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Den største uddannelsesuge
nogensinde 
Af Ninna Falck , 11 JUL 13

Marinehjemmeværnet kører lige nu sin årlige
uddannelsesuge på Slipshavn. Solen skinner, der er
totalt udsolgt, og det gennemprøvede koncept
sikrer, at alt fungerer. Den Kommitterede for
Hjemmeværnet roser indsatsen.

Fire fartøjer med dæksgaster stævnede ud fra uddannelsesugen. Foto: Per Lynge 

For 21. år i træk har marinerne og deres familier samlet sig på Slipshavn ved Nyborg

for at blive uddannede og for at hygge sig sammen på tværs af distrikter og flotiller.

256 til frokost
Uddannelsesugen, hvor frivillige laver uddannelse for frivillige, er så populær som

nogensinde. Der afvikles 14 forskellige kurser, og ifølge årets kursusleder,

kaptajnløjtnant Robert Dølling, er der til og med torsdag uddelt 150 Q’er (Q = et

bestået kursus).

”Det er den største uddannelsesuge nogensinde. Vi har toppet, hvad ugen kan klare.

I tirsdags var vi 256 til frokost”, siger Robert Dølling. ”Og det er gået rigtigt

godt, lyder de meldinger, jeg har fået, indtil videre. Her har været meget ro og ingen

stress. Det er et virkeligt godt hold, der kører ugen i år, og så har vi jo også haft

vejret med os”, siger han.

En god balance mellem fagligt og socialt
Udover kursisterne, så bliver Uddannelsesugen også flittigt besøgt, og torsdag

kiggede Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Jens Hald, forbi.

”Det er godt at komme ud selv med alle sanser og mærke både ånden og kulturen

og samtidig den gode styring og overblikket, der præger Uddannelsesugen”, siger

Jens Hald, og fortsætter; ”Det er som et symbol på, hvad Hjemmeværnet og

Marinehjemmeværnet er. Denne her gode balance mellem det sociale og

kammeratskabet på den ene side og uddannelserne og kundskaberne, som gør, at

man er klar til opgaverne, på den anden side”.

Den kommitterede for Hjemmeværnet Jens Hald hilser på Mette Hjortsberg. Hun er

en af de unge, der har gennemført mini-dæksgastkursus. Foto: Bjarne Kodal. 

Flotte tal og god udvikling
”At man har 256 på en gang hernede er flotte tal, især når man ser på, hvor mange

der er i Marinehjemmeværnet. Det er flot at samle så mange, understreger Den

Kommitterede, som undervejs også glædede sig meget over de mange nye

medlemmer, der præger billedet på uddannelsesugen.

Årets kurser

Dæksgast (LPU2)

Skyd Sø (LPU3)

Duelighedstegn (NAV I)
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GRU førstehjælp

Sygdomsbehandler

MFP KOM

MFP SØ

Motorpasser

Radar

ECDIS

Speedbådscertifikat

Radio (ROC)
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Jens Hald noterer også med tilfredshed, at uddannelsesugen ikke står stille i sin

egen succes.

”Det, at man bygger en tradition op og samtidig tager nye erfaringer ind og løbende

udvikler sig, er kanon godt. Tag nu f.eks. initiativet med minidæksgasterne, hvor de

store børn kommer ud at sejle og får en god forståelse for, hvad deres mor eller far

laver i Marinehjemmeværnet”, fremhæver han.

”Slipshavn og Uddannelsesugen er en del af Marinehjemmeværnets kultur og

tradition, som, jeg håber, kan fortsætte – ja nærmest i det uendelige", sammenfatter

Jens Hald efter en god dag i det fynske.

Herunder:

Morgenmønstring: Antallet af deltagere på uddannelsesugen i år har været det

maksimale af, hvad Slipshavn pt. kan rumme. Foto: Per Lynge.
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