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Nordmænd på kursus i
Marinehjemmeværnet 

Af Ninna Falck , 14 FEB 14

Syv gaster fra Sjøheimevernet i Norge har i denne
uge deltaget i et motorpasserkursus på Slipshavn.
De har fulgt kurset på lige vilkår med de danske
kursister, og det har været en succes.

Syv ud af 18 kursister på denne uges motorpasserkursus på Slipshavn var fra det

norske hjemmeværn. 

Fra søndag til fredag i denne uge er der blevet kørt  ’Assisterende

motorpasserkursus’ på Slipshavn med norsk deltagelse.

20 norske motorpassere er uddannet på Slipshavn

Ud af kursets i alt 18 kursister var de syv fra det norske Sjøheimevern, som ikke kan

tilbyde et tilsvarende kursus i Norge. Nordmændene er på motorpasserkursus i

Danmark som en del af samarbejdet mellem de nordiske hjemmeværn, og det har

de norske søfolk stor glæde af.

- De er ikke de første. Faktisk er det tredje gang, at Marinehjemmeværnet støtter det

norske Sjøheimevern med uddannelse af motorpassere. Med de syv bliver det 20 i

alt, fortæller kursusleder Per Skou, fartøjsofficer ved Marinehjemmeværnsdistrikt

Vest.

Marius Snekvik er ansat i det norske Sjøheimevern, og han var meget tilfreds med

kurset. 

Læs om Sjøheimevernet i

Marinehjemmeværnets blad,

Martha

- Klik her
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Det går fantastisk godt

Der bliver ikke taget særlige hensyn til eleverne nordfra. Nordmændene skal leve op

til de samme krav, som de danske kursister, og det går over al forventning.

- Det går fantastisk godt. Der er lige lidt sprogvanskeligheder de første dage, men så

kører det bare, og vi har en fin interaktion mellem de norske og de danske kursister,

siger Per Skou

- Det har været kæmpehyggeligt at komme hit, siger kvartermester Marius Snekvik

på syngende norsk. Marius Snekvik er ansat i det norske Sjøheimevern, hvor han

arbejder som skibsteknisk officer ved Sjøhemievernets Utdanning og Kompetanse

senter.

Meget tilfreds med det danske kursus

- Undervisningen her i Danmark er meget god med virkelig dygtige instruktører, som

behersker faget og formidler det på en god måde. Det er meget værdifuldt at kunne

råde over tre fartøjer til de praktiske opgaver, og faciliteterne her på Slipshavn er

virkelig gode, fortæller Marius Snekvik, som også har været meget tilfreds med den

teoretiske undervisning, hvor han synes, at lektionerne har været bygget op, så det

har været let at forstå det faglige indhold.

Sjøheimevernets logo  

Marius synes ikke, at den danske undervisningsform adskiller sig voldsomt fra den

norske.

- Den største forskel er, at i Norge er vi ude og sejler bådene og lærer ship handling,

plus at vi har lidt praksis med vedligehold og reparationer. 

Vil gerne samarbejde mere

- Jeg håber, at jeg få muligheden for at samarbejde med jer i fremtiden, understreger

nordmanden, som fredag aften tager tilbage til Norge med et godt indtryk af det

danske marinehjemmeværn, som han opfatter som meget aktivt og entusiastisk med

rigtig gode kompetencer til at løse opgaverne og assistere de sejlende i de danske

farvande.
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