
 

 
 

Maritim Force Protection (MFP)  i Marinehjemmeværnet (MHV), 
1482 

 
Uddannelsesbeskrivelse 
 
Indledning 
MFP er rettet mod MHV Maritim Force Protection enheder. Hele modulet 
gennemføres ved Hjemmeværnssektionen.  
 
Formål 
Formålet med modulet er, at kursisten uddannes til maritim havnebe-
vogtning. 
Derudover uddannes kursisten i sikker anvendelse af standardhåndvåben 
til søs og gennemfører uddannelse efter Søfartsstyrelsens krav i hen-
holdsvis sejlads i visse motordrevne fritidsfartøjer (u/ 15 m) og kommu-
nikation med civil maritim VHF. 
 
Forudsætninger 

HGU. 

Læringsudbytte 
Efter afslutning af modulet forventes kursisten at have opnået følgende 
viden, færdigheder og kompetencer: 
 
Viden 
 Kursisten har viden om og forståelse for sikker sejlads med Marine-

hjemmeværnets gummibåde. 

 Kursisten har viden om og forståelse for sikker anvendelse af gevær 
M/95 på et marinehjemmeværnsfartøj. 

 Kursisten har viden om og forståelse for Global Maritime Distress and 
Safety System (GMDSS), herunder opbygning, udstyr og tjenester.  

Færdigheder  

 Kursisten kan anvende relevante internationale søvejsregler og udfø-
re sikker sejlads med marinehjemmeværnets gummibåde. 

 Kursisten kan anvende gevær M/95 om bord på Marinehjemmevær-
nets fartøjer og i gummibåd, samt identificere eventuelle brud på 
skydesikkerheden. 

 Kursisten kan anvende regler og procedurer for civil maritim VHF 
radiokorrespondance, herunder nød-, il- og sikkerhedsmeldinger, 
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UDDANNELSESBESKRIVELSE 
 

Kompetenceudvikling er vital for 

Hjemmeværnets evne til at løse 

tidens og fremtidens opgaver. 

 

 



 

samt anvende civile maritime kommunikationspublikationer og -
håndbøger. 

 
Kompetencer 

 Kursisten kan tage ansvar for sikker sejlads og godt sømandskab i 
Marinehjemmeværnets gummibåde. 

 Kursisten kan indgå i skydning til søs og bekæmpe mål under ledelse 
af en fartøjsfører. 

 Kursisten kan tage personlig stilling og handle i overensstemmelse 
med de af Søfartsstyrelsen gældende regler og procedurer i forbin-
delse med afvikling og modtagelse af civil maritim VHF-
kommunikation, særligt i forbindelse med nød-, il- og sikkerhedsmel-
dinger.  

 
Indhold 
MFP indeholder 8 nedenstående kurser/uddannelser. Uddannel-
ser/kurserne er skrevet i den anbefalede rækkefølge: 
 
 Short Range Certificat 

 Speedbådscertifikatkursus 
 Militær Kommunikation MFP  
 SAIS Operatørudannelse  
 Mørkekampmidler  
 Resterende Våbenuddannelse 
 Gummibådsfører, MHV   
 Maritim Havnebogtning  
  
Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder) 
Undervisningen gennemføres som tilstedeundervisning, og der inddrages 
skiftende pædagogiske principper og metoder, som beskrevet i Instruk-
tørvirke i Forsvaret. 
 
Eksamen / Prøve / Certificering  
Speedbådscertifikat og Short Range Certificate eksamineres af Hjem-

meværnsskolens Center for Civile Maritime Kompetencer, efter be-

myndigelse af Søfartsstyrelsen. Kursisten vurderes bestået/ikke bestået. 
 
Kursister på Resterende Våbenuddannelse, MHV  evalueres ud fra til-
fredshedsindikatorer på de enkelte lektioner, der fremgår af læringspla-
nen. 
 
 
Ved bestået tildeles kvalifikationerne: 
Q 3552716 Maritim Force Protection  
Q 3468856 Speedbådscertifikatkursus  
Q 1694762 Basisuddannelse, GV M95 familien  
Q 3022963 Kontrolskydning udleveret våben  
Q 2587100 Short Range Certifikate  
Q 2337470 Maritim havnebevogtning  
Q 2975152 Mørkekampmidler  
Q 3094668 SAIS operatøruddannelse  
Q 2802855 Gummibådsfører, MHV  
Q 3026278 Militær kommunikation MFP 
 
 



 

Bemærkninger  
Hele modulet gennemføres centralt ved hjemmeværnsskolens marine-
hjemmeværnssektion (MHS). Resterende våbenuddannelse, MHV og 
Short Range Certificate kan gennemføres lokalt af en marinehjemme-
værnsflotille. 
 
Instruktørerne skal have instruktørkursus og være godkendt af MHS som 
instruktør på de enkelte fagområder.  
 
   

 


