VELKOMMEN TIL

ÅBENT HUS
VED

UDDANNELSESKOMPAGNIET

Haderslev Kaserne
Lørdag den 2. marts 2019

Velkommen
Det er mig en stor glæde at kunne byde velkommen til Åbent Hus for soldater
og pårørende til værnepligtshold Schmidt 2019.
Som indledning har jeg valgt at give jer en orientering om værnepligten ved
Uddannelseskompagniet samt give jer indblik i soldaternes hverdag på
kasernen.
I løbet af dagen vil vi vise jer elementer af soldaternes uddannelse samt store
dele af det materiel og våben, som soldaterne uddannes på. Der vil også være
mulighed for at se forskellige militære køretøjer, som anvendes ved
Føringsstøtteregiment samt øvrige myndigheder.

Aktiviteter
TID

AKTIVITET

STED

100-1015
1015-1045
1045-1055
1055-1130

Samling i Gymnastiksalen.
Velkomst ved Chefen for Uddannelseskompagniet.
Samling i indre kasernegård.
Forevisning og gennemgang af den uddannelse
de værnepligtige gennemfører.
Se og smag hvad de værnepligtige spiser når de
er på øvelse.
Se de våben som soldaterne bruger.
Uniformen og udrustningens bestanddele.
Se hvordan soldaterne indretter deres
beredskabsområde.
Bliv malet i ansigtet som en rigtig soldat.
Kan du finde vej i mørket?
Se nogle af Forsvarets køretøjer.
Kast med øvelseshåndgranater.
Forsvarets rekruttering – Fremtidsmuligheder og
uddannelser i Forsvaret.
Træn med Forsvaret
Besøg de professionelle enheder:
 Stabskompagniet/1 Brigade
 Communication and Information Systems
(CIS)
 Deployable Communication and Information
System Module Echo
Besøg de værnepligtiges fristed – KFUM
soldaterhjem.

GUL
GUL
BLÅ
BLÅ

1130-1430

For børnene er der mulighed for at blive malet i hovedet, smage på
feltrationer og prøve kræfter med en handlebane i mørke.
Slutteligt vil I få mulighed for at overvære et stueeftersyn, som gennemføres
dagligt inden tjenesten påbegyndes. Formålet med stueeftersynet er at tilsikre
at alt udleveret udrustning er funktionsdueligt samt kontrol af
hygiejnestandarden på stuen.
Vel mødt.
Med venlig hilsen og på gensyn

SØREN VESTERGAARD
kaptajn
Chef for Uddannelseskompagniet

ORANGE
RØD
RØD
MØRKEBLÅ
MØRKEBLÅ
OLIVENGRØN
LYSERØD
LILLA
RØD
SORT
GRÅ

Følg skilte

1200-1230

Orientering for kommende værnepligtige (AUGNOV 2019) ved Chefen for
Uddannelseskompagniet.*

HVID

1245-1315
1245-1330
1245-1315
1410-1415

Stueeftersyn 1 DEL
Stueeftersyn 2 DEL
Stueeftersyn 3 DEL
De værnepligtige aftrædes til weekend.

GRØN
GRØN
GRØN
BLÅ

*Afhænger af antallet af kommende værnepligtige

Mad/drikke:
Cafeteriet har åbent fra kl. 1100-1300 og sælger ligeledes kaffe til 5 kr.
KFUM har åbent fra kl. 0900-1600.

