uddannelsesuge

slipshavn
Kursuskatalog // 08 JUL - 16 JUL 2022

VELKOMMEN TIL
UDDANNELSESUGEN 2022
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 01 MAJ 2022.
Vi glæder os meget til en rigtig god og spændende uge
sammen 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 2022. 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 2022 skal du
tilmelde dig 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 MAJ 2022.
Det er vigtigt, at du overholder tilmeldingsfristen, da vi allerede
ugen efter fristens udløb tager stilling til, hvilke kurser der
gennemføres og, hvem der optages.
Er du forhindret i at deltage, så husk at melde afbud på HJV.DK.
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.

Festaftener
Søndag 10 JUL og fredag 15 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).

Hvad koster det?
Kost og logi under Uddannelsesugen er gratis for alle deltagere.
Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste på Uddannelsesugen.

Forplejning
Kursusstart kl. 0800:
Skafning startende med morgenmad på første kursusdag.

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.

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

Der kan forekomme egenbetaling på udflugter og kurser i
Civilgruppen. Pengene går til entré ved aktiviteterne. Betalingen
sker kontant ved tilmelding i Civilgruppen.

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 15 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.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til Uddannelsesugen, er du velkommen
til at kontakte ansvarlig for Uddannelsesugen kaptajnløjtnant
Lars Christian Bach-Jensen på tlf.: 7282 0592 eller kursusleder
kaptajnløjtnant Alex Asger Nyborg på tlf.: 2487 5332.

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.
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HOVMESTERkursus

Speedbådscertifikatkursus MHV

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

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

TIDSPUNKT

Fre. 8. juli kl. 0800 - Søn. 10. juli kl 1700

TIDSPUNKT

Fre. 8. juli kl. 0900 - Søn. 10 juli kl. 1600

Forudsætninger

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

Forudsætninger

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

http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/Hovmesterkursus.aspx
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http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/
Speedb%C3%A5dscertifikatkursus-MHV.aspx
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Duelighedsprøve i sejlads for
fritidssejlere, modul 1 + 2

ASSISTERENDE
kOMmUNIKATIONSGASTKURSUS

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

På kurset bibringes du viden, færdigheder og kompetencer, der gør dig i
stand til at benytte militær VHF-kommunikation, Marinehjemmeværnets ITkommunikation og satellittelefoni.

Dette kursus giver dig et civilt akkrediteret bevis/certifikat.

Vi kommer omkring følgende på kurset:
• Procedurer
• Instrumenter
• Informationsteknik
• Signalopbygning
• Procedurer
• Instrumenter
• Informationsteknik
• Signalopbygning

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

TIDSPUNKT

Fre. 8. juli 0800 - Ons. 13. juli kl. 1700

TIDSPUNKT

Fre. 8 juli kl. 1300 - Fre. 15. juli kl. 1400

Forudsætninger

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

Forudsætninger

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

http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/Duelighedspr%C3%B8ve%20
i%20sejlads%20for%20fritidssejlere.aspx
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https://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/Assisterende_Kommunikationsgastkursus.aspx
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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

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
muligheden 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.

På dette kursus vil du udvikle dig personligt.

TIDSPUNKT

Fre. 8. juli kl. 0900 - Tor. 14. Juli kl. 1200

TIDSPUNKT

Søn. 10. juli kl. 1300 - Ons. 13 kl. 1200

Forudsætninger

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

Forudsætninger

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

http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/Maritimt%20Alment%20Befalingsmandskursus%201.aspx
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http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/MAXSEA-BRUGERKURSUS,MHV,.aspx
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Maritime Force Protection
Befalingsmandskursus
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, bl.a. i form af MaxSeea MFP brugerkursus

På kurset arbejdes der med sikkerhed og RFM procedurer, så kranen
betjenes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du lærer anhugningstegn, 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. 8. juli kl. 0800 - Søn. 10. juli kl. 1700

TIDSPUNKT

Fre. 8. juli kl. 0800 - Søn. 10. juli kl. 1500

Forudsætninger

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

Forudsætninger

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

http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/Maritime-Force-ProtectionBefalingsmandskursus.aspx

20

Krankursus, komplet MHV

http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/Krankursus,-komplet-MHV.
aspx
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NAVEX
MHV NAVEX skal supplere de øvrige tilbud til MHV medlemmer, som befinder
sig et givet sted i navigationssøjlen. Det er således et tilbud, der henvender
sig til medlemmer med uddannelsesmæssig baggrund fra gennemført NAV I
og op til ”On the job training” (OJT) forud for NAV IV. MHV NAVEX giver mulighed for rutinering og OJT af den enkeltes navigatoriske og føringsmæssige kompetencer, der er baseret på tidligere tillærte kvalifikationer.

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
gennemførelse af undervisning.
Du vil ligeledes lære om, hvad dit kropssprog og din retorik betyder for
motivationen af andre.

MHV NAVEX er således ikke et traditionelt uddannelsesforløb, ligesom der
ikke tildeles ”Q” for gennemførelse af MHV NAVEX.

TIDSPUNKT

Lør. 9. juli kl. 0800 - Ons. 13. juli kl. 1700

Forudsætninger

Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK
http://www.hjv.dk/oe/MHV/medlem/Documents/RFMMHV/RFM%201-36%20Marinehjemmev%C3%A6rnets%20
navigations%C3%B8velse%20NAVEX.pdf#search=navex
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TIDSPUNKT

Lør. 9. juli kl. 0800 - Fre. 15. juli kl. 1200

Forudsætninger

Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK
http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/Sundheds-ogtr%C3%A6ningsvejlederuddannelsen.aspx
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Grundlæggende instruktørkursus, koncernfælles
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 fjernundervisningsmodulet, som skal gennemføres før tilstedeværelseskurset.

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, redningsmidler 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 deltager på dæksgastkursus.
Uniform og støvler udlånes.
Bemærk at der udbydes to kurser!

TIDSPUNKT

Lør. 9. juli kl. 0800 - Fre. 15. juli kl. 1200

Forudsætninger

Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK
http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/Grundl%C3%A6ggende_
instrukt%C3%B8rkurus.aspx
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TIDSPUNKT

Lør. 9. juli kl. 0800 - Tir. 12. juli kl. 1200
Tir. 12. juli kl. 1300 - Fre. 15. 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.
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dæksgast, MHV
På kurset uddannes du til at virke som dæksgast ombord på et marinhjemmeværnsfartøj.
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.

Uddannelsen skal sætte kursisten i stand til at indgå som gast i en MFP
gruppe. Her samles de tidligere indlærte færdigheder, så kursisten vil efter
deltagelse i HARBOUREX være færdiguddannet MFP-gast.
Indhold
• Intro havnebevogtning
• Organisation
• Opbygning af havnebevogtning
• Ansvar, regler og beføjelser for bevogtning
• Enkeltmandsfærdigheder
• Havnebevogtning

TIDSPUNKT

Søn. 10. juli kl. 1300 - Fre. 15. juli kl. 1700

TIDSPUNKT

Søn. 10. juli kl. 0900 - Ons. 13. juli kl. 1700

Forudsætninger

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

Forudsætninger

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

http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/D%C3%A6ksgast-MHV.aspx
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Maritimt
Havnebevogtningskursus, MFP

http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/MaritimHavnebevogtningskursus,-MFP.aspx
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Motorpasserkursus, MHV

Militær Kommunikation, MFP

Er du assisterende motorpasser og synes du, at det er tid til at blive motor
passer? Så er der mulighed for det – dog skal du have logget 70 timers
sejlads som assisterende motorpasser.

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

Du kommer igennem følgende emner:
• Motorkendskab
• Fartøjskendskab
• Sekundære installationer
• El-lære og teknik
• Teori tilstedeværelse
• Praktik tilstedeværelse

TIDSPUNKT

Man. 11. juli kl. 1000 - Lør. 16. juli kl. 1200

TIDSPUNKT

Man. 11. juli kl. 1300 - Ons. 13. juli kl. 1200

Forudsætninger

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

Forudsætninger

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

http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/Motorpasserkursus,-MHV.
aspx

28

http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/Militaer-KommunikationMFP.aspx
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Maritimt Officerskursus 1

sygdomsbehandler C i skibe

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.

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

TIDSPUNKT

Tir. 12. juli kl. 1300 - Lør. 16. juli kl. 1200

TIDSPUNKT

Tir. 12. juli kl. 0800 - Tor. 14. juli kl. 1200

Forudsætninger

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

Forudsætninger

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

http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/Maritimt-Officerskursus.aspx

30

http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/Sygdomsbehandler-C-i-skibe.
aspx
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Bliv en bedre geværskytte

gummibådsfører, MHV

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 komme ind på følgende
emner:

På GBF, MHV kommer du til at arbejde med kortplotteren og praktisk 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.

•
•
•
•
•

Korrekt skydestilling
Korrekt aftræk
Skyttens 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.

TIDSPUNKT

Ons. 13. juli kl. 1400 - Fre. 15. juli kl. 1600

TIDSPUNKT

Ons. 13. juli 1500 - Lør. 16. juli kl. 1200

Forudsætninger

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

Forudsætninger

Forudsætninger for at deltage på kursus kan ses på HJV.DK
http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/
Gummib%C3%A5dsf%C3%B8rer%20MHV.aspx
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Operationsofficerskursus MHV
På kurset får du viden og færdigheder så du kan indgå som operationsof
ficer i en flotille. Kurset indeholder undervisning i SAR liste, MHV 056, OPO
huskeliste, kontrol af underlagt personel og MHV beredskab.
Du får færdigheder og kompetencer, der sætter dig i stand til at kunne anvende Marinehjemmeværnets elektroniske søkort- system, MaxSea Time.

Uddannelsesplanlæggerkursus
(tidligere uddannelsesstøtteofficerskursus)
Dette kursus er for dig, som skal bestride funktionen uddannelsesplanlægningsofficer ved din hjemmeværnsenhed.
Kursus vil give dig viden, færdigheder og kompetencer således, at du kan
understøtte din KC med henblik på at kunne tage ansvar for anvendelse af
elektroniske værktøjer til uddannelsesplanlægning.
Du vil på kursus lære, hvordan du udvælger, vurderer, evaluerer og formidler med henblik på rettidig rådgivning af underafdelingen vedrørende
uddannelsesbehov - herunder tage ansvar for nye medlemmer i underafdelingen samt rådgive øvrigt personel om uddannelsesveje.
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TIDSPUNKT

Fre. 14. juli kl. 1300 - Lør. 16. juli kl. 1200

Forudsætninger

TIDSPUNKT

Tor. 14. juli kl. 0800 - 1700

Forudsætninger

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

For at kunne deltage på kurset skal du have gennemført: Maritimt Officerskursus 2 eller Delingsførerkursus.
Fjernundervisningskurser: HJV.DK-kurser, UDIR 8460, 8475, 8467 og
8468.

http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/OperationsofficerskursusMHV.aspx

http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/Uddannelsesst%C3%B8tteoff
icerskursus.aspx
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Planlægningsofficerskursus, MHV
Uddannelsen vil give dig den viden, færdigheder og kompetencer, der er
nødvendige for selvstændigt og ansvarligt at kunne virke som planlægningsofficer i en hjemmeværnsflotille.

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

Tor. 15. Juli kl. 0800 - Lør. 16. juli kl. 1200

TIDSPUNKT

Fre. 15. juli kl. 1000 - Lør. 16. juli kl. 1200

Forudsætninger

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

Forudsætninger

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

http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/
Planl%C3%A6gningsofficerskursus,-MHV.aspx
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NAV I, Navigationssejlads

http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/NAV-I-Navigationssejlads.
aspx
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SAIS Operatøruddannelse

For børnene

Kunne du tænke dig at lære, hvordan man betjener Marinehjemmeværnets
Sidescan-system - så er SAIS OPU noget for dig.

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.

Du får færdigheder og kompetencer, der sætter dig i stand til at kunne anvende Marinehjemmeværnets elektroniske søkort- system, MaxSea Time.
Her lærer du:
• Systemopbygning og komponentkendskab
• Betjening af Lowrance multifunktionsdisplay
• Databehandling
• Billedanalyse
• Handlebane
• Fejlfinding

TIDSPUNKT

Fre. 15. juli kl. 1000 - Lør. 16. juli kl. 1100

Forudsætninger

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

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 svømmehallen sammen med børnene.

http://www.hjv.dk/uddannelsesveje/Sider/SAISoperat%C3%B8ruddannelse-.aspx
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Børn 3 - 6 år

40

Formiddag kl. 0805 - 1200

Formiddag kl. 1300 1700

Fre. 8. juli

Goddag og velkommen/fri leg

Fri leg

Lør. 9 juli

Fri leg

Svømmehal
Egenbetaling

Søn. 10. juli

Plukke blomster til gudstjenesten /Fri leg
Gudstjeneste i Hangaren kl.
11.15

Male krabber

Man. 11. juli

Heldagstur til Egeskov
Egenbetaling

Tir. 12. juli

Kreativt værksted

Fange krabber

Ons. 13. juli

Sæbekasseløb

Førstehjælp
Fri leg

Tor. 14. juli

Stratego

Snobrød

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

Fre. 15. juli

Istur til Nyborg
Egenbetaling

Gummibådssejlads

Festaften

Lør. 16. juli

Oprydning og afslutning

TAK FOR DENNE GANG

Ret til ændringer forbeholdes.

Aften

Festaften
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Børn 7 - 12 år
Formiddag kl. 0805 - 1200

42

Eftermiddag kl. 1300 1700

Børn 13 - 17 år
Aften

Formiddag kl. 0805 - 1200

Eftermiddag kl. 1300 1700

Aften

Fre. 8. juli

Goddag og velkommen/fri leg

Fri leg

Fre. 8. juli

Goddag og velkommen/fri leg

Fri leg/Eksercits

Lør. 9. juli

Fri leg

Svømmehal
Egenbetaling

Lør. 9. juli

Fri leg

Svømmehal
Egenbetaling

Søn. 10. juli

Gudstjeneste i Hangaren kl.
11.15

Male krabber

Søn. 10. juli

Gudstjeneste i Hangaren kl.
11.15

Førstehjælp
Eksercits

Man. 11. juli

Heldagstur til Egeskov
Egenbetaling

Man. 11. juli

Heldagstur: Brandskole

Tir. 12. juli

Opstart til oplevelsestur

Oplevelsestur

Tir. 12. juli

Sæbekasseskibe/skydning

Ons. 13. juli

Tilbage fra oplevelsestur

Oprydning efter
oplevelsesturen

Sæbekasseskibe/
skydning

Ons. 13. juli

Opstart til oplevelsesturen

Tor. 14. juli

Stratego

Snobrød

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

Af sted på
oplevelsesturen

Tor. 14. juli

Oplevelsesturen

Tilbage fra oplevelsesturen /oprydning/
snobrød

Fre. 15. juli

Istur til Nyborg
Egenbetaling

Gummibådssejlads

Festaften

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

Fre. 15. juli

Gummibådssejlads

Festaften

Lør. 16. juli

Oprydning og afslutning

TAK FOR DENNE GANG

Istur til Nyborg
Egenbetaling

Lør. 16. juli

Oprydning og afslutning

TAK FOR DENNE GANG

Ret til ændringer forbeholdes.

Festaften

Ret til ændringer forbeholdes.

Festaften
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Civile voksne
Formiddag kl. 0805 - 1200

Eftermiddag kl. 1300 - 1700

Fre. 8. juli

Goddag og velkommen

Orientering om ugens program / Hygge ved teltet

Lør. 9. juli

Rundvisning på Slipshavn
v/Bent Larsen

Svømmehal
Egenbetaling

Søn. 10. juli

Gudstjeneste i Hangaren
kl. 11.15

Hygge i børneteltet
Male krabber

Man. 11. juli

Heldagstur til Egeskov
Egenbetaling

Tir. 12. juli

Børnene har kreativt
værksted
Kom og vær med!

Ons. 13. juli

Heldagstur: Odense på egen hånd. Egenbetaling

Festaften

Børnene fanger krabber
Kom og vær med!

(Det nye H.C. Andersen Museum kan anbefales)

Tor. 14. juli
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Aften

Snobrød

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

Fre. 15. juli

Istur til Nyborg med skib
Egenbetaling

Gummibådssejlads

Lør. 16. juli

Oprydning og afslutning

TAK FOR DENNE GANG

Ret til ændringer forbeholdes.
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