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Forord 

Denne lærebog er grundlaget for øvelsesledere, når de skal gennemføre en-
hedsuddannelse for egen divisions besætninger/grupper. 
Bogen beskriver det generelle grundlag for gennemførelse af lektioner, øvelser, 
skydninger mm, og anviser hvilke hjælpemidler, der på en god måde kan bruges 
ved gennemførelse af enhedsuddannelse i Marinehjemmeværnet. 
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1. Enhedsuddannelse 

Enhedsuddannelse i såvel sømandskab som våbenbetjening er nogle af marine-
marinehjemmeværnets vigtigste aktiviteter. Det gør os bedre til at løse vores 
opgaver og lærer os at arbejde sammen. 
 

Dine enhedsopgaver og opstillingsgrundlag er at finde på www.hjv.dk.  
Enhedsuddannelsen har til formål at marinemarinehjemmeværnets enheder kan 
løse de pålagte opgaver, som en del af det øvrige totalforsvar. Opgaver og opstil-
lingsgrundlaget er styrende for, hvilke uddannelses-/enhedsaktiviteter, der skal 
gennemføres. Disse aktiviteter bør fremgå af flotillens aktivitetsoversigt, der 
normalt udarbejdes for et år ad gangen. 
Til støtte og styring for besætningerne er de beskrevet i RFM, kap. 4-16. 

a. Formål 

Formålet med enhedsuddannelsen er at sætte enheden (besætnin-
gen/gruppen/divisionen) i stand til at løse de pålagte opgaver. 

b. Enhedsuddannelse, principper 

Enhedsuddannelse er en vigtig del af aktiviteterne i marinemarinehjemmevær-
net. Øvelserne, skydningerne og træning i sømandskab har til formål at uddanne 
gasterne i at samarbejde om løsning af en fælles opgave. Opgaven bliver derved 
styrende for uddannelsens art og indhold. 
 

Det specielle ved enhedsuddannelsen er, at man vil lære gaster i fællesskab at 
løse opgaver, der er for store til, at den enkelte kan løse dem alene. Nøgleordet i 
enhedsuddannelse vil derfor være samarbejde. Samarbejde forudsætter, at flere 
gaster involveres, og dermed er risikoen for misforståelser også til stede. Misfor-
ståelser og forglemmelser er en hyppig årsag til, at øvelser, skydninger og træ-
ning i sømandskab får et uheldigt forløb. 
 
For at undgå misforståelser er der udviklet en systematisk metode til at tilrette-
lægge og gennemføre enhedsuddannelse. Denne metode sikrer, at forudselige 
problemer undgås. Metoden vil blive gennemgået trin for trin. 
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Øvelsestilrettelæggeren skal tilstræbe at gennemføre enhedsuddannelse på en 
realistisk måde set i forhold til enhedens opgaver og opstillingsgrundlag. Det 
betyder, at f.eks. at besætninger bør gennemføre enhedsuddannelse om bord på 
fartøjet, så enheden kan blive i stand til at løse opgaverne såvel med som uden 
våben. 
Herved opnås, at besætningen bliver kontrolleret i løsning af de opgaver besæt-
ningen måtte kunne blive indsat for. 

c. Indhold 

Indholdet af enhedsuddannelser er tilpasset marinemarinehjemmeværnets op-
gaver og opstillingsgrundlag. Hvilken uddannelse din enhed skal have og i hvilken 
rækkefølge kan findes på hjv.dk under uddannelsesveje. 
 
Her finder du desuden uddannelsesdirektiver for de enkelte uddannelser. 

d. Tidsforbrug 

For sejlende besætninger og MFP gruppen/delingen kan enhedsuddannelsen 
indpasses i en almindelig aftensejlads, men det er en stor fordel at der også ind-
drages større samarbejde i form af weekendøvelser, hvor besætningen for alvor 
kan blive prøvet af. 

e. Cyklus 

Det er opgaven til enheden, der bestemmer, hvordan enhedsuddannelsen skal 
gennemføres. 
 
Hvis enheden er helt ny eller har haft en udskiftning af folk på mere end ca. 25%, 
bør enheden gennemføre enhedsuddannelse i afprøvning af rullerne. 
 
Som næste trin gennemføres det emne/de emner, som er anført under enheds 
opgaveanvisning/opstillingsgrundlag. Derefter vedligeholdes enhedens færdig-
heder ved øvelser, skydning og træning i sømandskab - så besætningen hele 
tiden er duelig. 
Enhedsuddannelse er ikke et emne, der overstås på én gang, men et stedse til-
bagevendende emne, for enheden. Dette ses også i beskrivelsen i RFM kap. 4-16, 
hvor emnerne er opsat med et antal gange årligt. 
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f. Niveau 

Enhedsuddannelsen i besætningerne gennemføres af fartøjsføreren, men for at 
der også sker en samlet afprøvning af hele enheden med fartøjsføreren som 
fører er det vigtigt at OPO forestår en øvelse af enheden. 
Er det hele flotillen der skal afprøves i samarbejde hen over divisionerne er det 
NK HVF, der har opgaven som øvelsesleder. 
 
Hvor der anvendes markeringsstyrke kan fartøjsføreren ikke føre sin besætning, 
styre markeringsstyrken og være sin egen læremester på en gang. Derfor skal 
øvelseslederen være en anden. OPO/KDOLOGOF er specielt uddannet til at gen-
nemføre enhedsuddannelse for besætninger/grupper. 

g. Sammensatte enheder 

Ved gennemførelse af enhedsuddannelse er det optimale, at enheden samlet 
kan gennemføre enhedsuddannelse. Men grundet forskellige forudsætninger og 
aktivitetsbehov i enheden kan det være nødvendigt at gennemføre enhedsud-
dannelse med sammensatte enheder, hvor specielt kravene til de enkelte funk-
tioner om bord kan sætte sine behov. Her kan det være nødvendigt at funktioner 
udfyldes med gaster fra en anden besætning. 
 
Her skal man blot være opmærksom på, at gaster ikke får tildelt andre funktio-
ner end dem de er uddannet til. Det enkelte Q – kvalifikationen - følger dog be-
sætningen som har gennemført enhedsuddannelsen, via indberetning på 056. 
Herved kan det ses hvad den enkelte besætning har af enhedsuddannelse. 
 
Godkendelse og retningslinier af enhedsuddannelse fremgår af RFM 4-16. 

h. Forløb 

Det vil for besætningerne foregå i to strenge. 
Første via de indplacerede punkter i henhold til RFM 4-16, hvor det er FARF der 
forestår gennemførelse. 
Anden via planlagt øvelsesforløb forestået af OPO/KDOLOGOF/NK HVF. 
 
Det planlagte forløb med OPO/KDOLOGOF/NK HVF uanset emnet, sker i følgende 
4 trin: 
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TRIN 1: 
Lektion i MODSTANDEREN/TRUSLEN. 
Denne lektion giver gasten et kendskab til modstanderens handlemulighe-
der/trusselsbilledet i forhold til uddannelses formål. 
  
Lektion i ENHEDENS TAKTIK.  
Lektionen giver enheden kendskab til egne handlemuligheder i forhold til ud-
dannelsen og formål. 
 
TRIN 2: 
INSTRUKTIONSØVELSER, hvor forløbet af øvelsen er kendt på forhånd af delta-
gerne. Øvelsen overholder marinehjemmeværnets taktiske og sømandsmæssige 
principper. Når der konstateres fejl, afbrydes øvelsen, og efter en kort instrukti-
on gentages momentet, indtil alt er korrekt.  
 
TRIN 3: 
Er en KONTROLØVELSE, hvor forløbet af øvelsen ikke er kendt på forhånd af del-
tagerne. Enhedsuddannelsen/øvelsen gennemføres som en kontrol af besæt-
ningens færdigheder i taktisk og sømandskab, samt fartøjsførerens færdigheder 
som fører af såvel fartøj, som gaster. 
 
TRIN 4: (Ikke obligatorisk) 
Evt.: ENHEDSSKYDNING, hvor enheden skyder med skarp ammunition. Øvelsen 
har til formål, at øve de enkelte delelementer så skarpt som muligt. 

i. Nøglepersoner 

De to vigtigste personer i enhedsuddannelsen er FARF/GF og OPO/KDOLOGOF. 
Gennemførelse af enhedsuddannelse kræver et snævert og gnidningsløst sam-
arbejde mellem disse. OPO/KDOLOGOF er, som tidligere beskrevet, enhedsud-
danner/øvelsesleder for den samlede besætning/gruppe. 
 
Marinehjemmeværnet er så heldigt stillet af FARF selvstændigt kan gå på søen 
og gennemføre skydning med den samlede enhed, og ellers er OPO/KDOLOGOF 
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som fuldt uddannet til at planlægge og gennemføre alle punkter i enhedsud-
dannelsesforløbet. 

j. Støttematerialer 

Til enhedsuddannelsen er der udarbejdet RFM 4-16, som i overskrifter beskriver 
de enkelte emner besætningen skal berøre. Endvidere findes der denne lærebog. 
Øvelsesledere og andre førere kan også hente støtte i eksempelvis håndbøgerne 
for henholdsvis Taktik for divisionen, Taktik for besætning/gruppe.  
Støttematerialer mv. kan rekvireres via internet og ved brug af dit medarbej-
dernummer på www.hjv.dk > Hjemmeværnsskolen > Publikationsbestilling. 
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2. Ansvarsfordeling og opgaver 

a. Ansvar og opgaver 

Opgaverne og ansvaret for enhedsuddannelsen er fordelt på befalingsmændene 
i flotillen. Denne fordeling fremgår af den enkeltes tjenestebestemmelse eller 
funktionsbeskrivelse. Her citeres de dele, der drejer sig om uddannelse. 
 
FH 
Udsteder direktiver for øvelser og skydninger. 
Virker som den for skydningen ansvarlige chef, på land – såfremt vedkommende 
har beføjelserne jf. SIKKAV. 
 
NK HVF 
Planlægger og kontrollerer flotillens øvelser og skydninger. 
Sørger for at planlægge, tilrettelægge og gennemføre uddannelsen på en hen-
sigtsmæssig måde og sådan, at den tager hensyn til den enkeltes forudsætninger 
og opgave. 
 
UDSTOF  
Tilrettelægger og gennemfører uddannelsesaktiviteter i flotillen, har herunder 
ansvar for rettidig fordeling af opgaver til øvrige befalingsmænd samt for, at de 
nødvendige hjælpemidler og lokaler er til rådighed.  
 
OPO/KDOLOGOF 
Tilrettelægger og gennemfører enhedsuddannelsen med divisionens BES/GRP. 
Virker som skyde- og sikkerhedsledere på land. 
 
NK DIF 
Hjælper OPO/KDOLOGOF, når denne tilrettelægger og gennemfører enhedsud-
dannelsen. 
 
FARF 
Virker som den for skydningen ansvarlige ved søskydninger i henhold til RFM 
2-11. 
Gennemfører enhedsuddannelse af besætningen i henhold til RFM 4-16. 
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FARF/GF 
Virker som fører under BES/GRP gennemførelse af enhedsuddannelse. 
Medvirker i tilrettelæggelse af enhedsuddannelsen og kommer med forslag til 
specialmomenter og kan gennemføre tropslære lektioner.  
 
SKYLÆ 
Kan hjælpe øvelseslederen, når denne tilrettelægger og gennemfører instrukti-
ons- og enhedsskydninger såvel på land som på søen. 
 
FSBM 
Udleverer og inddrager forsyningsgenstande, ammunition og våben i overens-
stemmelse med gældende bestemmelser. 

b. Generelt 

En grundig tilrettelæggelse er det bedste udgangspunkt for at kunne gennemføre 
en øvelse eller skydning bedst muligt. 
For at modvirke ubehagelige overraskelser, er det en fordel at arbejde struktu-
reret. 
 
Strukturen for tilrettelæggelse af en øvelse eller en skydning består af 7 punkter: 
 

1. Udarbejdelse af øvelsesdirektiv. 
2. Udarbejdelse af foreløbig drejebog og evt. instruks. 
3. Rekvisition af midler. 
4. Rekognoscering, af landområde eller valg af maritim placering. 
5. Udarbejdelse af endelig drejebog og evt. sikkerhedsinstruks. 
6. Gennemgang med førerne og evt. sikkerhedspersonel. 
7. Klargøring til øvelsen/skydningen. 
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3. Tilrettelæggelse 

Før man tilrettelægger en øvelse, må man beslutte, hvad man vil opnå, og hvilke 
ressourcer man vil ofre. Dermed får man skabt en ramme for øvelsen. 

a. Øvelsesdirektiv 

Denne ramme skrives i et øvelsesdirektiv, der bruges som udgangspunkt for til-
rettelæggelsen. Ved underafdelingen er det chefen, der udsteder øvelsesdirek-
tiverne; også selvom det er næstkommanderende, der i praksis skriver dem. 
 
Direktivet er delt op i hovedpunkterne: 

1) Formål 
2) Mål 
3) Indhold 
4) Øvelsesform 
5) Øvelsestilrettelægger/-leder 
6) Hjælper for øvelsesleder 
7) Øvelsesdeltagere 
8) Påklædning 
9) Markeringsstyrke 
10) Øvelsesområde 
11) Tid og tidsramme 
12) Henvisninger 
13) Bemærkninger 
14) Sikkerhedsbestemmelser 
15) Midler til rådighed 

 
Et direktiv tager udgangspunkt i en operativ opgave, som flotil-
len/divisionen/besætningen er pålagt at udføre. 
På den måde sikrer FH/OPO/KDOLOGOF at der er sammenhæng mellem den 
operative opgave og den enhedsuddannelse, som gennemføres i flotil-
len/divisionen/besætningen. 
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Et øvelsesdirektiv er chefens mulighed for at uddanne sine enheder til at løse 
opgaverne. Direktivet giver samtidig muligheder for at øve enhederne, idet der 
er behov for og individuelt for de opgaver, de skal løse.  
Indholdet i øvelsesdirektivet skal gennemføres, og har enheden mulighed for at 
gennemføre yderligere momenter end dem, der er nævnt i direktivet, må dette 
gerne ske, hvis der er tid til det. 
 
1) Formål 
Punktet beskriver kort, hvad øvelsen skal gå ud på. 
 
Eksempel:  
Øvelsen skal give besætningen viden om og færdighed i at sikre eget fartøj ved 
opankring på søen. 
 
2) Mål 
Punktet beskriver de Læringsaktiviteter, som deltagerne gennem læringsmå-
lene med tilhørende omfangsbeskrivelser skal kunne udføre, når øvelsen er 
slut. 
 
Målbeskrivelsen: 
Angiver det enkelte Læringsmål (fra læringsudbyttet), gasterne skal kunne op-
fylde, når øvelsen er slut. 
Læringsmålene beskrives ved hjælp af LHR-taksonomien (KVALIFIKATIONS-
RAMMEN FOR LIVSLANG LÆRING) i 

- Viden: er vores grundlag for at kunne handle, At handle uden at vide 
hvad vi gør eller hvordan vi gør det giver ikke menig. 

- Færdigheder: beskriver det deltageren sjak kunne kognitivt, kreativt 
kommunikativt eller rent kropsligt. 

- Kompetencer: beskrivelse af kompetencer udtrykker vores evne til 
gennemhandling at møde en udfordring. I handlingen gør vi brug af 
vores viden og færdigheder og af vores personlige egenskaber i øvrigt. 
De centrale begreber i forhold til kompetence er ansvarlighed og selv-
stændighed. 
 
Et læringsmål behøver nødvendigvis ikke at indeholde alle 3 begreber 
(viden, færdigheder kompetence) 
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Omfangsbeskrivelse: 
 I beskrivelsen fortæller omfangsbeskrivelsen, i hvilken sammenhæng eller 
kontekst viden, færdigheder og kompetencer skal kunne bringes i spil. Heri 
indgår sted, kompleksitet, faglighed og kvalitet. 
 
Eksempler til omfangsbeskrivelser: 

 skydebane eller terræn 

 træning på garnison eller øvelsesplads 

 alene eller sammen med andre 

 dag eller nat 

 simulator eller virkelighed 

 er det på tid, præcision eller andet. 
 
 
Eksempel: 
Ved øvelsens afslutning skal besætningen i dagslys (omfang) demonstrere (vi-
den) sømandskab og taktisk forståelse ved at beherske (færdighed) sikring af 
fartøj, således  
LMG er opsat, ladt og sikret. (Omfang) 
Mindst muligt personel er på vagt (Omfang) 
 
Hvis man ikke er ”dus” med Kvalifikationsrammen for Livslang læring (KLL) 
anbefales det at indhente yderligere viden herom  
 

 

3) Indhold 
Punktet beskriver hvilke emner, der skal indgå som momenter i øvelsen. Det vil 
som minimum være de ting, der er nævnt i målbeskrivelsen. Der kan godt være 
flere emner, som naturligt hører sammen med de emner, der er nævnt i målbe-
skrivelsen. Det kunne f.eks. være sanitets- eller sømandskab. I givet fald skal der 
også laves momenter i øvelsen, hvor enheden øver dette. 
 
4) Øvelsesform 
Det kan være: 
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 Instruktionsøvelse 
 Instruktionsskydning 
 Kontroløvelse 
 Enhedsskydning 

 
5) Øvelsestilrettelægger/-leder 
Punktet fastsætter, hvem der skal tilrettelægge øvelsen, og hvem der skal lede 
gennemførelsen. Det kan angives ved navn eller funktion. Normalt er øvelsestil-
rettelæggeren og -lederen samme person. Praktiske forhold kan gøre, at det er 
forskellige personer. I så fald skal direktivet klart definere hvem, der er ansvarlig 
for, at øvelsen bliver gennemført i overensstemmelse med direktivets formål. 
Dvs. at det er en bestemt person, der har ansvaret for såvel tilrettelæggelse som 
koordination mellem tilrettelægger og øvelsesleder. 
 
NK HVF vil normalt være øvelsestilrettelægger og –leder for øvelse af hele 
SØDIV/KDOLOGDIV. 
 
OPO/KDOLOGOF vil ligeledes normalt være øvelsestilrettelægger jf. funktions-
beskrivelser og –leder for besætning/gruppeøvelser. 
 
FARF er øvelsestilrettelægger for de årlige momenter, beskrevet i RFM 4-16. 
 
6) Øvelsesdeltagere 
Punktet vil normalt være angivet ved enhedsbetegnelsen. 
 
7) Påklædning 
Punktet fastsætter hvilken påklædning og udrustning, øvelsesdeltagerne skal 
bruge; men ikke markeringsstyrken. 
 
8) Markeringsstyrke 
Punktet angiver overfor øvelsestilrettelæggeren og -lederen, hvem der skal være 
markeringsstyrke. 
 
9) Øvelsesområde 
Punktet angiver det område, hvor øvelsen skal gennemføres. 
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10) Tid og tidsramme 
Punktet fastsætter dato og KDOLOGOF klokkesæt for øvelsens start samt dens 
varighed. 
 
11) Midler til rådighed 
Punktet oplyser hvilket materiel, ammunition m.v., der er til rådighed for gen-
nemførelse af øvelsen. 
 
12) Henvisninger 
Punktet indeholder information om relevante referencer i reglementer, lærebø-
ger og undervisningshæfter. 
 
 
13) Bemærkninger 
Punktet kan indeholde særlige instruktioner til øvelsestilrettelæggeren 
/-lederen, som ikke naturligt kan placeres under de andre punkter. 
 
14) Sikkerhedsbestemmelser 
Punktet præciserer de sikkerhedsbestemmelser, der skal gælde under øvelsens 
gennemførelse. Det er vigtigt at huske, at forglemmelser eller udeladelser i dette 
punkt ikke berettiger til overtrædelse af gældende sikkerhedsbestemmelser. 
 
15) Midler til rådighed 
Hvilken ammunition, ekstra våben, materiel, forplejning mm. må anvendes til 
øvelsen/uddannelsen. 
 
 
Dette er grundlaget, som øvelsestilrettelæggeren skal have, før arbejdet begyn-
des. 
På de næste sider er der vist et eksempel på, hvordan et færdigt direktiv kan 
være udformet. 
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b. Eksempel, direktiv for instruktionsøvelse HVF 

1) Formål 
Formålet med øvelsen er for alle deltagerne at sikre gennemførelse af pålagte 
krav for frivillige 

2) Mål 
Øvelsen skal give gasterne et Q for gennemført pligtige krav for aktive frivillige i 
marinehjemmeværnet. 
 
Resultatet er tilfredsstillende når den enkelte gast har opnået Q for 

 24 timers tjeneste 

3) Indhold 
Sømandskab 
Våbenbetjening 
Kontrolskydning 
Førstehjælp 

4) Øvelsesform 
Kontroløvelse 
Uddannelse 
Kontrolskydning 

5) Øvelsestilrettelægger/-leder 
NK HVF 

6) Hjælper for øvelsesleder 
OPO & KDOLOGOF 

7) Øvelsesdeltagere 
Flotillens aktive 

8) Påklædning 
Indsatsuniform M/04 
Hjelm 
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Ørepropper og beskyttelsesbriller 

9) Markeringsstyrke 
Nabo flotillen 

10) Øvelsesområde 
Nærområdet til havnen 

11) Tid og tidsramme 
Lørdag kl. 0900 – søndag kl. 1500 

12) Henvisninger 
Chefdirektiv, 
Reglement for Marinehjemmeværnsfartøjer. 
SIK KAV 

13) Bemærkninger 
Der skal sikres opsamling af gennemførte Q under hele øvelsen. 
Bemeldte lister samles af UDDSTOF, som sikre anmeldelse til MHD. 

14) Sikkerhedsbestemmelser 
Før øvelsens start: 

 Eftersyn af våben. 

 Indskærpelse af sikkerhedsbestemmelser anvendt AMM 

 Brug af åben ild/rygning. 

 

Efter øvelsen: 

 Afladning & eftersyn af VB/magasiner & aflever resterende AMM 
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15) Midler til rådighed 

Materiel Øvelses enhed Markering  Total 

5,56 løs    

5.56 skarp    

7.62 løs    

7.62 skarp    

Kanonslag    

LMG    

Forplejning    

Køretøjer    

    

    

    

 

c. Foreløbig drejebog 

Drejebogen består af følgende elementer: 
- Øvelsesdirektivet 
- Overordnet tidsplan 
- Momentliste 
- Momentbeskrivelser 

 
Som øvelsestilrettelægger skal du starte med at studere øvelsesdirektivet. Du 
skal gøre dig helt klart, hvad problemstillingen er ved den konkrete øvelse: 

 Hvad er det, du skal nå? Formål og mål (hvad skal øves?) 
 Hvilke midler har du til rådighed? Materiel, ammunition, hjælpere, kø-

retøjer, fartøjer, område og tid. 
 Hvilke begrænsninger ligger i de midler, du har til rådighed, sikkerheds-

bestemmelser og regler for afholdelse af øvelser, RFM mm. 
 
Disse spørgsmål vil ofte medføre, at du skal have undersøgt eller repeteret regler og 
principper i forskellige reglementer og lærebøger. 
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Herefter skal du vurdere, hvordan det er praktisk muligt at gennemføre øvelsen. 
Under arbejdet skal du i størst mulig udstrækning gøre øvelsen levende og inte-
ressant; men det må aldrig gå ud over øvelsens formål. Øvelsen skal være med et 
realistisk scenarie, dog kan tiden være komprimeret jf. drejebogen. Eks. kan 
ventetider være afskåret, lige som to punkter kan ligge tæt af hensyn til sejlads. 
 
Et af midlerne til at gøre øvelserne realistiske er at udføre tingene i stedet for at 
lade som om. 
Skal der udlægges brandslanger lades ikke som om. Slangerne rulles ud. 
 
Når du har undersøgt og vurderet de praktiske muligheder, noterer du dem i 
foreløbig rækkefølge, i den orden de findes betydende. Herefter skal du kontrol-
lere, om du har momenter for alle de emner, der er nævnt under INDHOLD i 
øvelsesdirektivet. 
 
Du skal nu i gang med at udarbejde den foreløbige drejebog. 

Numre (NR.) 
Har sin betydning under gennemførelse af øvelsen, idet de er lette at henvise til, 
når øvelseslederen og hjælperne skal tale sammen om momenterne. 

Tid 
Angiv forventet tid til momentet. Tiden er en af de faktorer, der styrer øvelsen. 
Du skal derfor beregne den meget nøje og notere tiden for hvert enkelt moment.  

Moment 
Her beskriver du overskriften på det moment der skal gennemføres. 

Formål 
Her skriver du de emner, der skal øves. Hvert emne udgør et moment. Meget 
ofte kan du fastlægge momenterne ved at tage de emner, der er noteret i IND-
HOLDET i direktivet, og gøre dem til momenter. 
 
Indhold 
Der øves: 

 Befalingsudgivelse 
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 Afsøgning 
 Klargøring af fartøj 
 Osv.... 

Momentliste 
Nr. Tid Moment Formål 

1 10 Befaling forskydning Kontrol af afgivelse og modtagelse 

2 45 Forskydning Taktisk kunnen på land 

3 5 Afsøgning fartøj  

4 30 Klargøring fartøj  

 

Dette er ikke tilstrækkeligt, idet emnet er mere omfattende. Der er også kriteri-
erne i målbeskrivelsen at tage højde for. 
 
PAS PÅ, at du ikke kommer til at beskrive de handlinger, som du vil se udført. 
 
Omvendt må du ikke lave for omfattende momenter. Det er bedre, at dele em-
nerne op i flere mindre dele. Hvis de enkelte momenter forudsætter for mange 
handlinger eller reaktioner, bliver det vanskeligt at kontrollere den korrekte ud-
førelse. 
 
I momentlisten er der nu en oversigt over det der skal gennemføres. Denne liste 
er samtidig styringsliste under øvelsen. Her ses de prioriteter der er lagt i øvel-
sen, og der kan til enhver tid genkaldes et moment, der ønskes gentaget. 
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Overordnet tidsplan 
For at styre øvelsen er det vigtigt at have en overordnet tidsplan. Vær opmærk-
som på at tidsrammer, kan være svære at styre. Specielt de første gange du skal 
forestå afvikling af en øvelse. 
 

Kl. BES1 BES2 BES3 Markering 

Nr. Emne Nr. Emne Nr. Emne  

0800       Øvelsesbefaling OPO 

0820 1 FARF BEF 1 FARF BEF 1 FARF BEF  

0845       Forventet afgang 

        

Momentbeskrivelse 
Momentbeskrivelsen sker på dette niveau kun som indledende, da der skal stu-
deres tidsplan og vælges område for gennemførelse, inden færdiggørelse. 
For hvert moment oprettes der en særskilt beskrivelse indeholdende: 

 Moment nr. 
 Tid 
 Moment navn 
 Kontrollant 
 Markering 
 Iværksættelse 
 Materialer 
 Kontrolpunkter 
 Noter 
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Eks. på momentbeskrivelse 
BEMÆRK at alle felterne IKKE nødvendigvis kan udfyldes for nuværende. 
 

 

Nr. 2 – Forskydning til fartøj 
 
Tid 
20 min. 
 
Kontrollant 
Jens Hansen 
 
Markering 
Ingen 
 
Iværksættelse 
Egen drift af FARF, efter klargøring af egen befaling 
 
Materialer 
Ingen 
 
Kontrolpunkter 

Kontrol af Indhold Forventet reaktion Note Ok 

Formation Indøvelse Indøvelse af FARF inden afgang   

Anvendelse    

Kontrol    

Sikring 360° Opretholdes hele vejen   

FARF kontrollerer   

xx     

     

 
Noter: 
Her kan kontrollanten skrive eventuelle noter til FARF for efterbehandling. 
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Kontrolpunkter 
Dette punkt er øvelsens facitliste. 
Her noteres læringsmål , altså de handlinger, du vil se øvelsesstyrken udføre, og 
hvornår det er godt nok. 

Befalinger 
I tilknytning til drejebogen skal du udarbejde de nødvendige befalinger, som skal 
starte eller styre øvelsen. Det skal naturligvis være fuldstændige 5-punkts befalin-
ger. Det er almindeligt, at denne opgave uddelegeres til hjælpere og underførere, 
dvs. førerne for henholdsvis øvelses- og markeringsstyrker. 
Det er i nogle tilfælde ok at FARF har en klargjort befaling med i lommen.  

Foreløbig/endelig drejebog 
Den eneste forskel på den foreløbige drejebog og den endelige drejebog er, at 
der ligger en rekognoscering imellem. Dette betyder, at man ved sit skrivebord 
udarbejder den foreløbige drejebog så detaljeret som overhovedet muligt og 
tilpasser øvelsen til det aktuelle område. 
For øvelser på søen, er muligheden/behovet for rekognosering ikke til stede, da 
der her alene vil ske anvendelse af søkort. 
 
Hvis man har været grundig i sit forarbejde, og området viser sig at være, som 
man regnede med, bliver den foreløbige drejebog til den endelige drejebog, 
uden at der er ændret et komma. 
Det sparer én for meget arbejde, når man er grundig fra starten. 

Markeringsstyrken 
På samme måde beskriver du, hvad markeringsstyrken skal foretage sig på dette 
tidspunkt af øvelsen. Det kan være klargøring til senere momenter eller ting, der 
skal udløse øvelsesstyrkernes handlinger, eller en naturlig fjendereaktion på 
øvelsesstyrkens handlinger. 

d. Rekvisition 

Du skal nu have rekvireret det materiel, som du forventer at få brug for, når 
øvelsen gennemføres. 
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I direktivet kan du læse, hvad du kan disponere over. Det kan være nødvendigt 
at ændre på det befalede. I så fald må du indhente direktivudstederens accept. 
Hvis dine ønsker er rimelige og velbegrundede, vil det normalt ikke være et pro-
blem. 
 
Rekvisitionen skal være den, du bruger i flotillen. Spørg FSBM/FARMER. 
 
For at du kan forvente at få en problemfri forsyning, skal du overholde den gæl-
dende tidsfrist for rekvisition af materiel. 
Vær her opmærksom på at der kan være tale om alt lige fra et par dage til flere 
uger. 
 
Selvom du ikke har ansvaret for mødeindkaldelse, rekvisition af fartøj & køretø-
jer og evt. landområde/skydebane, bør du alligevel sikre dig, at det er i orden. 
Det er så ærgerligt at have lagt en stor arbejdsindsats i en øvelse og så konstate-
re, at den mislykkes på grund af en lille detalje. 

e. Rekognoscering 

For de sejlende enheder er det sjældent det er nødvendigt at foretage rekogno-
scering. Her er det alene et spørgsmål om vind & vejr, der kan ændre mulighe-
derne i en øvelse. 
MEN det sker at også sejlende har behov for landområde. Eks. i forbindelse med 
forskydning til fartøj. 
 
Rekognoscering kan opdeles i to aktiviteter: 

 Forberedelsen 
 Gennemførelse 

Forberedelsen 
Inden du tager af sted, skal du have gjort nogle forberedelser for at kunne udføre 
en ordentlig rekognoscering. 
 
Forberedelsen omfatter: 

 Afklar med FH, at øvelseslederen foretager rekognosceringen, samt i 
hvilket omfang FH vil orienteres om det videre forløb. 
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 Eventuel repetition af regler for gennemførelse af øvelser i civilt terræn. 
HJVBST 180-200 indeholder reglerne for „Terrænets benyttelse og ret-
ningslinjer i forbindelse med skader på samme“.  
Den indeholder bl.a. aftaler med visse lodsejerorganisationer om vores 
ret til øvelsesvirksomhed. Disse regler skal vi selvfølgelig overholde. 
HJVBST 180-200 kan du finde på hjv.dk. Se anvisning bagerst. 

 
 Skal der foregå større aktivitet end passage til fods eller skydning, skal 

der laves en aftale med lodsejerne om brug af området, hvor aktiviteten 
skal gennemføres. 
Uanset, om det er civile lodsejeres eller en militær myndigheds område, 
der skal bruges, er det vigtigt at sikre sig, at aktiviteterne ikke forstyrrer 
unødvendigt. 
Tag kontakt i forvejen via telefon eller pr. brev. 

 
 Uanset om aftalen træffes af dig selv eller igennem flotillens FH/NK, skal 

den som minimum omfatte: 
o Hvornår  

Angiv dato og tidsrum for øvelsen. 
o Hvad 

Øvelsens formål og hvem der deltager. 
o Hvor 

Hvilket område drejer det sig om. 
o Hvorledes 

Beskriv kort øvelsens forløb.  
Angiv om der anvendes løs ammunition, lys mv. 

o Jeg/vi 
Angiv kontaktmulighed (adresse og tlf.) til dig selv, øvelseslede-
ren eller FH. 

 
 Er det på land er det vigtigt at der fremskaffes kort/skitse over øvelses-

området. Almindelige 2 cm hærkort fås ved flotillen eller hærdistriktet. 
Skal aktiviteten foregå i militære øvelsesområder som eks. ved større 
skydestævner, kan der ved de fleste kommandantskaber ofte findes kort 
eller skitser over områderne. Disse er ofte i et passende målforhold til 
indtegning af øvelsens momentvise forløb.  
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 Hvis øvelsen skal gennemføres i civilt terræn, kan du anvende Google  
 Maps eller tilsvarende. Ellers vil du normalt være henvist til selv at  
 tegne en skitse over øvelsesområdet, hvis det almindelige hærkort ikke  
 er tilstrækkeligt tydeligt. 
 

 Indtegn - med udgangspunkt i den samlede plan for den pågældende 
indsatsform - på kort eller skitse de områder, som vil tilgodese opgave-
løsningen og dermed være relevante at rekognoscere i. 

 
 Træf aftale med dine befalingsmænd og hjælpere om tid og mødested 

for rekognosceringen. 
 

Som divisionsfører og øvelsestilrettelægger bør du medinddrage dine 
FARF/GF for de BES/GRP, der skal enhedsuddannes samt føreren for 
markeringsstyrken. Er der tilknyttet NK til divisionen inddrages NK lige-
ledes. 
Ved deres deltagelse kan du muligvis indlægge momenter, som den en-
kelte besætning/gruppe har et særligt behov for at få øvet, hvis det ikke 
er nævnt i direktivet for øvelsen.  
NK er reserven, der kan gennemføre øvelsen, hvis du skulle blive forhin-
dret i at være øvelsesleder. 

Udførelsen 
Udrustet med den foreløbige drejebog, kort og/eller skitse samt papir og blyant, 
er I nu klar til at drage af sted. 
 
Selve rekognosceringen bør omfatte: 

 Meld jeres ankomst til lodsejeren, hvis det er muligt. 
 Skab dig et overblik over området. 
 Gennemfør detailrekognoscering. 

Meld jeres ankomst 
Ved at gå ind for at hilse på lodsejeren er du med til at skabe et tillidsforhold, 
som giver mulighed for, at vi også kan komme igen ved en senere lejlighed. Sam-
tidig får du ofte at vide, hvad der specielt skal tages hensyn til. Det kan være dyr, 
afgrøder, nyplantninger, arbejdsforhold osv. 
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Notér navn, adresse og telefonnummer på den/dem, du har truffet aftale med. 
         
Kontroller, at sikkerhedsbestemmelserne kan overholdes. 
 
Når I har rekognosceret og indtegnet momenterne fra drejebogen på skitsen, 
skal I vurdere, om det resultat I har nået, opfylder øvelsens mål. 

e. Endelig drejebog 

Din/jeres undersøgelse af mulighederne er nu afsluttet, og der er taget stilling til, 
hvordan øvelsen skal forløbe for at nå målet. Det er dog ikke nok. I en øvelse er 
der mange detaljer, som let kan „smutte“. Hvis blot en enkelt detalje „smutter“, 
kan det medføre et helt andet øvelsesforløb end det planlagte. Du skal derfor 
have justeret den foreløbige drejebog i forhold til resultatet af rekognoscerin-
gen. Herved opstår den endelige drejebog. (se pkt. 3c – foreløbig drejebog) 
 
Drejebogen er øvelseslederens styringsredskab. Den styrer momenternes ind-
hold, rækkefølge og tidspunktet for momenternes iværksættelse. 
 
Momentlisten med kontrolpunkterne kan nu justeres på plads, så du detaljeret 
ved hvad der ønskes kontrolleret. 
Tidsplanen kan også justeres endeligt, men pas nu på at den ikke bliver for 
stram. Så hellere have nogle mindre momenter i baghånd, til at kaste ind, hvis 
der bliver for lange tidsmæssige pauser i forløbet. 
 
Kontrolpunkterne kan hjælpe dig på flere måder. Det en særdeles god støtte, når 
du skal rose og vejlede folkene ved øvelsesgennemgangen. 
Efter øvelsen er kontrolpunkterne tillige et godt grundlag for planlægning af ved-
ligeholdelsesuddannelse. Endelig er det en saglig måde at meddele direktivud-
stederen resultatet på. 
 
For at kontrollen kan virke efter sin hensigt, må vi stille disse krav til de opstillede 
punkter: 

 Det skal indeholde de kriterier, der er angivet i målbeskrivelsen for øvel-
sen. 
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 Den praktiske udformning er derimod et spørgsmål om temperament. 
Se skemaet for momentbeskrivelse længere oppe. 

 
Den mest rationelle løsning er at disponere drejebogen, så der er plads til at 
sætte checktegn og tilføje bemærkninger ved de forventede reaktioner. Denne 
løsning kan suppleres med notater i en personlig notesbog. 
 
Skemaerne, der er udarbejdet som anviste bilag, kan samtidig virke som kon-
trolskema. 
 
Sammenhæng mellem direktiv og momentliste i momentbeskrivelsen kan illu-
streres således: 
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f. Gennemgang 

For at være fuldstændig sikker på, at alle førere har forstået øvelsens formål og 
gennemførelse, skal du holde en generalprøve. Under generalprøven skal du 
gennemgå øvelsen moment for moment. Det er ikke nok at gå en tur rundt på 
skibet, eller på land og snakke om tingene. Lad førerne flytte gasterne, som om 
momenterne blev gennemført. Lad førerne forklare, hvordan de vil udføre mo-
mentet. På den måde vil I komme helt til bunds i den tvivl, der kan opstå. 

Tidsforbrug 
Generalprøven er den sidste mulighed, I har for at vurdere tidsforbruget til hvert 
enkelt moment. Selvom I har fordelt tider til de enkelte momenter, bør I endnu 
engang vurdere, om de er realistiske. 

Tid for generalprøve 
Generalprøven bør finde sted nogle dage før selve øvelsen. Det giver tid til at 
foretage de små justeringer, som generalprøven viser, at der er behov for. 

Materiel 
Inden generalprøven bør du også kontrollere, at det bestilte materiel vil være til 
din rådighed. 

Klargøring til øvelsen 
Til styring af de samlede aktiviteter på øvelsesdagen bør øvelseslederen udar-
bejde en huskeliste, hvor den overordnede tidsplan og momentliste er et godt 
afsæt. 
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4. Gennemførelse 

For at kunne styre alle aktiviteterne på øvelsesdagen udarbejder øvelseslederen 
en huskeliste, som følger eksemplet, der er vist på de næste sider. 
 
Udover det der er nævnt på huskelisten, er der som regel nogle praktiske ting, 
du på øvelsesdagen eller umiddelbart op til denne skal have klargjort, inden man 
kan „køre“ efter huskelisten. 
 
Det kan være optælling, klargøring og udlevering af materiel og ammunition, 
klargøring af skitser m.v. Det kan være administrative ting som kørepenge og 
forplejning. 
Selv om det er uddelegerede opgaver, skal du som øvelsesleder kontrollere det 
sker. 
 
Alle disse ting skal du have styr på, inden øvelsens deltagere møder. Altså endnu 
et forhold, som du kan tage højde for i din tilrettelæggelse. 

a. Huskeliste for øvelsesledere 

Deler gennemførelsen af en øvelse op i fem faser: 
1. Oplæg 
2. Klargøring 
3. Gennemførelse 
4. Øvelse slut 
5. Øvelsesgennemgang 

 
Bagerst er indsat et eksempel på en sådan huskeliste 

b. Selve oplægget 

Byd gasterne velkommen. 
Er der gaster fra andre enheder, bør du byde dem særligt velkommen. Hvis der 
er tale om få personer, bør du præsentere dem. 
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Orienter om formålet med øvelsen 
Tag gerne udgangspunkt i tidligere aktiviteter. Det kan f.eks. være øvelser, der 
har afsløret, at der er behov for at få emnet øvet. Det kan også være tilgang af 
nyt personel eller nye opgaver. 

Repeter kort modstanderens og egne principper. 
Stil spørgsmål til øvelsesdeltagerne og lad dem redegøre for principperne. Det 
giver dig mulighed for at rette misforståelser allerede før øvelsen. Udgangs-
punktet for dine spørgsmål kan godt være en konkret situation, som du kan vise 
på en skitse, men pas på at det ikke bliver momenter fra den øvelse, som I skal i 
gang med. 

Gennemgå øvelsens påtænkte forløb i hovedtræk. 
Ved en kontroløvelse udelades dette punkt. 

Beskriv markeringsenhedens størrelse, udseende og optræden. 
Det er vigtigt, at øvelsesdeltagerne ved, hvem markeringsenheden er, så uved-
kommende ikke ødelægger forløbet eller bliver forulempet. Øvelsesdeltagerne 
skal også vide, hvordan markeringsenheden er afmærket, når de optræder som 
fjender/modpart. 
Endelig skal øvelsesstyrken vide, hvilke situationer markeringsenheden indgår i, 
så øvelsen ikke forstyrres af markeringsenhedens klargøring til senere momen-
ter. 
 
Ved en kontroløvelse skal der kun orienteres om markeringsstyrkens udseende 
og omtrentlige størrelse. 

Gennemgå særlige enheds-/enkeltmandspræstationer. 
Der kan være dele af øvelsen, som generelt volder vanskeligheder at udføre eller 
ting, som synes simple eller uinteressante, men som har stor betydning for, at 
øvelsen bliver en succes. 
Det kan f.eks. være observatørens betydning for et overfald. Hvis han ikke giver 
signal i rette tid, falder alt andet til jorden. Det kunne også være tendensen til at 
stå i fuld figur på dækket, i stedet for at placere sig lavt i skjul bar rælingen. 
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Gennemgå sikkerhedsbestemmelserne 
Det er vigtigt, at sikkerhedsbestemmelserne bliver præciseret for alle typer af 
ammunition og markeringsmidler, der indgår i øvelsen. Der kan også være sær-
lige bestemmelser for øvelsesområdet. 
 

Giv mulighed for, at deltagerne kan stille spørgsmål til øvelsens 
gennemførelse 
Her skal deltagerne have mulighed for at få afklaret de ting vedrørende øvelsen, 
som de er i tvivl om. Du kan også stille kontrolspørgsmål til deltagerne. 
 
Som du kan se, stiller det store krav til den øvelsesleder, der skal give oplægget 
til øvelsen. 
Der er mange ting at huske, og det er derfor vigtigt, at du udfærdiger en lekti-
onsplan for dit oplæg. 
 
Strukturen for et øvelsesoplæg er: 

 Indledning 
 Gennemgang 
 Øvelse (øvelser og skydninger jf. drejebog) 
 Kontrol (jf. drejebog eller kontrolskema) 
 Sammenfatning (øvelsesgennemgang) 

 
Bagerst er indsat et eksempel på en plan for velkomst og øvelsesoplæg.  

c. Klargøring 

Udlever ammunition, materiel m.v. 
Disse praktiske ting bør være forberedt og klargjort på forhånd, enten ved at 
ansvarlige fører er instrueret om, hvad de skal gøre, eller ved at en af dine hjæl-
pere leder udleveringen mv. Det kan f.eks. være FSBM/FARMER. 

Kontrol 
Skab sikkerhed for at den enkelte fører lader våben og kontrollerer udleveret 
materiel inden afgang. 
Husk, at våben og føringsmidler skal kontrolleres, inden der lades. 
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Instruér markeringsenheden meget nøje om dens opgaver og optræden 
Markeringsenheden kender øvelsesforløbet fra den momentvise gennemgang. 
Det, du skal have yderligere præciseret, er signaler og tegngivning for igangsæt-
ning af de forskellige momenter, give den forståelse af, hvad du vil opnå med det 
enkelte moment, samt hvor og hvad markeringsenheden skal foretage sig. 
 
Husk at kontrollere markeringsenhedens fører ved at spørge, hvordan de op-
træder i de enkelte momenter (samme kontrol som ved befalingsudgivelse)  
Det er øvelsesdeltagerne og ikke markeringsenheden der skal have noget ud af 
øvelsen. 
 
Sæt øvelsen i gang efter klarmelding fra øvelsesstyrken og markeringsenheden. 

d. Øvelse 

Du gennemfører nu øvelsen efter drejebogen. Da alle er nøje instrueret om 
øvelsens forløb, skulle hele øvelsen kunne forløbe præcis, som drejebogen be-
skriver. Misforståelser af instruktionen, ukendskab til detaljer og glemsel af tid-
ligere lært stof er årsager til, at øvelsen sjældent forløber, som beskrevet i dre-
jebogen. 
 
For at nå det fastsatte mål, må du derfor styre øvelsen. Det er ikke negativt, for 
det giver anledning til at øve nogle ting, som øvelsesdeltagerne ikke har beher-
sket godt nok. 
 
Husk at du kan stoppe en instruktionsøvelse og -skydning, men ikke en kontrol-
øvelse eller enhedsskydning.  
Instruktionsøvelsen og -skydningen er indlæring og instruktion af gruppen.  
Kontroløvelsen og enhedsskydning er kontrol, og derfor skal gruppen gennem-
føre denne aktivitet fuldt ud uden afbrydelse. Bortset fra ved overtrædelse eller 
tilløb til overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne. 
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Under gennemførelsen skal du: 
 

Kontrollere: 
 

At øvelsen bliver gennemført jf. drejebogen. Hvis der 
sker afvigelser fra drejebogen, må du vurdere, om afvi-
gelsen har væsentlig betydning for resten af øvelsen og 
dermed, om målet kan nås. Har den det, skal du gribe 
ind. Det gør du ved at „fryse“ øvelsen og beordre alle 
tilbage til den seneste korrekte fase, af øvelsen (spole 
filmen lidt tilbage), og forklare de ting, der blev gjort 
forkert. Herefter startes øvelsen igen, og det forkert 
udførte moment gentages i korrekt udførelse. 
 
Ved principielt forkerte handlinger gælder det samme 
som, hvis drejebogen ikke følges. 

Konstatere: 
 

Uhensigtsmæssige handlinger eller fejl, som ikke har ind-
flydelse på øvelsens forløb. Det kan f.eks. være forkerte 
afstande i formationen, et afsøgningshold, der ikke sikrer 
fartøje er aflåst, og hermed utilgængelig, eller gaster der 
under anløb under egensikring står i fuld figur på dækket. 
 
Korrekte handlinger, som letter øvelsens forløb f.eks. na-
turligt egensikring af besætningen ved standsning under 
forskydning, eller ved ankomst til foreløbig mål. 

Regulere: 
 

For at sikre gennemførelse jf. drejebogen.  
For at sikre korrekt indlæring af principperne.  
For at hindre brud på sikkerhedsbestemmelserne.  
Regulering gennemføres ved at „fryse“ øvelsen. 

Notere: 
 

Det konstaterede til brug for øvelsesgennemgang.  
Notaterne bør omfatte både hensigtsmæssige og uhen-
sigtsmæssige eller forkerte handlinger. Du skal notere 
det, du så - ikke hvad du tror, der skete. Med disse no-
tater har du grundlaget for en saglig øvelseskritik. 
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For at kunne kontrollere, konstatere, regulere og notere skal du hele tiden pla-
cere dig hensigtsmæssigt i forhold til øvelsesdeltagerne, ligesom en fodbold-
dommer. F.eks. ved anløb under egensikring er det på havnekajen, fordi det er 
fra den side, en evt. fjende vil se besætning og fartøj anløbe. 
 
Husk at placere dig, så du ikke afslører markeringsenheder. 

e. FARF/GF befaling 

Som nævnt, er det drejebogen, der er styrende for øvelsens gennemførelse. 
Selve ordren til BES/GRP iværksættelse af opgaveløsning sker ved, at FARF/GF 
giver sin befaling. 
 
Ved en instruktionsøvelse og -skydning er befalingen udfærdiget under tilrette-
læggelsen. Dette kan også være en fordel i sejlende opgaver, da det her er vigti-
gere at få gang i gasterne. FARF kan tackles på andre tidspunkter. 
 
Ved en kontroløvelse og enhedsskydning skal FARF/GF selv kunne udfærdige den 
på grundlag af OPO/KDOLOGOF befaling og sin selvstændige førervirksomhed. 
 
I begge tilfælde skal øvelseslederen kunne kontrollere, at den er korrekt i opbyg-
ning og indhold. 

Vigtigt! 
Ved en instruktionsøvelse og -skydning er FARF/GF mere “meduddanner” sam-
men med øvelseslederen end ved kontroløvelsen til sø/land og enhedsskydnin-
gen på land, hvor FARF/GF er fuld øvelsestager og fører for egen BES/GRP. Funk-
tionen som “meduddanner” opfylder FARF/GF ved at virke som fører under in-
struktionsøvelser og skydninger på land. 
 
Skydning til søs er FARF altid medinddraget, da FARF forestår ansvar for skyd-
ningen i henhold til RFM 2-11. 
 
Ved afbrydelse af øvelsen eller skydningen er det i stort omfang FARF/GF, som 
gennemfører den undervisning, der er brug for. Der er sjældent uddannelsestid 
til at FARF/GF kan få tid til at gennemføre en egentlig førervirksomhed under en 
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instruktionsøvelse og –skydning, uanset om det er til søs eller på land. Det er jo 
primært uddannelse af enkeltmand/hold. Derfor udfærdiger øvelseslederen i 
samarbejde med FARF/GF de nødvendige befalinger på forhånd, hvor under der 
fint kan ske træning af FARF/GF i udfærdigelse af befalinger. 
 
Øvelseslederen udfærdiger normalt i samarbejde med FARF/GF to befalinger til 
en instruktionsøvelse og -skydning. En foreløbig befaling, som er den der flytter 
gruppen fra pkt. a til b. 
 
En endelig befaling, som er den befaling, som anviser hvordan BES/GRP skal løse 
den opgave, som er givet i divisionsførerens befaling. Denne befaling gives ek-
sempelvis på skibet eller et andet sted, hvor opgaven skal løses. 
 
For at kunne udføre denne kontrol er det en nødvendighed, at øvelseslederen 
selv er i stand til at udfærdige en korrekt 5-punktsbefaling. 
Se Huskeliste MHV (HVS 2400-001-21). 

f. Afslutning 

Efter det sidste moment beordrer øvelseslederen førerne til at samle deres en-
heder. Under førerens kommando foretages afladning, eftersyn og kontrol af 
våben, samt aflevering af materiel og tiloversbleven ammunition. 
Skal våben retur til våbenkammer skal der tillige sørges for renholdelse, lige som 
anvendte fartøjer og køretøjer skal rengøres. 
 
For at spare tid ud, kan førernes NK afvikle aflevering og rengøring, mens førerne 
samles af øvelseslederen. 
Det er vigtigt at der nu samles så mange detaljer om både fejl, uhensigtsmæssige 
handlinger og gode præstationer som muligt. Førerne vil ofte kunne be- eller 
afkræfte dine egne observationer. Derved undgår du at give kritik af observatio-
ner, du ikke er helt sikker på, er korrekte. 
Du skal også bruge tiden til at give førerne den tilbagemelding, som mandskabet 
ikke skal høre. 
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g. Øvelsesgennemgang/Gode råd 

Ingen øvelse uden øvelsesgennemgang!!  
Alle har et behov for at få at vide, hvordan det er gået. 
 
Du skal bruge øvelsesgennemgangen til at skabe eller forstærke indlæringen på 
grundlag af de netop indhøstede erfaringer. 
 
Start med at samle alle involverede omkring en skitse eller på fartøjet. 
 

Ros: 
 

Skab en god stemning ved at rose nogle ting. Selvom der 
ikke er noget i udførelsen at rose, kan du altid takke/rose for 
den indsats, de har ydet ved at deltage i øvelsen.  
 
Giv en kort gennemgang af de rigtige fremgangsmåder til 
løsning af den aktuelle opgave. Giv herefter en kort beskri-
velse af, hvordan øvelsen egentlig forløb. Brug en skitse eller 
et elektronisk kortudsnit via projektor og gennemgå øvelsen 
moment for moment. 
 
Gennemgangen af de rigtige fremgangsmåder og øvelsens 
reelle forløb giver dig mulighed for at fremhæve de korrekt 
udførte handlinger. Dette skal tjene til en yderligere under-
stregning af det rigtige, så det bliver husket. Samtidig „vok-
ser“ folk en smule, når de får anerkendelse (ros). 

Ris: 
 

Påtal de forkert udførte handlinger og giv vejledning i, 
hvordan de skulle have været udført i den givne situation. 
Det skal du, fordi formålet med øvelsen er at lære folkene 
nogle ting, de ikke kan eller ikke er gode nok til. Samtidig må 
du regne med, at dine folk selv er i stand til at se forskellen 
mellem de korrekte fremgangsmåder og øvelsens reelle 
forløb.  
 
Vær præcis i din ris. Løse formuleringer som „der er nogle 
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ting, der skal arbejdes med til næste øvelse“ kan betyde, at 
noget rigtigt bliver „rettet“ til noget forkert. 
Brug anerkendende termer i tilbagemeldingen. 

Ros: 
 

Sammenfat øvelsen og giv din vurdering af enhedens ind-
sats, gerne ved at resumere de rigtigt udførte handlinger, 
samt hvordan de forkert udførte handlinger skal udføres for 
at være korrekte.  
 
Vurderingen kan også indeholde den første information om 
hvilke ting, der skal øves yderligere. Det er det positive og 
det rigtige, du skal slutte af med.  
 
Endelig skal du benytte lejligheden til at motivere for den 
næste aktivitet, der skal foregå ved enheden. Oplysning om, 
hvorfor de bør deltage eller om nogle spændende ting, der 
skal foregå, vil skærpe interessen for at deltage. 

 

I din tilbagemelding skal du passe på tiden. Deltagerne er kommet til det punkt 
hvor de godt vil hjem, hvorfor du må lære at begrænse dig. 
Detaljerne kan du sagtens gemme, og bearbejde sammen med dine underlagte 
fører ind til næste øvelse. 
 
Efter din tilbagemelding skal du give deltagerne lejlighed til at stille spørgsmål og 
give kommentarer. Det giver dig mulighed for at lære noget.  
 
Prøv at styre samtalen, så den ikke udvikler sig til en ustyret diskussion. Det gør 
du ved umiddelbart at besvare de generelle spørgsmål, mens du ved spørgsmål, 
der knytter sig til en bestemt hændelse, skal stille et modspørgsmål. Mod-
spørgsmålet skal dreje sig om, hvad der faktisk skete i den pågældende del af 
øvelsen. Når spørgeren eller en anden har forklaret hændelsesforløbet (kends-
gerningerne), kan du besvare spørgsmålet. 
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Stop (pænt og ordentligt) tilløb til forklaringer om, hvorfor nogle handlede, som 
de gjorde. Slå fast, hvordan de rigtige handlinger er, og derefter videre til næste 
spørgsmål. 

h. Bemærkninger til huskelisten 

Huskelisten er beregnet til hjælp under gennemførelsen af selve øvelsen - fra 
deltagerne møder, til de tager hjem igen. 
 
Som det fremgår af denne gennemgang, ligger det egentlige arbejde i øvelsestil-
rettelæggelsen, hvor aktiviteterne er rettet mod at skabe det bedst mulige 
grundlag for gennemførelsen. 
Resultatet af tilrettelæggelsen er drejebogen, materielrekvisitionen, lektions-
planen, FARF/GF befaling m.v. 
 
Med disse styringsværktøjer er vi sikre på at kunne lede øvelsen mod dens mål 
og derved opnå målet for uddannelsen. 
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5. Gode råd 

a. Lektion i modstanderens taktik 

Denne lektion kan gennemføres af OPO/KDOLOGOF eller NK HVF. Lektionen 
gennemføres som anført i målbeskrivelsen.  
 
Instruktøren kan gennemføre lektionen indendørs eller udenfor. Det bedste re-
sultat får man, hvis lektionen gennemføres på det sted, hvor enheden skal løse 
opgaven. Det giver overblik og forståelse for lektionen i enhedens taktik. 

b. Lektion i enhedens taktik 

Denne lektion kan gennemføres af OPO/KDOLOGOF/NK HVF eller FARF. Lektio-
nen gennemføres som anført i målbeskrivelsen. Instruktøren kan gennemføre 
lektionen indendørs eller udenfor. Det bedste resultat får man, hvis lektionen 
gennemføres på det sted, hvor enheden skal løse opgaven. Det giver overblik og 
forståelse for instruktionsøvelsen. 

c. Instruktionsøvelse 

NK HVF/OPO/KDOLOGOF er øvelsesleder.  
FARF/GF for den BES/GRP, som skal øves, øvelseslederen og føreren for marke-
ringsenheden tilrettelægger, gennemfører og kontrollerer gruppen. Resten af 
enhedens befalingsmænd er hjælpere for øvelseslederen.  
 
Det er vigtigt, at øvelseslederen og FARF/GF aftaler øvelsen i de enkelte detaljer. 
Dette fordi de enkelte i gruppen skal kontrolleres. Det er ikke FARF/GF, der er 
oppe til “eksamen”, men resten af BES/GRP. Øvelseslederen forklarer BES/GRP, 
hvordan øvelsen vil forløbe og bekendtgør målet med øvelsen. Instruktionsøvel-
sen skal gennemføres på det sted, hvor BES/GRP skal løse opgaven. Det giver 
realisme og BES/GRP arbejder i det “rigtige “ miljø.  
 
Er dette ikke muligt, må øvelsen gennemføres i et område/miljø, som ligner det 
“rigtige”. Øvelseslederen kan stoppe øvelsen, hvis det er nødvendigt og genop-
tage den, når øvelseslederen har rettet eventuelle fejl. Indholdet i instruktions-
øvelsen fremgår af det enkelte direktiv. 
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d. Instruktionsskydning på land 

NK HVF/OPO/KDOLOGOF er øvelsesleder. FARF/GF for den BES/GRP som skal 
øves, en sikkerhedsleder og øvelseslederen tilrettelægger, gennemfører og kon-
trollerer BES/GRP. Resten af enhedens befalingsmænd virker som hjælpere og 
sikkerhedspersonel.  
 
Øvelseslederen kan også virke som skydeleder, men ikke som sikkerhedsleder. 
Øvelseslederen kan ikke både kontrollere BES/GRP løsning og samtidig stå for 
sikkerheden ved skydningen. Instruktionsskydningen kan gennemføres med FX- 
eller skarp ammunition.  
 
For besætninger bør enhver skydning foregå om bord på skibet, og her vil FARF 
være ansvarlig for skydningen med en våbenleder på dækket til at forestå sik-
kerheden. 
Det giver realisme og motivation for besætningen.  
 
Før gennemførelse af instruktionsskydningen gennemgår øvelseslederen skyd-
ningen for alt personel i BES/GRP. Øvelseslederen skal forklare, hvor gasterne 
skal ligge og hvilke typer mål, der er at skyde på. Hermed ved den enkelte, hvad 
der skal ske og kan forberede sig optimalt. Ved instruktionsskydningen skal 
øvelseslederen kontrollere, at BES/GRP medlemmer beskyder de mål, som de får 
ordre til, og at der er virkning i målet. 
 
Forløber skydningen ikke som planlagt, kan øvelseslederen afbryde skydningen 
og starte forfra. Indhold af instruktionsskydningen fremgår af direktivet.  
 
Vigtigt! 
Instruktionsskydningen skal give BES/GRP grundlag for at gennemføre den “rig-
tige” enhedsskydning.  

e. Kontroløvelse 

NK HVF/OPO/KDOLOGOF er øvelsesleder. Øvelseslederen og føreren for mo-
mentstyrken tilrettelægger, gennemfører og kontrollerer øvelsen. FARF/GF og 
BES/GRP er øvelsesdeltager, og kender ikke indholdet af øvelsen på forhånd. 
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Men øvelses BES/GRP får en befaling, som giver målet og rammerne for løsning 
af opgaven.  
 
Øvelseslederen og føreren for markeringsstyrken samarbejder på en sådan må-
de, at momenterne bevirker reaktioner ved øvelses BES/GRP, som øvelseslede-
ren ønsker. Resten af befalingsmændene i enheden er hjælpere og kontrollanter.  
 
Øvelsen bør foregå i det område, hvor BES/GRP skal løse sin opgave, hvilket vil 
sige på søen for besætningernes vedkommende. Dette af hensyn til realismen i 
øvelsen samt til vending til det “rigtige” miljø. Er dette ikke muligt, skal øvelsen 
gennemføres i et område, som ligner det “rigtige”. Kontroløvelsen kan ikke af-
brydes. Det bevirker, at øvelseslederen skal kunne ændre øvelsen ved at give nye 
opgaver til markeringsstyrken. 

f. Enhedsskydning 

Til søs er det FARF der forestår gennemførelsen, og derved også som øvelsesle-
der. 
På land er det OPO/KDOLOGOF der er øvelsesleder. 
Enhedsskydningen er den endelige kontrol af, om gruppen kan løse sin opgave 
eller ej med våben i hånd.  
Uanset om det er på land eller til søs gennemføres skydningen med kappeklædt 
ammunition. Det er jo med denne ammunition, BES/GRP skal løse opgaven og 
det er vigtigt, at BES/GRP beviser over for sig selv og øvelseslederen, at den er i 
stand til at løse opgaven med den rigtige ammunition.  
 
Besætningerne gennemfører selvfølgelig skydningen til søs i det optimale miljø 
for sejlende enheder. 
Grupper med opgaver på land bør gennemføre skydning i tillempet område som 
et skydeterræn reelt er. Dette af hensyn til fareområde mm. 
Her må øvelseslederen tilrettelægge en skydning som kulissemæssigt indeholder 
tilnærmelsesvis det samme som i det “rigtige” område.  
 
Øvelseslederen kan ikke både kontrollere BES/GRP og sikkerheden ved gennem-
førelse af skydningen. Både til søs og på land udpeges der sikkerhedspersonel og 
hjælpere til at forestå sikkerheden.  
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På land vil det ofte være nødvendigt at få støtte fra en person, som må virke som 
sikkerhedsleder. 
Til søs er det en af FARF udpeget våbenleder, der i forvejen er om bord. 
Vigtigt! 
Husk at give FARF/GF den taktiske frihed.  
Først herefter kobles sikkerheden omkring skydning på, som selvfølgelig ikke må 
udelades.  

g. Tilbagemelding 

Det er vigtigt, at øvelseslederen ikke “udleverer” FARF/GF over for resten af 
BES/GRP. FARF/GF skal have særskilt tilbagemelding på sin præstation. Det er en 
god idé at give tilbagemeldingen efter drejebogen. Herved kommer hændelses-
forløbet i den rigtige rækkefølge, og der bliver sammenhæng i tilbagemeldingen. 
Øvelseslederen skal inden tilbagemeldingen have bemærkninger fra sine hjæl-
pere og sit sikkerhedspersonel. 
 
Ved tilbagemeldingen efter en skydning er det en god idé at lave en planche, 
som viser skiveopstillingen i området. Ved hjælp af denne planche kan øvelses-
lederen vise, hvor der var virkning i målet. Det gør det nemmere at udpege de 
skytter, som ikke traf målet. 
Hvis det ikke er muligt, at give tilbagemelding i det område, hvor BES/GRP har 
løst sin opgave, kan øvelseslederen støtte sig til en skitse ved øvelsesgennem-
gangen. Det giver den enkelte i BES/GRP mulighed for bedre at forstå tilbage-
meldingen og følge med i hændelsesforløbet. HUSK at være anerkendende og 
konstruktiv i tilbagemeldingen. Det giver de mest positive reaktioner. 
 
Undgå spildtid - dette gøres ved en nøje planlægning minut for minut. 
Stort tidsforbrug ER spildtid.  
 
Brug dine hjælpere - husk at løsning af opgaver også er en uddannelse for dem- 
og du bliver selv aflastet. 
Øvelsen skal være i nøje overensstemmelse med de rigtige principper, sikker-
hedsbestemmelser skal overholdes, og husk så - den skal samtidig være både: 

 Uddannende 
 Udviklende 
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 Udfordrende 
 Underholdende 

Husk, at det er øvelseslederens oplæg, drejebogen og FARF/GF befaling, der 
bærer øvelsen. 
 
Har du i din tilrettelæggelse af øvelsen sikret, at disse tre ting er i orden, er du 
godt på vej mod en succesrig øvelse, hvor deltagerne lærer noget. 
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6. Anvisning 

a. HJVBST 

 
 

1. Klik på ”Dokument-samling”  
2. Klik på ”Bestemmelser”, hvis ikke den er valgt. 
3. Skriv nummer på HJVBST. 
4. Klik på navn for bestemmelse, og den vil blive downloaded. 

2 
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b. RFM, reglement for marinehjemmeværnsfartøjer 

 
1. klik på Marinehjemmeværnet 
2. Klik på For medlemmer 
3. Klik på Reglementer/Blanketter 
4. Klik på Reglement for MHV fartøj 
5. Klik på Nyt Reglement for….. 

6. Dette billede fremkommer 
7. Højreklik på ”her” 
8. Klik på Gem link som 
9. Filen downloades i pdf format

Dette billede fremkommer 

 

1 
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10. c. Momentliste 

Nr. Tid Moment Formål 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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d. Overordnet tidsplan 

Kl. BES1 BES2 BES3 Markering 

Nr. Emne Nr. Emne Nr. Emne  
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e. Momentbeskrivelse 

 
 
Nr. 1 – FARF befaling for forskydning 
 
Tid 
 
Kontrollant 
 
Markering 
 
Iværksættelse 
 
Materialer 
 
Kontrolpunkter 

Kontrol Indhold Forventet reaktion Note Ok 

     

     

     

     

     

     

     

 
Noter: 
Her kan kontrollanten skrive eventuelle noter til FARF for efterbehandling. 
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f. Materielliste 

Materiel Øvelses enhed Markering  Total 

5,56 løs    

5.56 skarp    

7.62 løs    

7.62 skarp    

Kanonslag    

LMG    

Forplejning    

Køretøjer    
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g. Huskeliste øvelsesleder 

Periode Husk Henvisning 
Oplæg Byd velkommen. 

Orienter om formålet med øvelsen. 
Repeter kort modstanderens og egne principper. 
Gennemgå øvelsens påtænkte forløb moment for moment på skitse. 
Beskriv markeringsstyrkens størrelse, udseende og optræden. 
Gennemgå sikkerhedsbestemmelserne. 
Giv mulighed for, at deltagerne kan stille spørgsmål 

BEF. ØVL Start 

Klargøring Udlever ammunition, materiel, m.v. 
Overvåg, at de enkelte førere lader våben og materiel kontrollere. 
Instruer markeringsstyrken meget nøje om dens opgave og optræden. 
Sæt ØVL i gang efter klarmelding fra øvelsesstyrke og markeringsstyrke. 

 

Gennemførelse Gennemfør øvelsen efter drejebogen. 
Under gennemførelsen bør øvelseslederen gøre følgende: 

Kontrollere  at øvelsen bliver gennemført ifølge drejebogen. 
 om, der finder principielt forkerte handlinger sted. 
 at sikkerhedsbestemmelserne bliver overholdt. 

 

Konstatere  uhensigtsmæssige handlinger eller andre fejl, som 
dog ikke har indflydelse på øvelsens forløb, 

 korrekte handlinger, som letter øvelsens forløb. 

 

Regulere  for at sikre, at øvelsen gennemføres iht. drejebogen. 
 for at sikre korrekt indlæring af principperne. 
 for at hindre brud på sikkerhedsbestemmelserne. 

 

Notere  handlingerne til brug for øvelsesgennemgangen.  

Øvelsen Slut Lad de deltagende enheder samles under førerens kommando, aflade 
våben, aflevere ammunition og materiel. 
Overvåg, at de enkelte førere lader våben og materiel kontrollere. 
Giv en kort pause, mens de er samlet på samme sted. 
Udnyt pausen til at drøfte øvelsens forløb med hjælpere og BM.  
Få så mange detaljer som muligt fra dine hjælpere og befalingsmænd. 

 

Øvelses  
gennemgang 

ROS Tak for den indsats, der er ydet under øvelsen. 
Fremhæv de taktiske principper. 
Beskriv øvelsens reelle forløb. 

 

RIS Påtal forkert udførte handlinger og giv vejledning i, 
hvordan handlingerne burde udføres under de givne 
vilkår. 
Besvar evt. spørgsmål og kommentarer. 

 

ROS Sammenfat og giv en vurdering af enhedens indsats. 
Giv et oplæg til næste møde/øvelse. 

 

 



 

53 
 

Eksempel på et øvelsesoplæg 

Periode Husk Henvisning 
Oplæg Indledning 

Velkommen til øvelsen. 
HVAD 
Formålet med øvelsen er for alle deltagerne at sikre gennemførelse af 
pålagte krav for frivillige 
HVORFOR 
Efter øvelsen vil I ikke alene have afviklet den pligttjeneste der skal til. 
I vil også have sikret jer genopfriskning af den viden der skal til for at 
være klar til indsættelse som gaster i MHV. 
HVORDAN 
Indledningsvis indsætte BES1, samt FSBM, KBM & ROF. 
Senere vil resterende flotille blive indsat. 

Gennemgang 
Taktiske principper FJ 
Taktiske principper MHV 

- Formationer 
- Udkig/overvågning 
- Sikring 
- Anløb under egensikring 

Øvelsesforløb 
Gennemgå i henhold til overordnede tidsplan. 

Markeringsstyrke 
Præsenter fører 
Indsatte egne sårede markeret med blå markeringsstrimmel 
Indsatte fjender markeret med rød markeringsstrimmel 

Sikkerhedsbestemmelser 
Løs ammunition 
Skydning på fartøj 
Kanonslag 
Opstrøg 

SPØRGSMÅL??? 

 

Klargøring Udlever ammunition, materiel, m.v. 
Overvåg, at de enkelte førere lader våben og materiel kontrollere. 
Sæt ØVL i gang efter klarmelding fra øvelsesstyrke og markeringsstyrke. 

 

Gennemførelse Gennemfør øvelsen efter drejebogen. 

Indsamling af vurderinger og kommentarer via KSN 

Øvelsen Slut ALLE aflader og afleverer ammunition og materiel. 
Alle fører samles til de briefing og opsamling. 

 

Øvelses  
gennemgang 

ROS   

RIS   

ROS   

 


