
GUARDEX, 1030

Kursus/uddannelsesbeskrivelse

Organisatorisk effekt
Ved gennemførelse af GUARDEX, efter gennemført Hjemme-
værnets Grunduddannelse (HGU) og Geværskytteuddannelse i 
Hjemmeværnet (GVSKYTUDD), får underafdelingen færdigud-
dannet en soldat, der kan indsættes operativt i rammen af en 
gruppe i forbindelse med krisestyringstrin 1-3.

Underafdelingen vil få en soldat, der kan tage vare på sig selv 
under forskellige feltforhold, herunder bevogtning og indsæt-
telser i rammen af makkerpar og gruppe.

Formål
Formålet med GUARDEX er, at evaluere soldatens viden, fær-
digheder og kompetencer på baggrund af INTRO HGU, HGU 
og GVSKYTUDD i rammen af en gruppe, der er indsat til be-
vogtning af et objekt i forbindelse med krisestyringstrin 3.

Forudsætninger
Kursisten skal have opnået følgende kvalifikationer:
 Q-nr. 02607022 Geværskytteuddannelse. 

Læringsudbytte
Efter GUARDEX forventes kursisten at have opnået følgende vi-
den, færdigheder og kompetencer:

Viden
 Have viden om bestemmelser for bevogtning af et militært 

område i fredstid og kunne redegøre for enkeltmand og 
gruppens opgaver ifm. bevogtning af et militært objekt.

 Have viden om enkeltmands og gruppens magtbeføjelser, 
eskalationstrin, forholdsordrer og kunne redegøre for kriteri-
erne for anvendelse af magtmidler.

 Have viden om og kunne redegøre for forholdene for indret-
ning og gennemførelse af bevogtning ud fra principperne fra 

Praktiske oplysninger

Udgivelsesdato
DEC 2020

Målgruppe 
Nye medlemmer af 
Hjemmeværnet samt 
medlemmer der ønsker 
genopfriskning af bevogt-
ningstjenesten

Deltagere 
-

Niveau
Niveau 2
jf. kvalifikationsrammen 
for livslang læring

ECTS
Ingen ECTS point

Varighed
FRT 24 timer

Kursusdato
Fremgår af www.hjv.dk 

Tilmelding
via www.hjv.dk

Kompetenceudvikling er vital for Hjem-
meværnets evne til at løse tidens og 
fremtidens opgaver.

UDDANNELSESBESKRIVELSE

http://www.hjv.dk/
http://www.hjv.dk/


beredskabsområde og kamp fra nærforsvar fra Skyttetjene-
ste.

Færdigheder
 Som enkeltmand i rammen af gruppen rutineret kunne ud-

føre bevogtningen af et militært objekt, herunder beherske 
ophold og adgangskontrol, patruljer, nærsikring og nærfor-
svarsopgaver i tilknytning hertil.

 Som enkeltmand i rammen af gruppen rutineret kunne ud-
føre afsøgning (snigpatrulje) af et stykke terræn i tilknytning 
til objektet ifm. bevogtningen.

 Kunne medvirke til at indrette bevogtningen med tildelt ma-
teriel, herunder evt. pigtråd, bomme, spejle og lignende.

Kompetencer
 Som enkeltmand i rammen af hold og gruppe kunne se sam- 

menhænge mellem de indlærte færdigheder i HGU og Skyt-
tetjeneste i Hjemmeværnet ifm. gennemførelse af bevogt-
ning af et militært objekt.

 Som enkeltmand i rammen af hold og gruppe kunne kombi-
nere de indlærte færdigheder fra HGU og Skyttetjeneste i 
Hjemmeværnet ifm. gennemførelsen af bevogtningen.

 Som enkeltmand kunne tage ansvar for at afpasse sin 
magtudøvelse i rammen af hold og gruppe ift. truslen, for-
holdsordren og de gældende bestemmelser for bevogtning 
og vagttjeneste på militære områder.

Indhold
GUARDEX indeholder følgende emner:
 Bevogtning i forbindelse med et militært objekt.
 Skyttetjeneste i Hjemmeværnet.
 
Studie- og arbejdsmetoder 
GUARDEX er en afsluttende øvelse, som både indeholder teori 
og praktik. GUARDEX afsluttes med en øvelse der indeholder 
cases/momenter, som bygger på den teori og praktik der er 
gennemgået i løbet af hele uddannelsesforløbet.

Eksamen / Prøve / Certificering 
Prøveform: Fomativ evaluering under øvelsen.
Varighed: 24 timer.
Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået. 
Censur: Intern.
Kvalifikation (Q i DeMars): 
 Q-nr. 02298761 GUARDEX, 1030.
 Q-nr. 03137778 ENH, BEVOGTNING, 6003.

Bemærkninger 
Hjemmeværnsskolen gennemfører kun GUARDEX ifm. BOOT-
CAMP.

GUARDEX kan gennemføres af Hjemmeværnets myndigheder, 
men også af underafdelinger såfremt de rette kompetencer er 
tilstede.

Uddannelsesudbyder
Hjemmeværnsskolen
Vesterhavsvej 302
6830 Nørre Nebel
Tlf.: 72 82 05 00

Bemærk at uddannel-
serne gennemføres på 
forskellige lokationer i 
landet. Se under aktivite-
ten på www.hjv.dk 

SAP ID
D-objekt 02502570

Objekt forkortelse
GUARDEX

http://www.hjv.dk/


GAURDEX kan med fordel anvendes som vedligeholdende ud- 
dannelse i underafdelinger eller som distriktsledet aktivitet, 
med henblik på at opretholde 24 FRT eller som almindelig ruti-
nering og repetition for alle Hjemmeværnets soldater.

Kursusleder og instruktører skal have Grundlæggende Instruk-
tørkursus eller tilsvarende, derudover skal de være gruppefø-
rer- eller delingsføreruddannet.

GUARDEX tilstræbes gennemført i tilknytning til hovedvagten 
på en af Forsvarets kaserner/flyvestationer. Alternativt kan an-
dre tildelte A- eller B-objekter med fordel anvendes. Der skal 
dog være mulighed for at afgive løse skud.

GUARDEX skal gennemføres i relation til krisestyringstrin 2 og 
3 (fokus på krisestyringstrin 3).

Godskrivning:
Såfremt du som kursist har anden relevant uddannelse, som 
du mener er kompetencegivende og du dermed kan opnå 
godskrivning for dele eller hele uddannelse, så kontakt dit di-
strikt for meritafklaring. 
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