
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniørregimentet  

Besøgsdag og åbent hus 
 

2 EOD Bataljon Skive Garnison  

HOLSTEBRO 
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VIBORG 

SJØRUP 
A 13 

Skive Kaserne 
Sønder Boulevard 15 
7800 Skive  

Parkeringsplads findes ved kasernens hovedvagt  



 

 

 2. Ammunitionsrydningsbataljon ved Ingeniørregimentet 
inviterer hermed kommende værnepligtige soldater til 
besøgsdag lørdag den 14. marts 2020. Du vil i forbindelse 
med din værnepligt modtage en spændende, udbytterig og til 
tider krævende uddannelse. Vi vil derfor gerne give dig et 
indtryk af uddannelsesmiljøet – og derved medvirke til at 
skabe de bedst mulige forudsætninger for, at du vil få en god 
oplevelse under din værnepligt.  
 
I forbindelse med pårørendedag for vores nuværende 
værnepligtige soldater, som afholdes samme dag, vil vi 
gennemføre et særligt program for kommende 
værnepligtige.  
 
Kasernen åbnes for kommende værnepligtige klokken 0930 
og der vil kl. 1000 blive gennemført en samlet parade, hvor 
du sammen med din familie er velkommen. Der vil 
efterfølgende være udstillet materiel og køretøjer, og 
informationer om uddannelsens indhold. Endvidere kan du 
bl.a. smage feltrationer samt prøve diverse uniformer og 
udrustning.   
 
Jeg håber at se dig lørdag den 14. marts, så du kan være 
bedst mulig forberedt på din værnepligt fra august 2020. 
Vel mødt i Skive! 
 

Med venlig hilsen 
 

René Fjeldgård Pedersen 
Oberstløjtnant  

Chef for 2 EOD Bataljon 

Indbydelse Program 

0900- Kasernen åbnes for kommende værnepligtige 
 
0930-1000 Samlet åbning på paradepladsen og  

velkomst ved chefen for Ingeniørregimentet. 
Paradepladsen foran centerbygningen 

 
1000-1045 Forevisning og afprøvning af Basistest ved 

befalingsmænd og værnepligtige fra 7. Hærens 
basisuddannelseskompagni. 
Gymnastiksalen 

 
1045-1115 Orientering om Hærens Basisuddannelse. 

Der vil være en let frokost, bestående af 1 bolle 
samt vand for kommende værnepligtige efter 
orienteringen.  
Auditorium Øst i centerbygningen 

 
1115-1130 Frokost og spørgerunde. 
 
 
1130-1430 Fremvisning af materiel og køretøjer samt 

indkvarterings- og fritidsfaciliteter for HBU soldater. 
  Ingeniørkasernen 
 
 
 
Vil du vide mere om ingeniørtropperne, så besøg gerne 
www.forsvaret.dk/skivekaserne 
Eller du kan også besøge 2 bataljons hjemmeside, som findes på  
www.2EODBTN.COM. Du skal bruge et password for at komme 
til at se videoerne. Det er Skive.2020 
 

 

http://www.forsvaret.dk/skivekaserne
http://www.2eodbtn.com/

