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VELKOMMEN TIL UDDANNELSESUGEN 2020 

Velkommen til Marinehjemmeværnets 28. uddannelsesuge. 
Uddannelsesugen er en helt speciel uge, hvor der bliver 
lagt vægt på uddannelse og socialt samvær. Der er lagt op 
til en traditionsrig uge, hvor frivillige laver kurser for 
frivillige.

Uddannelsesugen indeholder igen i år en bred vifte af kurser, 
og der vil i år være mulighed for at kombinere flere af 
kurserne.

HUSK: Af hensyn til videre planlægning er det vigtigt, at du 
tilmelder dig dine kurser så hurtigt som muligt, og senest 
den 1. april 2020.

Vi glæder os meget til en rigtig god og spændende uge sam-
men med kursister og deres familie.

På Stabens vegne,

Alex Asger Nyborg 
Kursusleder
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

HVEM KAN DELTAGE?
Alle medlemmer af Hjemmeværnet 
kan tilmelde sig Uddannelsesugen 
2020. Under hvert enkelt kursus 
kan du se hvilke forudsætninger, der 
kræves for at tilmelde sig kurset.

SÅDAN TILMELDER DU DIG 
Kursist: For at tilmelde dig som 
kursist på Uddannelsesugen 2020, skal 
du tilmelde dig på aktiviteten på 
HJV.DK.

Ressourceperson: For at tilmelde 
dig som ressourceperson, skal du 
kontakte den kursusansvarlige, som vil 
tilmelde dig, såfremt der er mangler.

Alle: Når du står som tilmeldt, skal du 
udfylde tilmeldingsskemaet og sende 
det til mhv-uge28@hjv.dk 

Ansøgningsfrist: 01. april 2020.

Det er vigtigt, at du overholder 
tilmeldingsfristen, da vi allerede 
ugen efter fristens udløb tager still-
ing til, hvilke kurser der gennem-
føres, og hvem der optages.

Er du forhindret i at deltage, så husk 
at melde afbud på HJV.DK.

uddannelse med hyggeligt sam-

TAG FAMILIEN MED
Du har mulighed for at tage din 
familie med til Slipshavn og 
kombinere din uddannelse med 
hyggeligt samvær med andre 
hjemmeværnsfamilier om aftenen.

Samtidig er det en oplagt måde at  
give dine nærmeste et indblik i og en 
forståelse for Marinehjemmeværnets 
særlige ånd og sammenholdet i den 
frivillige organisation, du er en del af.

I år er der også mulighed for civile 
kurser i form af kajaksejlads m.m. 
Programmet for børn og voksne kan 
ses bagerst i folderen. Bemærk at der 
ved nogle aktiviteter vil være en 
egenbetaling på 150 kr. pr. person.

Børnene kan blive passet i Civilteltet 
fra kl. 08.05-12.00 og igen
fra kl. 13.00-17.30.

De fleste kurser stopper kl. 17.00.
Når du har spist din aftensmad, er der 
mulighed for at gå i hangaren og blive 
underholdt og snakke med fami- lien 
eller medkursister over en øl eller  
vand.

HVEM KAN JEG TAGE MED?
Ægtefælle/samlever, egne børn og 
børnebørn.

HVEM MÅ JEG IKKE TAGE MED?

Onkler, tanter, bedsteforældre, fæ-re, 
kusiner eller børnenes venner og 
veninder m.fl. kan IKKE deltage. 
Husdyr må IKKE medbringes.

HVAD KOSTER DET?
Kost og logi under Uddannelsesugen er 
gratis for alle deltagere. Der ydes 
ikke tabt arbejdsfortjeneste på 
Uddannelsesugen. 

Der udbetales kørselsgodtgørelse, 
men der opfordres til samkør-sel 
og anvendelse af Marinehjem-
meværnets køretøjer. 

Kørselsafregning sker via HJV.DK. Du 
vil først modtage afregning, når du er 
kommet hjem fra kursus.

Der kan forekomme egenbetaling 
på udflugter og kurser i Civilgrup-
pen. Pengene går til entré ved aktivi- 
teterne. Betaling sker kontant ved 
tilmelding i Civilgruppen.

FESTAFTENER
Søndag den 05. juli og fredag den 
10. juli er der arrangeret festaftener
med fælles buffet. Du SKAL benytte
den reglementerede tjenesteuniform
(det er ikke tilladt at bære
ordensbånd på hvid skjorte).

Alternativt kan du bære den pæneste 
reglementerede uniform, du har 
(HJVBST 403-001).

FORPLEJNING
Kursusstart kl. 08.00:
Skafning startende med morgenmad 
på første kursusdag.

Kursusstart kl. 13.00:
Skafning startende med frokost på 
første kursusdag.

Kursus slut kl. 15.00-17.00: 
Sidste kursusdag med aftenskafning.

Kursus slut kl. 12.00:
Sidste kursusdag med frokost.

Hvis du ønsker at deltage i festaften 
fredag den 10. juli, vil der være mu-
lighed for indkvartering og morgen-
mad lørdag.

INDKVARTERING
Kursusstart 08.00-09.00: Køjen er 
klar kl. 19.00 dagen før. Hvis man 
vælger at ankomme før kl. 19.00 
skal man ikke forvente at få forplejn-
ing på Slipshavn

Kursusstart 13.00: Køjen er klar 
kl. 12.00 samme dag. Har man fami-
lie med skal man selv medbringe et 
sted at overnatte i fx telt, camping-
vogn o.l.



AFREJSE
Uanset tidspunkt, skal køjen forlades 
kl. 08.00 på afrejsedag og nøgle af-
leveres til Sekretariatet.

CAMPINGVOGN/TELT 
Ankomst
Kursusstart kl. 08.00: 
Dagen før, tidligst kl. 19.00 
Kursusstart kl. 13.00: 
Samme dag. Tidligst kl. 09.00

Afrejse
Kursus slut kl. 12.00: 
Samme dag, senest kl. 18.00

Kursus slut kl. 17.00: 
Dagen efter, senest kl. 11.00

Det er vigtigt at disse tider over-
holdes, da rigtig mange mennesker 
skal indkvarteres hen over ugen. 
Som kursist vil du blive indkvarteret 
på Slipshavn, mens du er på kur-
sus. Vil du overnatte i eget telt el-
ler campingvogn, så skriv det på din 
kursusansøgning.

Familien er henvist til at overnatte i 
eget telt/campingvogn.

PRIVATE FARTØJER
Familier, som ankommer i pri-
vate fartøjer, skal kontakte 
havnemester Bjarne Thyrrestrup 
på tlf. 9131 3128, som henviser 
jer til en plads. Havnemester 
Bjarne Thyrrestrup SKAL kontaktes 
igen senest en uge før anløb.

KONTAKT
Hvis du har spørgsmål til Uddan-
nelsesugen, er du velkommen til 
at kontakte ansvarlig for 
Uddannelsesugen seniorsergent 
Rune Gaston Borggreen på tlf. 
7216 3617 eller kursusleder 
kaptajnløjtnant Alex Asger 
Nyborg på tlf. 2487 5332.

GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTØRKURSUS

Lørdag den 04. juli kl. 08.00 - fredag den 10. juli kl. 17.00

Underviser du andre, eller kunne du tænke dig at få muligheden for det?På 
instruktørkurset får du kompetencer om læringsforståelse, der sætter dig i 
stand til at planlægge, formidle og evaluere læringsaktiviteter.

Du lærer det teoretiske stof ved selv at planlægge og gennemføre lektioner 
for dine medkursister og tilbagemelde på de andres lektioner.

Forudsætninger:
Lovpligtig Uddannelse 1-4 samt E-læringsmodulerne "Grundlæggende 
Instruktørkursus og Instruktørvirke i Forsvaret" (Quiz i den nye 
instruktørbog) på FELS.

første skridt på vejen til at 
kunne undervise på Hjem-

meværnsskolen. Samtidig får 
du redskaber til selvudvikling.

Du får...
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SUNDHEDS- OG TRÆNINGSVEJLEDER, 
MODUL 1+2 

Lørdag den 04. juli kl. 08.00 - torsdag den 09. juli kl. 14.30

Kurset er for dig som vil undervise i kost og træning i Hjemmeværnet. Du vil 
blandt andet blive undervist i kost, planlægning, tilrettelæggelse og 
gennem-førelse af undervisning. 

Du vil ligeledes lære om, hvad dit kropssprog og din retorik betyder for 
moti-vationen af andre.

Forudsætninger:
Lovpligtig Uddannelse 1-4, 1049 Bliv din egen træner.

Du får...
kompetencer omkring kost og 

fysisk træning. Du vil kunne 

undervise i militær fysisk træn-

ing. Betydning af kost og væske 

ved træning, forebyggelse af 

idrætsskader.

15

KRANKURSUS, KOMPLET

Fredag den 03. juli kl. 11.00 – søndag den 05. juli kl. 17.00

På kurset arbejdes der med sikkerhed og RFM procedurer, så kranen 
betjenes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du lærer anhugnings-
tegn, kranbetjening ved kaj, kranbetjening til søs, RFM procedurer og 
kranteori.

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4 samt E-læringsmodulerne "Kran, 
MHV" (læringsvideo) og "Krankursus, Hjemmeværnsskolen" på FELS.

viden, færdigheder og kompe-
tencer, så du under alle forhold 
kan fungere i funktionen som 

kranfører ombord på et Marine-
hjemmeværnsfartøj på en sikker-

hedsmæssig forsvarlig måde.

Du får...

14

15



MARITIME FORCE PROTECTION BEFALINGS-
MANDSKURSUS

Fredag den 03. juli kl. 08.00 – søndag den 05. juli kl. 17.00

Skal du virke som fører i MFP, så skal du gennemføre dette kursus for at få 
de kompetencer der er behov for. Efter endt kursus har du lært at kunne 
virke som fører for en Maritime Force Protection gruppe (MFP GRP). 

Du kommer til at arbejde med følgende emner:
• Organisation, opstillingsgrundlag og opgaver
• Indsættelser
• Maritimt førervirke, herunder TAKOPU rollen i form af MaxSeea MFP

brugerkursus

Forudsætninger: 
• 2400, Maritimt Alment Befalingsmandskursus 1

viden, færdigheder og kompe-

tencer således kursisten kan 

fremstå som en selvsikker og 

handlekraftig fører i en MFP GRP.

Du får...

MARITIMT OFFICERSKURSUS 1

Tirsdag den 07. juli kl. 08.00 – lørdag den 11. juli kl. 12.00

Hvis du har lyst til at virke som officer i Hjemmeværnet, er dette det første 
kursus du skal deltage i. Du får undervisning i ledelse, taktik, føring og tjeneste-
kendskab.

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4, MAB1.

den nødvendige viden og fær-

digheder der skal til for at virke 

selvstændigt og ansvarligt som 

officer i Hjemmeværnet.

Du får...

MFP
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SEARCH AND RESCUE-UDDANNELSE 2, MHV

Søndag den 05. juli kl. 08.00 – tirsdag den 07. juli kl. 12.00

Er du ved at uddanne dig som fartøjsfører og mangler SAR 2 for kunne 
komme ud og virke som On Scene Coordinator (OSC) så er her kurset 
der giver dig disse kompetencer.

Du kommer til at arbejde med:
• Ledelse og organisation i SAR operationer
• SAR øvelser

Særlige forhold: 
Vær opmærksom på, at der undervises indtil kl. 22.00 om 
aftenen på dette kursus.

Forudsætninger: 
Q 01637500 Navigationskursus III, MHV, 1402.

kompetencer så du kan indgå 

som OSC i SAR operationer og 

du lærer at tage ansvar som 

OSC ifm. SAR operationer.

Du får...

MARITIMT ALMENT BEFALINGSMANDS-
KURSUS 1

Søndag den 05. juli kl. 09.00 – lørdag den 11. juli kl. 12.00

Går du med en drøm om at blive befalingsmand, så er her det første kursus 
på vejen. Her lærer du at virke som fører for en besætning eller en gruppe. 

Dette lærer du ved at komme igennem følgende emner:
• Ledelse
• Førervirke
• Instruktioner
• Tjenestekendskab
• Eksercits og ceremoniel
• Refleksion

På dette kursus vil du udvikle dig personligt.

Forudsætninger: 
• 8460, HJV.DK Grundkursus
• 8475, HJV.DK for BM og SPEC
• 1483, Lovpligtig uddannelse, modul 4, Værnsøvelse for Marinehjem-

meværnet

Du får...
viden, færdigheder og kompe-
tencer således du fremstår som 
en selvsikker og gennemslags-

kraftig fører.
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NAVIGATIONSKURUS I

Fredag den 10. juli kl. 08.00 – lørdag den 11. juli kl. 12.00

Du vil blive undervist i navigationsinstrumenter, skibsjournal og sejladsplan-
lægning. På kurset arbejdes der i sejladsplanlægning og føring af bestik.

Kurset indeholder blandt andet:
• Navigationsinstrumenter
• Navigatoriske publikationer og skibsjournal
• Sejladsplanlægning
• Navigationssejlads

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4, duelighedsprøve.

kompetencer så du sammen 

med andre eller selvstændigt 

kan udføre sejladsplanlægning 

og udføre bestik.

Du får...

HOVMESTERKURSUS

Onsdag den 8. juli kl. 08.00 – fredag den 10. juli kl. 17.00

Har du lyst til at stå for forplejningen ombord på et Marinehjemmeværnsfar-
tøj, eller forplejningen i land, er dette kursus lige noget for dig. 

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4, forudgående kendskab til madlavning er en fordel.

almindeligt fødevarehygiejnekur-

sus, lærer at arbejde selvstæn-

digt, handle ind til sejladser og 

arrangementer i land. 

Du får...



LOVPLIGTIG UDDANNELSE, MODUL 1, MHV

Fredag den 03. juli kl. 08.00 – søndag den 05. juli kl. 17.00

Dette er dit første kursus i grunduddannelsen. Kurset giver dig grundlæg-
gende viden om Hjemmeværnet og Marinehjemmeværnet. Kurset skal virke 
som kompetence- og dannelsesplatform til den videre lovpligtige uddannelse 
og kommende tjeneste i Hjemmeværærnet.

Forudsætninger:
Kurset er for dig, der lige er blevet optaget i Marinehjemmeværnet og ikke 
har nogen forudgående militær uddannelse.

viden om tjenesten ombord på et 

Marinehjemmeværnsfartøj, 

korrekt optræden og adfærd i 

uniform, administrative og prak-

tiske oplysninger.

Du får...

LOVPLIGTIG UDDANNELSE, MODUL 3 
SPEEDBÅDSCERTIFIKAT

Fredag den 03. juli kl. 09.00 – søndag den 05. juli kl. 12.00

Uddannelsen skal give dig viden og færdigheder i betjening af og sejlads 
med Marinehjemmeværnets gummibåde. Du lærer omkring farvandsafmærk-
ninger, søsikkerhed, sikker sejlads og sejladsforberedelse, samt aflægger 
speedbådsprøve.

Særlige forhold:
Vær opmærksom på, at der undervises indtil kl. 22.00 om aftenen på dette 
kursus.

Du får...
grundlæggende redskaber til at 

betjene og sejle i Marinehjem-

meværnsspeedbåd.
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LOVPLIGTIG UDDANNELSE, MODUL 3 
DÆKSGAST

Søndag den 05. juli kl. 13.00 – lørdag den 11. juli kl. 14.30

På kurset gennemgås alle funktioner ombord på et Marinehjemmeværns-
fartøj. Du lærer blandt andet om sømandsskab, havmiljø, praktisk sejlads, 
motor, samt brand og redning. 

Særlige forhold:
Du er som kursist ikke på Slipshavn fra mandag morgen til lørdag middag. 
Det bevirker, at der ikke kan medbringes børn, medmindre de er under 
op-syn/pasning af en anden voksen.

Du får...
grundlæggende kendskab til 

funktioner ombord på et Marine-

hjemmeværnsfartøj, og for-

bereder dig til dit virke ombord 

på et Marinehjemmeværnsfartøj 

som dæksgast.

LOVPLIGTIG UDDANNELSE, MODUL 3 
SAIS OPERATØRUDDANNELSE

Fredag den 10. juli kl. 10.00 – lørdag den 11. juli kl. 11.00

Kunne du tænke dig at lære hvad et Downscan er og hvorledes det læses el-
ler hvorledes man optager den scanning, man er i gang med, for derefter at 
efterbehandle optagelserne i læ, så er SAIS OPU noget for dig. 

Her lærer du:
• Systemopbygning og komponentkendskab
• Betjening af Lowrance multifunktionsdisplay
• Databehandling
• Billedanalyse
• Handlebane
• Fejlfinding
Forudsætninger: 
For personel tilknyttet Maritime Force Protection division:
• LPU 2 og speedbådscertifikatkursus
For personel tilknyttet en sødivision:
• LPU komplet

Du får...
de færdigheder og kompetencer, 

der sætter dig i stand til at 
kunne anvende Marinehjem-

meværnets elektroniske søkort-
system, MaxSea Time Zero.
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LOVPLIGTIG UDDANNELSE, MODUL 3 
MILITÆR KOMMUNIKATION

Mandag den 06. juli kl. 10.00 – onsdag den 08. juli kl. 11.00

Er du ny i Maritim Force Protection (MFP) og i gang med din LPU eller er 
du en ”gammel rotte” i MFP og har behov for at opdatere dig, så har du nu 
muligheden. 

På kurset bliver du uddannet i at kunne kommunikere på alle kommunika-
tionsplatforme i en MFP-enhed. Du kommer til at arbejde med det fonetiske 
alfabet, ekspeditionsord, procedureregler, signalordre, signalsikkerhed, sig-
nalblanket, journalføring og signalflag.

Forudsætninger: 
Lovpligtig uddannelse, modul 2 og SRC.

kompetencer der gør, at du 

kan benytte MFP’s forskellige 

kommunikationsplatforme 

samt føre journal.

Du får...

MFP

GUMMIBÅDSFØRER, MHV

Tirsdag den 07. juli kl. 13.00 – fredag den 10. juli kl. 16.00

Går du med en operativ gummibådsfører i maven og mangler du lige det 
sidste kursus for at kalde dig OGF, så har du nu mulighed for at deltage i 
GBF, MHV. På GBF, MHV kommer du til at arbejde med kortplotteren og 
prak-tisk sejlads bl.a. på en handlebane så du kommer til at føle dig sikker i 
en gummibåd og kan foretage operative sejladser. Du kommer også til at 
prøve anløb af mindre fartøjer.

Forudsætninger: 

• Q 02607021 Lovpligtig uddannelse modul 4 værnsøvelse for
Marinehjemmeværnet.

• Q 3468856, speedbådscertifikat
• Q 2587100, Short Range Certificate

For kursister uden speedbådscertifikat kræves tillige med:

• Q 3468856, speedbådscertifikat
• Q 2587100, Short Range Certificate

For HVF MFP: 

• Q 01717158 LPU2
• Q 3468856, speedbådscertifikat
• Q 2587100, Short Range Certificate

viden og færdigheder i de naviga-
toriske instrumenter og operativ 
sejlads med gummibåd, at du 

selvstændigt kan betjene instru-
menterne og føre en gummibåd 

ved operative indsættelser.

Du får...
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OPERATIONSOFFICER

Lørdag den 04. juli kl. 08.00 – lørdag den 04. juli kl. 17.00

På kurset får du viden og færdigheder så du kan indgå som operationsof-
ficer i en Flotille. Kurset indeholder undervisning i følgende:

• Funktionsbeskrivelser for OPO og personel i sødivisionen/MFP-
           divisionen
• Kontrol af underlagt personel
• MHV Beredskab
• A-plan og SAR-plan
• MHV-056
• SAR-beredskab ved udlån af MHV-fartøj
• AKOS

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4 , Maritimt officerskursus. 

Du får...
redskaber til at arbejde med 

beredskab, MHV-056 og 

underlagt personel.

28

Fredag den 03. juli kl. 0800 - fredag den 10. juli kl. 1200

Hvis du gerne vil arbejde med kommunikation på et Marinehjemmeværns-
fartøj, er dette kurset for dig. Du kommer blandt andet til at arbejde med 
procedurer, instrumenter, signalopbygning og informationsteknik. 

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4, fjernundervisning 8552 

Assisterende kommunikationsgastkursus

Du får...

kendskab til at arbejde 
med VHF kom-

munikation, MHV IT-
kommunikation og satelit-

foni. 
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SYGDOMSBEHANDLER C I SKIBE

Tirsdag den 07. juli kl. 08.00 – torsdag den 09. juli kl. 11.15

På kurset vil du blive undervist i lovgrundlag, livreddende førstehjælp, 
førstehjælp ved sygdom, kommunikation med Radio Medical og beholdnings-
ansvar.

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4.

kompetencer så du selvstæn-

digt kan agere med førstehjælp 

ved sygdomme og ulykker på 

skibe med medicinkiste C.

Du får...

Mandag den 06. juli kl. 10.00 - Lørdag den 11. juli kl. 15.00

På kurset arbejdes der med opstart of pasning under gang. Hvordan fører 
du maskinjournalen, og hvordan vedligeholder du fartøjets hydrauliske 
system, herunder kran og ankerspil.

Kurset indeholder blandt andet:

•• Dieselmotorens hoDieselmotorens hovveddeleeddele
•• Motorens virkMotorens virkemåder og arbejdsgangeemåder og arbejdsgange
•• BrBrændstofladningens tilberedelseændstofladningens tilberedelse
•• MotorMotoranlæggets tilbehøranlæggets tilbehør
•• MotorMotoranlæggets afspærringsmidleranlæggets afspærringsmidler
•• HyHydrdrauliskauliske installationere installationer

Forudsætninger:
Bestået LoBestået Lo.vpligtig uddannelse 1-4vpligtig uddannelse 1-4.

Du får...

afhjælpning af driftforstyrrelser
Hvordan du fører anmærkningsbog
og hvordan betjenes motorer og

installationer i MHV-fartøj

Assisterende motorpasser
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PLANLÆGNINGSOFFICERSKURSUS, MHV 

Du får… 

den viden og 

kompetencer, der 

skal til for at blive 

en skarp plan-

lægningsofficer 

Søndag den 05. juli kl. 10.00 – mandag den 06. juli kl. 17.00 

Uddannelsen vil give dig den viden, færdigheder og kompetencer, der er 
nødvendige for selvstændigt og ansvarligt at kunne virke som 
planlægningsofficer i en hjemmeværnsflotille.

Uddannelsen omfatter følgende: 

• PLO's virke
• FH direktiv
• MHV AKOS
• Planer og samvirkeaftaler
• Samarbejdssider

Forudsætninger: 

 MOK eller VOK
 Følgende Hjv.dk ver. 2 moduler:

8460 Grundkursus, 8461 Mail, 8466 Samarbejdssider, 8468 Aktivitetsmodul, 8471
Publikationer og reglementer.

Onsdag den 08. juli kl. 08.00 – Fredag den 10. juli kl. 15.30 

På kurset vil du blandt andet blive undervist i billeddannelse, radarteori, 
radarbetjening, ARPA betjening og AIS mål på radar.

Forudsætninger:
Lovpligtig uddannelse 1-4, NAV 2 modul 2, samt fjernundervisningsmodul 
8571

Du får:
undervisning så du 
selvstændigt kan arbejde 
med radar til navigation og 
antikollision.

Radarbrugerkursus



BLIV EN BEDRE GV-SKYTTE

Onsdag den 08. juli kl.10.00 – fredag den 10. juli kl. 12.00

På kurset arbejder du med skyttens bevidsthed omkring det at skyde. Vi 
arbejder med skydestilling, åndedræt, sigte og aftræk. Vi arbejder med liggende, 
knælende og stående skydestillinger på afstande fra 50 meter til 200 meter. 
Formålet med skydningen er, at samle skyttens skud på så lille et område på 
skiven som muligt.  

Under kurset vil i kommen ind på følgende emner:
• Korrekt skydestilling
• Korrekt aftræk
• Skytten selvkontrol
• Gennemførelse af opbevaringsprøven
• Gennemførelse K7 skydning

Under kurset tages der udgangspunkt i den enkeltes færdigheder, så selvom du 
er en erfaren skytte, kan du altid blive bedre.

Forudsætninger:
• LPU 1-3

mulighed for at udvikle dine 
skydefærdigheder, samt at 
gennemføre Q for våbenop-
bevaring og K7 så du må gå 

vagttjeneste.

Du får...

For de civile børn er der lavet forskellige programmer med spændende 
indhold. Der vil være alt fra udflugter til spil, sæbekassebil og svømmehal. 
Derudover vil det også være muligt for voksne og børn i alderen 13-17 år at 
deltage i et prøvekajakkursus, hvor man vil lære at sejle en kajak. Det vil 
ende  ud med en længere sejltur alt efter vejrforholdene. På dette kursus vil 
der  være en egenbetaling på 150 kr. pr. person.   

FOR DE CIVILE DELTAGERE 



MINIDÆKSGAST

Kursus 1: 
Lørdag den 04. juli kl. 10.00 - tirsdag den 07. juli kl. 12.00

Kursus 2:  
Tirsdag den 07. juli kl. 13.00 - fredag den 10. juli kl. 15.00 

Kurset giver unge mellem 13 og 17 år en forsmag på, hvad det vil sige at 
være dæksgast i en besætning i MHV. 

Der begyndes med teori i blandt andet forhold til søs, knob og stik, red-
ningsmidler og lignende. Herefter praktisk sejlads. Du lærer om søvejsregler, 
navigation, søsikkerhed, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre 
fartøjer og beskyttelse af havmiljøet. Du bliver under kurset indkvarteret på 
et fartøj.

Påklædning:
Uniform (udlånes på kurset, sammen med støvler).

Målgruppe:
Du kan kun deltage, hvis en af dine forældre deltager på et kursus, eller er 
hjælper på uddannelsesugen.  
Du kan IKKE deltage, hvis din forælder deltager på dæksgastkursus.

Du får...
en smagsprøve på tillempet 

kran, brand og redning, 
havmiljø og sømandskab
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GUMMIBÅD VEDLIGEHOLD

Mandag den 06. juli kl. 10.00 – tirsdag den 07. juli kl. 17.00

Er du lidt rusten i at sejle gummibåd eller er du en erfaren gummibådsgast, der 
godt kunne tænke sig at blive bedre. Under kurset vil der blive repeteret allerede 
indlært stof, men der vil også være udfordringer såsom optisk sej-lads hvordan 
sejler du, hvis din kortplotter går død. Derudover vil der også være teknisk sejlads, 
hvor det gælder om at holde tungen lige i munden. Dette kursus er også for dig, 
der lige har fået speedbådscertifikat og ikke er den mest rutineret GBF. Du får her 
mulighed for at få noget mere erfaring under kyndig vejledning.

Forudsætninger:

• LPU 3, Speedbåd

Du får...
udfordret dig selv i gum-

mibådssejlads, samt repeteret 
tidligere indlært faglig viden 

og færdigheder. 
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BØRN 3-6 ÅRVIDEO/FOTOKURSUS

Fredag den 03. juli kl. 13.00 – søndag den 05. juli kl. 17.00

Kan du godt lide at tage billeder og videoklip af dine ture med Hjemmevær-
net, men du mener at de billeder du tager, kan blive bedre? Ved du forresten 
hvad du offentliggør? Eller hvordan billederne skal være før de kan an-
vendes i HJV? Alt dette kan du få svar på ved at deltage i dette kursus hvor 
formålet er, at give dig bedre kendskab til dit kamera og de muligheder du 
har for at forbedre dine billeder. 

Vi tager udgangspunkt i det fotoudstyr som du/I har og programmet er ten-
tativt i forhold til det niveau, som deltagerne er på. 

I vil komme igennem følgende emner:
• Hvad må jeg offentliggøre
• Hvad siger hjemmeværnet
• Hvordan virker kameraet
• Kompositioner
• Tage billeder og redigerer til forskellige formål
• Aftenbilleder

!!Bemærk!! at du skal medbringe dit eget fotoudstyr og at HJV/MHV ikke 
erstatter hvis det går i stykker. 

Du får...
viden og færdigheder således 
du kan benytte dit fotoudstyr 
optimalt, samt hvad du må of-

fentliggøre på sociale medier og 
hvorledes billeder skal være, når 

de bruges i HJV.
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BØRN 13-17 ÅRBØRN 7-12 ÅR



Britta og Birgitte
Hjemmeværnsskolen 
Marinehjemmeværnssektionen 
Slipshavnsvej 513
5800 Nyborg

Tlf: 7282 0590
E-mail: mhs@hjv.dk




