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VELKOMMEN TIL 
UDDANNELSESUGEN 2023

Velkommen til Marinehjemmeværnets 29. uddannelsesuge. 

Uddannelsesugen er en helt speciel uge, hvor der bliver lagt 
vægt på uddannelse og socialt samvær. Støt derfor op om de 
aktiviteter der i Hangaren. 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. 

Når du modtager kursusindkaldelsen, så er det vigtigt, at du 
læser informationerne nøje, inden du møder op! 

Af hensyn til videre planlægning er det meget vigtigt, 
at du tilmelder dig dine kurser så hurtigt som muligt, 

og senest 01 APR 2023.

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

På Stabens vegne,

Søren N. Kyndi
Kursusleder
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PrAKTISKE OPLySNINGEr

hvem kan deltage?
Alle medlemmer af Hjemmeværnet kan tilmelde sig 
Uddannelsesugen 2023. 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 2023 skal du 
tilmelde dig aktiviteten på HJV.DK.

Ressourceperson
For at tilmelde dig som ressourceperson skal du kontakte den 
kursusansvarlige for det givne kursus, 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
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ansøgningsfrist: 01 apR 2023. 

Efter 1. april tages der stilling til, om der er kurser med for lav 
tilslutning, der skal aflyses. For resterende kurser, vil der igen blive 
åbnet op for tilmelding med endelig tilmeldingsfrist 1. maj. 
Har du i første omgang meldt dig til et kursus, der bliver aflyst, har 
du således muligheden for at tilmelde dig et andet inden 1. maj. 

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.

Programmet for børn og voksne kan ses bagest i folderen. Bemærk,
at der ved nogle aktiviteter kan være en egenbetaling.

Børnene kan blive passet i Civilteltet fra kl. 0805 - 1200 og igen 
fra kl. 1300 - 1730.

De fleste kurser stopper kl. 1700.

Når du har spist din aftensmad, er der mulighed for at gå i hangaren 
og blive underholdt og snakke med familien eller medkursisterne 
over en øl eller vand.
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hvem kan jeg tage med?
Ægtefælle/samlever, egne børn og børnebørn.

hvem kan jeg ikke tage med?
Onkler, tanter, bedsteforældre, fætre, kusiner eller børnenes 
venner og veninder m.fl. kan IKKE deltage.
Kæledyr 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 samkørsel 
og anvendelse af Marinehjemmeværnets 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 
Civilgruppen. Pengene går til entré ved aktiviteterne. Betalingen 
sker kontant ved tilmelding i Civilgruppen. 

Festaftener
Søndag 09 JUL og fredag 14 JUL 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. 0800: 
Skafning startende med morgenmad på første kursusdag.

Kursusstart kl. 1300: 
Skafning startende med frokost på første kursusdag.

Kursus slut kl. 1500 - 1700: 
Sidste kursusdag med aftenskafning.

Kursus slut kl. 1200: 
Sidste kursusdag med frokost.

Hvis du ønsker at deltage i festaftenen fredag 14 JUL, vil der være 
mulighed for indkvartering og morgenmad om lørdagen.
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indkvartering
Kursusstart 0800 - 0900: 
Køjen er klar kl. 1900 dagen før. Hvis man vælger at ankomme 
før kl. 1900 skal man ikke forvente at få forplejning på Slipshavn.

Kursusstart 1300: 
Køjen er klar kl. 1200 samme dag. Har man familien med, skal man 
selv medbringe et sted at overnatte i fx telt, campingvogn o.l.

afrejse
Uanset tidspunkt skal køjen forlades kl. 0800 på afrejsedagen, og 
nøglen afleveres til Sekretariatet.

Campingvogn/telt
Ankomst
Kursusstart kl. 0800:
Dagen før, tidligst kl. 1900

Kursusstart kl. 1300:
Samme dag. Tidligst kl. 0900

Afrejse
Kursus slut kl. 1200:
Samme dag, senest kl. 1800

Kursus slut kl. 1700:
Dagen efter, senest kl. 1100

Det er vigtigt, at disse tider overholdes, da rigtig mange mennesker 
skal indkvarteres hen over ugen.
Som kursist vil du blive indkvarteret på Slipshavn, mens du er på 
kursus. Vil du overnatte i eget telt eller campingvogn, så skriv det 
på din kursusansøgning.
Familien er henvist til at overnatte i eget telt/campingvogn.

private fartøjer
Familier, som ankommer i private 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 Uddannelsesugen, er du velkommen til 
at kontakte kursusansvarlig kaptajnløjtnant Morten Boie Jeppesen 
på tlf.: 4048 4864 eller kursusleder kaptajnløjtnant Søren N. Kyndi 
på tlf.: 2511 0097
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HOVMESTEr

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

TIDSPUNKT Fre. 07 juli kl. 0900 - Man 10. juli kl. 1700

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=50

SPEEDbåDScErTIFIKAT

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

TIDSPUNKT Fre. 07 juli kl. 0900 - Søn. 09. juli kl. 1700

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=12
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DUELIGHEDSbEVIS, MODUL 1 + 2

På kurset modtager du teoretisk Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere.
Ved uddannelsens afslutning skal du kunne gennemføre den teoretiske Du-
elighedsprøve i sejlads for fritidssejlere.

Dette kursus giver dig et civilt akkrediteret bevis/certifikat.

Indhold
• Terrestrisk navigation
• Søvejsregler
• Farvandsafmærkning
• Sejladsplanlægning
• Sømandskab og Søsikkerhed
• Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer
• Havmiljø

TIDSPUNKT Lør. 08 juli kl. 0900 - Tor. 13. juli kl. 1700

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=20

ASSISTErENDE 
MOTOrPASSErKUrSUS

På kurset bibringes du viden, færdigheder og kompetencer, der gør dig i 
stand til at betjene motorer og installationer i et fartøj.

Vi kommer omkring følgende på kurset:
• Opstart, pasning under gang og afrigning af skibets fremdrivnings- og 

hjælpemaskineri.
• Fører maskinjournal.
• Betjene fartøjets rørsystemer.
• Vedligeholde fartøjets hydrauliske udstyr, herunder kran og ankerspil.

Du vil få kendskab til dieselmotorens hoveddele, motorens virkemåder og 
arbejdsgange, motorens pumpesystemer, brændstofladningens tilberedelse, 
brændsels- og smøremidlers anvendelse og egenskaber, motoranlæggets 
tilbehør, motoranlæggets afspærringsmidler og hydrauliske installationer.

TIDSPUNKT Man. 10 juli kl. 0800 - Lør. 15. juli kl. 1200

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=17
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MArITIMT ALMENT 
bEFALINGSMANDSKUrSUS 1

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.

TIDSPUNKT Fre. 07 juli kl. 1000 - Ons. 12. juli kl. 1700

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK 

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=44

MAXSEA brUGErKUrSUS

Er du i en trailerbaseret enhed og gerne vil være taktisk operatør, eller er 
du af den gamle skole og mangler at blive omskolet til MAXSEA, så har du 
mu ligheden her. Du kommer til at arbejde praktisk med menu-strukturen, 
og i simulatoren kommer du til at planlægge en sejlads og sejle et skib ved 
hjælp af MAXSEA.

Vær opmærksom på, at der i dette kursus er et fjernundervisningsmodul.

TIDSPUNKT Lør. 08 juli kl. 0800 - Man. 10. juli kl. 1700

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=199
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rADArbrUGErKUrSUS

På kurset bibringes du viden og færdigheder, der sætter dig i stand til at 
kunne anvende radar til navigation og antikollision.

Vi kommer omkring følgende på kurset:
• Billeddannelse og radarteori
• Radarbetjening
• Radarskærmbilledet
• ARPA-betjening
• AIS mål på radar

TIDSPUNKT Tir. 10. juli kl. 1000 - Tor. 13. juli kl. 1600

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=164

KrANKUrSUS

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

Vær opmærksom på, at der i dette kursus er et fjernundervisningsmodul, 
som skal bestås mindst 6 uger før.

TIDSPUNKT Fre. 07 juli kl. 0800 - Man. 10. juli kl. 1200

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=59
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rESTrIcTED OPErATOrS cErTIFIcATE

På kurset bibringes du viden, færdigheder og kompetencer, der sætter dig 
i stand til at erhverve certifikatet ”Restricted Operators Certificate”. Ud-
dannelsesnummer 1444 sammen med uddannelsesnummer 1446 (Assister-
ende Kommunikationsgastkursus) giver ret til at gå selvstændig vagt som 
kommunikationsgast i Marinehjemmeværnets fartøjer.

Kurset omfatter følgende:
• Global Maritime Distress Safety System (GMDSS).
• Procedurer.
• Administration og håndbøger.
• Instrumentlære.
• Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW).
• Praktiske øvelser og eksamensforberedelse.
• Afsluttende prøve.

TIDSPUNKT Fre. 07 juli kl. 0800 - Ons. 12. juli kl. 1700

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=172

SUNDHEDS- OG 
TræNINGSVEjLEDErUDDANNELSE

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.

TIDSPUNKT Søn. 09 juli kl. 1000 - fre. 14. juli kl. 1700

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=47
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MINIDæKSGAST

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, redn-
ingsmidler 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. 

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 delt-
ager på dæksgastkursus. 

Uniform og støvler udlånes.

Bemærk at der udbydes 2 kurser! 

TIDSPUNKT Kursus 1: Lør. 08 juli kl. 0800 - Tir. 11. juli kl. 1200
Kursus 2: Tir. 11. juli kl. 1300 - fre. 14. juli kl. 1700

FOrUDSæTNINGEr ObS! 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. 

GrUNDLæGGENDE 
INSTrUKTørKUrSUS

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.

OBS! Ca. 4-6 uger før tilstedeværelseskurset vil du modtage et link til fjer-
nundervisningsmodulet, som skal gennemføres før tilstedeværelseskurset. 

TIDSPUNKT Lør. 08 juli kl. 0800 - Fre. 14. juli kl. 1700

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=1
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DæKSGAST

På kurset uddannes du til at virke som dæksgast ombord på et marinhjem-
meværnsfartøj.

Vi kommer omkring følgende på kurset: 
• Havmiljø
• Sømandskab
• Brand og redning
• Anhugning 

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

TIDSPUNKT Søn. 09. juli kl. 1300 - Fre. 14. juli kl. 1700

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=221

SKyDNING TIL SøS

På kurset lærer du, at kunne indsætte Forsvarets standardhåndvåben sik-
kert og fleksibelt i Marinehjemmeværnet, herunder at have kendskab til 
dagligvirke samt sikkerhed ombord på et marinehjemmeværnsfartøj.

Vi kommer omkring følgende på kurset: 
• Sikkerhed 
• Våbenbetjening 
• Skydeinstruktion 
• Introduktion til skydning fra Gummibåd 

TIDSPUNKT Tir. 11. juli kl. 1300 - Ons. 12. juli kl. 1700

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=220
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SKyDELEDEr Sø

Kurset giver dig som gast viden, færdigheder og kompetencer, så du om-
bord på hjemmeværnsfartøjet kan anvendes som skydeleder til søs jf. gæl-
dende sikkerhedsbestemmelser og våbenreglementer på de våben, der an-
vendes ombord.

TIDSPUNKT Fre. 07 juli kl. 0930 - Søn. 09. juli kl. 1700

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=107

FOrSVArETS FørSTEHjæLPS-
UDDANNELSE, FSK 262

På bliver du i stand til at udføre førstehjælp under anvendelse af udvalgte 
guidelines og procedurer.

Vi kommer omkring følgende på kurset: 
• Førstehjælp til blødninger.
• Førstehjælp ved forbrændinger, forgiftninger ætsninger, fremmed- 
 legemer i luftveje og ved hjertestop.

TIDSPUNKT Tor. 13. juli kl 1000 - Tor. 13. juli kl. 1700

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=91

Nyt foto?? Nyt foto??
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FOrSVArETS FørSTEHjæLPS-
UDDANNELSE, FSK 263

Du vil på kurset få den grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer, 
til at du efter kurset er i stand til at handle og yde førstehjælp til en eller 
flere tilskadekomne.

Vi kommer omkring følgende på kurset: 
• Førstehjælp ved ulykker, hjertestop, til blødninger og brystkasselæsioner.
• Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet, inkl. hoved-skader.
• Førstehjælp ved sygdomme, kemiske påvirkninger og skader i forbindelse 
 med temperaturpåvirkninger og ved småskader. 

TIDSPUNKT Ons. 12. juli kl. 0900 - Tor. 13. juli kl. 1700

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus: Skytteuddannelse M95 trin B.

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=337

Nyt foto??

FørSTEHjæLP MærKEPrøVE

Førstehjælpsmærket kan erhverves i guld, sølv og bronze.
Prøven omfatter en skriftlig prøve med 20 spørgsmål og en praktisk prøve 
bestående af 4 handleprøver fordelt på 4 handlestationer.

OBS! Kurset er ikke Q-givende. 

TIDSPUNKT Fre. 14. juli kl. 0800 - Fre. 14. juli kl. 1700

FOrUDSæTNINGEr



32 33

GUMMIbåDSFørEr

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. 

TIDSPUNKT Ons. 12. juli kl. 1300 - Lør. 15. juli kl. 1100

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=53

MArITIMT OFFIcErSKUrSUS 1

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

TIDSPUNKT Fre. 07 juli kl. 0900 - Tir. 11 juli kl. 1200

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=75
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HGU INTrO

Introduktion til Hjemmeværnets Grunduddannelse (INTRO HGU) er den 
første uddannelse det nye medlem af Hjemmeværnet skal gennemføre.

Formålet med INTRO HGU er, at give soldaten de forudsætninger der skal til, 
for at kunne være aktiv medlem af Hjemmeværnet, herunder deltage i ak-
tiviteter og uddannelser. Derudover skal kurset være fundament for de eft-
erfølgende uddannelser, som soldaten skal gennemføre for at være grund- 
uddannet i Hjemmeværnet.

TIDSPUNKT Tir. 11 juli kl. 0800 - Tor. 13 juli kl. 1700

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=208

SyGDOMSbEHANDLEr c I SKIbE

På kurset vil du blive undervist i livreddende førstehjælp, førstehjælp ved 
sygdom, kommunikation med Radio Medical og beholdningsansvar. 

TIDSPUNKT Tir. 11 juli kl. 1000 - Tor. 13 juli kl. 1600

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=212
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PLANLæGNINGSOFFIcEr

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

TIDSPUNKT Tor. 13. juli kl 0900 - Fre. 14. juli kl. 1400

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=77

NAVIGATION I

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

TIDSPUNKT Fre. 14. juli kl. 0800 - Lør. 15. juli kl. 1200

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=156
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ADr (PAKKEMODTAGEr)

På kurset lærer du at afsende, pakke og modtage farligt gods, klasserne 1-9 
(klasse 7 undtaget) i overensstemmelse med den til enhver tid gældende 
ADR-konvention, bekendtgørelser om transport af farligt gods og militære 
bestemmelser.

TIDSPUNKT Søn. 09. juli kl. 0800 - Tor. 13. juli kl. 1200

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=209

ADr (cHAUFFør)

Kurset sætter dig i stand til i funktion som chauffør, at varetage opgaver og 
ansvar indenfor vejtransport af farligt gods. Dette sker i overensstemmelse 
med den til enhver tid gældende ADR-konvention og bekendtgørelse om 
vejtransport af farligt gods, samt relevante militære bestemmelser.

TIDSPUNKT Fre. 14. juli kl. 0800 - Fre. 14. juli kl. 1700

FOrUDSæTNINGEr Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK

https://uddannelser.hjv.dk/alleuddannelser/detaljer?id=210

Nyt foto??
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NAVIGATIONSøVELSEr, NAVEX

MHV NAVEX skal supplere de øvrige tilbud til MHV medlemmer, som be-
finder sig et givet sted i navigationssøjlen. Det er således et tilbud, der hen-
vender sig til medlemmer med uddannelsesmæssig baggrund fra gennem-
ført NAV I og op til ”On the job training” (OJT) forud for NAV IV. MHV NAVEX 
giver mu[1]lighed for rutinering og OJT af den enkeltes navigatoriske og 
føringsmæssige kompetencer, der er baseret på tidligere tillærte kvalifika-
tioner. MHV NAVEX er således ikke et traditionelt uddannelsesforløb, lige-
som der ikke tildeles ”Q” for gennemførelse af MHV NAVEX.

TIDSPUNKT Man. 10. juli kl. 0800 - Fre. 14. juli kl. 1700

FOrUDSæTNINGEr

bLIV EN bEDrE TAKTIKEr/GbF (MFP)

Kurset er for gruppefører, gummibådsfører og gaster.

Gaster lærer at vedligeholde posttjeneste i land og i gummibåd, formationer 
til lands og bevægelse i disse ved trussel samt kamp fra stilling.
Gummibådsfører udfører deres rolle som GBF under taktisk ledelse fra grup-
pefører, herunder bruges aktivt under kamp fra stilling, formationssejlads 
og bevægelse i disse under alle trusseler, positionere sig uden at maskere 
egne styrkers ild.
Gruppefører laver befalinger for kamp for stilling og udfører kamp for stilling 
samt kunne fører taktisk under alle trusler.

TIDSPUNKT Fre. 07 juli kl. 0900 - Man 10. juli kl. 1200

FOrUDSæTNINGEr
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FOTO ID KOrT

På kurset får du viden, færdigheder og kompetencer i forhold til informa-
tionstjenesten i en underafdeling i Hjemmeværnet, således du efterfølgende 
kan gennemføre fotografering og redigering af personelt til ID-kort. 
Du får et grundlæggende kendskab til fototeknik i forhold til portræt foto 
og lærer at redigere foto jf. kravene fra FPS (Forsvarets personel styrelse). 

Bemærk et kurset udbydes 2 gange. 

Tilmelding ikke mulig via hjv.dk. Tilmelding sker i sekretariatet på selve 
uddannelsesugen.

TIDSPUNKT Lør. 08 juli kl. 1900 - 2200 
Tor. 13 juli kl. 1900 - 2200

FOrUDSæTNINGEr

For børnene er der lavet forskellige programmer med spændende indhold. 
Der vil være alt fra udflugter til spil, sæbekassebil, svømmehal og meget 
mere. Se venligst programmerne i dette kursuskatalog. Programmerne er 
pt. foreløbige, men når ugen starter, får børnene en pose bl.a. med de  
endelige programmer.

Civile voksne er meget velkomne i Civilteltet og deltage i aktiviteterne. De 
voksne er naturligvis også velkomne til at tage med på udflugt samt i svøm-
mehallen sammen med børnene. 

FOr børNENE
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børN 3 - 6 år
Formiddag 

kl. 0805 - 1200
Eftermiddag 

kl. 1300 - 1700
Aften

Fre. 7. juli Goddag og velkommen/fri leg Fri leg

Lør. 8 juli Fri leg Svømmehal
Egenbetaling

Søn. 9. juli Plukke blomster til guds-
tjenesten /Fri leg
Børnegudstjeneste i Hangaren 
kl. 11.15

Sæbekasseskibe Gudstje-
neste og 
Festaften

Man. 10. juli Heldagstur til Odense zoo - Egenbetaling

Tir. 11. juli Male på sten og lave krabber Udstilling af formidda-
gens værker

Ons. 12. juli Fri leg / modtage mel-
lemgruppen fra oplevelses-
turen

Snobrød

Tor. 13. juli Stratego Fangerne på Slipshavn Banko 
kl. 20.00. 
Hangaren 
åbner for 
salg af 
plader kl. 
19.30

Fre. 14. juli Istur til Nyborg
Egenbetaling

Gummibådssejlads Festaften

Lør. 15. juli Oprydning og afslutning TAK FOR DENNE GANG

     Ret til ændringer forbeholdes.



børN 7 - 12 år

Formiddag 
kl. 0805 - 1200

Eftermiddag 
kl. 1300 - 1700

Aften

Fre. 7. juli Goddag og velkommen/fri leg Fri leg

Lør. 8. juli Fri leg Svømmehal
Egenbetaling

Søn. 9. juli Børnegudstjeneste i 
Hangaren kl. 11.15

Sæbekasseskibe Gudstje-
neste og 
Festaften

Man. 10. juli Heldagstur til Odense Zoo - Egenbetaling

Tir. 11. juli Opstart til oplevelsestur Oplevelsestur

Ons. 12. juli Tilbage fra oplevelsestur Oprydning efter 
oplevelsesturen

Tor. 13. juli Stratego Fangerne på Slipshavn Banko 
kl. 20.00. 
Hangaren 
åbner for 
salg af 
plader kl. 
19.30

Fre. 14. juli Istur til Nyborg
Egenbetaling

Gummibådssejlads Festaften

Lør. 15. juli Oprydning og afslutning TAK FOR DENNE GANG

     Ret til ændringer forbeholdes.
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børN 13 - 17 år

Formiddag 
kl. 0805 - 1200

Eftermiddag 
kl. 1300 - 1700

Aften

Fre. 7. juli Goddag og velkommen/fri leg Fri leg/Eksercits

Lør. 8. juli Fri leg Svømmehal
Egenbetaling

Søn. 9. juli Børnegudstjeneste i 
Hangaren kl. 11.15

Førstehjælp
Eksercits

Gudstje-
neste og 
Festaften

Man. 10. juli Hyggetur i Odense - for egen regning

Tir. 11. juli Opstart til oplevelsesturen Afgang til oplevelses-
turen

Ons. 12. juli Oplevelsesturen Oplevelsesturen

Tor. 13. juli Oplevelsesturen Tilbage fra oplevelses-
turen /oprydning

Banko 
kl. 20.00. 
Hangaren 
åbner for 
salg af 
plader kl. 
19.30

Fre. 14. juli Istur til Nyborg
Egenbetaling

Gummibådssejlads Festaften

Lør. 15. juli Oprydning og afslutning TAK FOR DENNE GANG

     Ret til ændringer forbeholdes. 47
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cIVILE VOKSNE
Formiddag 

kl. 0805 - 1200
Eftermiddag 

kl. 1300 - 1700
Aften

Fre. 7. juli Goddag og velkommen Orientering om ugens pro-
gram / Hygge ved teltet

Lør. 8. juli Rundvisning på Slipshavn 
og skibe v/Bent Larsen

Svømmehal
Egenbetaling

Søn. 9. juli Børnegudstjeneste, voksne 
velkomne i Hangaren kl. 
11.15

Hygge ved børneteltet Gudstje-
neste og 
Festaften

Man. 10. juli Heldagstur til Odense Zoo - Egenbetaling

Tir. 11. juli Hygge ved børneteltet / 
maler på sten og laver 
krabber

Hygge ved børneteltet / se 
udstillingen fra om for-
middagen

Ons. 12. juli Heldagstur: Odense på egen hånd. Egenbetaling
(Jernbanemuseet kan anbefales) 

Tor. 13. juli Hygge ved børneteltet Hygge ved børneteltet / 
eller tur til Nyborg for egen 
regning

Banko 
kl. 20.00. 
Hangaren 
åbner for 
salg af 
plader kl. 
19.30

Fre. 14. juli Istur til Nyborg med skib
Egenbetaling

Gummibådssejlads Festaften

Lør. 15. juli Oprydning og afslutning TAK FOR DENNE GANG

     Ret til ændringer forbeholdes.
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