning af oppakningssystemet
og redegøre for hvordan opsætning skal tilpasses
enkeltmand og afstemmes efter opgaven.
Færdigheder
 Alsidig kunne anvende oppakningssystemet og
tilpasse dette til soldaten selv.
 Alsidigt kunne udføre vedligeholdelse af oppakningssystemet for at sikre funktionering og minimere ødelæggelse.
Kompetencer
 Under vejledning kunne foretage samling af oppakningssystem og kunne registrere behov for og
yde støtte til kollegers opsætning af systemet.

HRN 302-001
(Dog ikke
opdateret i
forhold til
MTS M/11

Indhold:
Oppakningssystem
gennemgang:
• Basis.
• Tasker
• Sidelommer
• Feltflaske
Oppakningssystem
Opsætning:
• Muligheder.
• Opsætning.
• Makkerhjælp.
Sikring af materiel.
Rengøring samt vedligeholdelse
af materiel.
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14. BEDØMMELSESPLAN

EKSEMPEL på en skabelon til en bedømmelsesplan:
Kompetencemål

Bedømmelse

Bemærkning
Vurderingskriterier:
1.
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