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Kære kursist 
Tak for din tilmelding til Lovpligtig uddannelse, modul 3. 
 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Hjemmeværnsskolen og håber, at kurset giver dig en viden, som er til 
gavn for dig og din enhed. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Formål med uddannelsen 

er at uddanne dig til at kunne indgå som geværskytte i en bevogtningsdeling i Hærhjemmeværnet, 

Virksomhedshjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet. Uddannelsen er forudsætning for efterfølg-

ende at kunne deltage i bevogtningsdelingens enhedsuddannelse. 

Uddannelsen omfatter følgende: 

• Resterende våbenuddannelse 
• Vagttjeneste 

• Førstehjælp på kamppladsen 

• Småstyrkers kamp 
 

Forudsætninger 

Forudsætningerne til kurset kan du finde i uddannelsesbeskrivelsen, der ligger på aktiviteten på 
hjv.dk. 
Er du i tvivl, om du lever op til kravene for uddannelsen, skal du kontakte din uddannelsesstøtte-
officer, næstkommanderende eller chefen i din underafdeling. 
 

Husk! 
 
bliver du mod forventning forhindret i 

at deltage, skal du give besked til 
Hjemmeværnsskolen på tlf. 728 20616. 
Ved afbud umiddelbart før kursusstart, 
f.eks. ved pludselig opstået sygdom 
eller hvis du bliver forsinket, skal du 
ringe på tlf. 2214 2434. 
 

 

Du får… 
en uddannelse, der 

sætter dig i stand 

til at indgå som 

geværskytte i en 

bevogtningsdeling 
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Praktisk information 
  

  
 

Tid og sted 

 

 

FRE 14 – LØR 22 AUG 2020 

 

Vordingborg Kaserne 

Sankelmarksvej 26 

4760 Vordingborg 

 

Ved ankomst til kasernen, henvend dig til vagten. Husk militært ID-kort, da 

det gør din færden ind og ud på kaserne nemmere. Følg herefter skiltene til 

cafeteriet, hvor du vil blive registreret og få udleveret nøgle til indkvartering. 

 

 

  

  
 

Forplejning 
 

 

Der er fri kost under opholdet. 

 

Hvis du har særlige behov for forplejning, vil køkkenet hjælpe dig på bedste 

vis. Vi vil derfor bede dig om hurtigst muligt at kontakte Hjemmeværnsskolen 

på mail til: hvs-ktp-okonomikont@mil.dk 

 

Det er forbudt at medbringe madvarer, øl, vin, spiritus og euforiserende 

stoffer på kursusstedet. 

 
Første og sidste måltid fremgår af timeplanen. Du er ikke berettiget til at få 

dækket disse måltider under transport til/fra kurset. 

 

 

  

  
 

Medbring 
 

 

 Militært ID-kort 
 Login til hjv.dk 
 Hætte til uniformen 
 Baret/Hue 
 Støvler 

 Skjorter, kampskjorter, T-shirts, undertøj og strømper 
 Basis med tasker og feltflaske med bæger 

 Sikkerhedsbriller 
 Hjelm 
 Felthue/Kamphue 
 Regntøj, halstørklæde, fiberpels 
 Refleksvest og refleksbind 
 Idrætstøj og idrætsfodtøj 
 Sygesikringsbevis 

 Rygsæk 
 Bivi-bag./enkeltmandstelt eller sovepose med tilbehør 
 Hængelås til dit skab 
 Toiletsager 
 Du skal IKKE medbringe våben til kurset 

 

Mangler du noget på listen, skal du kontakte din egen underafdeling i god 

tid inden kurset. 

 

  

mailto:hvs-ktp-okonomikont@mil.dk
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Påklædning 

 

 

Frivillige: 

 Tjeneste- eller Funktionsuniform M/84, M/01, M/04 eller tilsvarende 

 

Militært ansatte i Forsvaret samt hjemmeværnssoldater fra Norge 

og Sverige: 

 Uniform, hovedbeklædning og støvler  

 
 

  

  
 

Kørsel 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Har du behov for 
hjælp eller rådgivning 

kan du kontakte det 
Administrative Center 
via din HJV.DK-mail til  
FRS-KTP-HJV-ADM@mil.dk  
eller tlf. 728 10800. 

 

 

1. Du kan undersøge om, det er muligt at låne et militært tjenestekøretøj 
(personbil) fra eget distrikt. 
 

2. Du kan benytte offentlig transport. Her har du 2 muligheder: 
a. Du køber en billet, som refunderes ved afregning på HJV.DK. 
b. Du kan bestille en billet på HJV.DK. 

 

3. Hjemmeværnsskolen opfordrer til, at du finder andre kursister at køre 
med. Kontakt dit distrikt eller meld dig ind i Facebookgruppen HJV-
samkørsel https://www.facebook.com/groups/2510251202400358/ for 

oplysninger om, der er andre kursister i dit område, som du kan køre 
sammen med. 

 
4. Hvis du vælger at køre i privat bil/motorcykel, er du berettiget til 

kørselsgodtgørelse for én hen- og tilbagerejse efter statens laveste 

sats. Afstanden beregnes på baggrund af www.krak.dk. Rejseafreg-
ningen foregår på HJV.DK. 
 

5. Hvis du skal over Storebælt, kan du bestille E-booking på HJV.DK eller 
selv købe brobillet. Beløbet refunderes ved rejseafregningen på HJV.DK. 

 
6. For hjælp til rejseafregning på HJV.DK: 

 Se ”Grundkursus HJV.DK” på FELS.DK 
 Klik på ”hjælp” på HJV.DK 

 
7. Der må ikke anvendes puljekøretøjer, lejebiler og flytransport. 

 
8. Der kører tog til og fra Vordingborg Station. Busrute 62 kører fra 

Vordingborg Station, og Møn med stoppested lige ved kasernen. 

 
 

  

  
 

Internet 
 

 

Der er adgang til trådløst internet på kasernen. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/2510251202400358/
http://www.krak.dk/
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Godtgørelse 
 
 
 
Har du behov for 
hjælp eller rådgivning 
kan du kontakte det 
Administrative Center 

via din HJV.DK-mail til  
FRS-KTP-HJV-ADM@mil.dk  
eller tlf. 728 10800. 

 

 

Du er berettiget til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste med indtil 

højeste dagpengesats. Du skal skriftligt erklære størrelsen af din daglige løn 

eller skriftligt erklære, at du har benyttet ferie eller fridage. 

 

Godtgørelsen ydes som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i 

hovederhverv. Derfor kan der f.eks. ikke gives godtgørelse for tabt 

arbejdsfortjeneste til studerende på SU. 

 

Ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste foregår på HJV.DK. 

 

 

  

  
 

Krænkende 
adfærd 

 

 

Hjemmeværnsskolen ønsker et åbent og trygt undervisningsmiljø baseret 

på et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde mellem de frivillige og 

medarbejderne. Derfor accepterer Hjemmeværnsskolen ikke mobning, 

chikane, vold, trusler, diskrimination eller andre former for krænkende 

adfærd. Krænkende adfærd er uacceptabel uanset, hvilken form og på 

hvilken måde den udøves.  

 

Hvis du alligevel oplever eller er vidne til krænkende adfærd, så bedes du 

straks kontakte din kursusleder for at få løst problemerne så tidligt som muligt. 
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Timeplan 
Dag Periode Aktivitet Sted 
    
Dag 1 1700-1730 KURSUSSTART – Registrering og indkvartering VOR 

 1730-1800 Aftensmad KANT 
 1800-1815 Velkomst og praktiske oplysninger UV 
 1815-1915 Definition og begreber UV 
 1915-2015 Ansvar, regler og beføjelser UV 
 2015-2100 Gruppetid GRP 

 2100-2115 Afslutning på dagen UV 
    

Dag 2 0700-0745 Morgenmad KANT 
 0745-0805 Eksersits og appel P-plads 
 0805-0845 Udlevering af våben og transport til skydebanen  VK 
 0845-1215 Indskydning (vb-skydningerne) SKB 
 1215-1300 Frokost (transportkost) SKB 
 1300-1700 Kulisse (vb-skydningerne) SKB 

 1700-1800 Aftenspisning (transportkost) SKB 
 1800-2000 Mørkeskydning SKB 
 2000-2130 Transport til kasernen + vedligeholdelse og aflevering af våben VK 
 2130-2145 Afslutning på dagen  GRP 
    
Dag 3 0700-0745 Morgenmad KANT 
 0745-0805 Eksersits og appel P-plads 

 0805-0930 Klar til kamp VOR 
 0930-1130 Indrykning og etablering af vagt VOR 
 1130-1800 Turnus (120 min) og frokost 

- Adgangskontrol og vagtpatrulje 
- Hindringer 
- Visitation 

VOR 

 1800-1845 Aftenspisning KANT 

 1845-2300 Øvelse + oprydning VOR 
 2300-2315 Afslutning på dagen UV 
    
Dag 4 0700-0745 Morgenmad KANT 
 0745-0805 Eksersits og appel P-plads 
 0805-0845 Udlevering af våben og transport til skydebanen VK 

 0845-1215 Hastigt stående og knælende skydestillinger SKB 
 1215-1300 Frokost (transportkost) SKB 

 1300-1700 Skydning fra bevægelse  SKB 
 1700-1800 Transport til VOR + vedligeholdelse  VK 
 1800-1845 Aftenspisning KANT 
 1845-1900 Intro til TCCC (tactial combat casualty care) UV 
 1900-1945 Håndtering af C (tourniquet) UV 

 1945-2015 Håndtering af A UV 
 2015-2100 Håndtering af B UV 
 2100-2300 Håndtering af C UV 
 2300-2315 Afslutning på dagen UV 
    

Fortsættes på næste side…  
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Dag Periode Aktivitet Sted 
    
Dag 5 0700-0745 Morgenmad KANT 
 0745-0805 Eksersits og appel P-plads 

 0805-0815 Udlevering af våben VK 
 0815-0845 Håndtering af D UV 
 0845-0915 Håndtering af E UV 
 0915-0945 Nødflytning UV 
 0945-1100 Intro til SSK samt udlevering af mat. m.m UV/VK 
 1100-1200 Klar til kamp VOR 
 1200-1245 Frokost KANT 

 1245-1315 Transport til TN VOR 

 1315-1715 Bevægmåder i TN TN 
 1715-1815 Feltmæssig forplejning TN 
 1815-0700 BSO dag/mørke 

Anvendelse af rasteudstyr 
Felthygiejne 

Feltmæssig vedl. 

TN 

Dag 6 0700-0730 Morgenmad (Feltration) TN 
 0730-0800 Klar til kamp TN 
 0800-1200 Ildkampens elementer TN 
 1200-1300 Frokost (Feltration) TN 
 1300-1600 Terrænbeskrivelse TN 
 1600-0700 BSO + aftenspisning (Feltration) 

Posttjeneste 
Patruljetjeneste 
Særlige forhold i mørke + demo 

Feltmæssig ved. 

TN 

    
Dag 7 0700-0730 Morgenmad (Feltration) TN 
 0730-0800 Klar til kamp TN 

 0800-1700 Handlebaner sammenstød med MS inkl. Frokost (Feltration) TN 
 1700-1730 Transport til VOR TN 
 1730-2030 Rengøring af materiel og våben samt  aftenspisning VOR 
 2030-2045 Afslutning på dagen UV 
    
Dag 8 0700-0745 Morgenmad KANT 

 0745-0805 Eksersits og appel P-plads 
 0805-0900 Udlevering af materiel/våben + klar til kamp VK 
 0900-0930 Transport til TN VOR 
 0930-1530 Handlebaner med stillingindtagelse og ildåbning inkl. Transportkost TN 
 1530-2300 Kamp for stilling + aftenspisning (transportkost) TN 

 2300-2330 Transport til VOR TN 
 2330-2359 Våben-vedligeholdelse og afslutning på dagen P-plads 

    
Dag 9 0700-0745 Morgenmad KANT 
 0745-0805 Eksersits og appel P-plads 
 0805-1100 Oprydning, rengøring, aflevering af våben og udstyr og værelser VOR 
 1100-1200 Evaluering af kursus samt parade UV 
 1200- Farvel  
    

 

Sted: KANT =  Kantinen 

 UV =  Undervisningslokale 

 TN = Terræn 

 SKB = Skydebanen 

 GRP = Grupperum 

 VK = Våbenkammer 

  

Bemærk 
Der kan 

forekomme 

ændringer inden 

kursusstart 
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Vordingborg Kaserne 

Sankelmarksvej 26 

4760 Vordingborg 
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Jeg glæder mig til at se dig på kurset! 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Seniorsergent 

Søren C. Balsløv 
Kursusansvarlig 

Tlf. 2214 2434 

Spørgsmål? 
Hvis du har spørgsmål 

vedr. kurset, er du altid 
velkommen til at kontakte 

Hjemmeværnsskolen på 

tlf. 2214 2434 


