
 

 
 

Lovpligtig Uddannelse, modul 3, Bevogtningsdeling for  
Hærhjemmeværnet (HHV), Virksomhedshjemmeværnet 
(VHV) og Flyverhjemmeværnet (FHV), 1046 

 
Uddannelsesbeskrivelse 
 
Formål 
Formålet med modulet er, at kursisten uddannes til at kunne indgå som 
geværskytte i en bevogtningsdeling i Hærhjemmeværnet, Virksomheds-
hjemmeværnet og Flyvehjemmeværnet. Uddannelsen er forudsætning 
for efterfølgende at kunne deltage i bevogtningsdelingens enhedsuddan-
nelse. 
 
Forudsætninger 
Kursisten skal have opnået kvalifikationen for Lovpligtig Uddannelse 2.  
 
Læringsudbytte 
Efter afslutning af modulet forventes kursisten at have opnået følgende 
viden, færdigheder og kompetencer: 
 
Viden 

 Have forståelse for skydeteorien bag nærkampskydning og skydning i 
mørke. 

 Have forståelse for militær vagtens rolle og beføjelser, som vagt på 
et militært objekt. 

 Have forståelse for egen rolle i forbindelse med førstehjælp under 
kamp. 

 Have forståelse for terrænets og vejrets indflydelse på kursistens valg 
af rute og ildstillinger i forbindelse med vagtpatruljer og nærforsvars-
stillinger. 

 Have forståelse for egen rolle i en bevogtningsgruppe under bevæ-
gelse og under ophold på stedet. 
 

Færdigheder 
 Kursisten skal fra hastigt indtagende skydestillinger kunne nedkæmpe 

mål ud til 50 m.  

 Kursisten skal kunne anvende sigtemetoder ved skydning i mørke. 
 Kursisten skal kunne udføre adgangskontrol og visitation. 
 Kursisten skal kunne anvende grundlæggende nødbehandling til en 

såret under beskydning. 

 
 
 
 
Praktiske oplysninger 
 
 
Udgivelsesdato 
OKT 2016 

 
Målgruppe  
Medlemmer i HHV og FHV  
som skal indgå i en bevogt-
ningsdeling i HHV, FHV og 
VHV. 
 
Deltagere  
HVS: Min 10 – max 40 
 
Niveau 
Niveau 2  
jf. kvalifikationsrammen for 
livslang læring 
 
Varighed 
92 timer 
 
Uddannelsesudbyder 
Hjemmeværnsskolen 
 
SAP ID 
2864266 
 
Objekt forkortelse 
LPU M 3 HHV FHV BEV 

UDDANNELSESBESKRIVELSE 
 

Kompetenceudvikling er vital for 

Hjemmeværnets evne til at løse 

tidens og fremtidens opgaver. 

 

 



 

 Kursisten skal kunne deltage i nødflytning af såret under beskydning. 
 Kursisten skal kunne anvende gruppens standard formationer og re-

aktioner. 
 Kursisten skal kunne vælge en ildstilling og tilpasse sin skydestilling til 

terrænet i dagslys og mørke. 

 Kursisten skal kunne anvende grundlæggende metoder og redskaber 
til at opretholde kampkraften i et beredskabsområde. 

 
Kompetencer 

 Kursisten skal kunne tage personlig stilling til valg af hastig indtaget 
skydestilling og valg af sigtemetode i mørke. 

 Kursisten skal kunne indgå i en vagtstyrke på et militært objekt under 
ledelse af en vagtkommandør. 

 Kursisten skal kunne tage personlig stilling til nødbehandling af sig 
selv og en makker under kamp. 

 Kursisten skal kunne indgå i bevogtningsgruppens standart formatio-
ner og kunne udføre standard reaktioner på gruppeføreren komman-
do. 

 Kursisten skal kunne indgå i kampen fra en stilling under kommando 
af gruppeføreren.  

 
Indhold 
Modulet indeholder følgende emner: 
 
 Resterende våbenuddannelse 
 Vagttjeneste 
 Førstehjælp på kamppladsen 
 Småstyrkers kamp 
 
Kun FHV: 
Kursister fra Flyverhjemmeværnet gennemfører 1607 Ophold på Flyve-
station og lufthavn. Uddannelsen kan gennemføres ved underafdelingen 
under hele LPU og med fordel i forbindelse med underafdelingens gen-
nemførelse af LPU 1. 
 

Kun VHV: 
Kursister fra Virksomhedshjemmeværnet gennemfører 1801 ophold på 
”energivirksomhed” og 1802 ”Jernbanevirksomhed”. Uddannelsen kan 
gennemføres ved underafdelingen under hele LPU og med fordel i for-
bindelse med underafdelingens gennemførelse af LPU 1. 
 
Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder) 
Undervisningen gennemføres som tilstedeundervisning og der inddrages 
skiftende pædagogiske principper og metoder, som beskrevet i Instruk-
tørvirke i Forsvaret. 
 
Eksamen / Prøve / Certificering  
Kursuslederen foretager ved afslutning af kurset en summativ evaluering 
af kursisten: Bestået/ikke bestået. 
 
Ved bestået tildeles kvalifikationerne: 
Q 2607022 LPU 3, Bevogtnings 
Q 1694762 Basisuddannelse GV M95 familien 
Q 3022963 Kontrolskydning for udlevet våben 
Q 3544303 LPU 3, Småstyrkers kamp, 1037 



 

 
 
Bemærkninger  
Modulet kan gennemføres centralt ved Hjemmeværnsskolen. Store dele 
af læringen gennemføres i terrænet i dagslys og mørke. 
 
Kursusansvarlig/-leder skal have instruktørkursus eller tilsvarende. In-
struktører på modulet bør have instruktørkursus.  
 
   

 


