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                    Ny Ver 1.0 
 
 

Kursplan Grundkurs Hv-underrättelsesoldat. 

 
1. Kursens benämning 

Grundkurs Hv-underrättelsesoldat (GK HvUnd)  

 

2. Kurskod 
MAHGK433V100   
 

3. Beslut 

2016-01-01, HvSS. 

 

4. Kursens omfattning 

Tolv (12) utbildningsdagar. 

 

5. Målgrupp 

Lämplig personal med militär grundutbildning – lägst GMU. 

 

6. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 

Att eleven: 

 har genomfört militär grundutbildning - lägst GMU med godkänt resultat. 

 är fullt frisk 

 är medlem i frivillig försvarsorganisation 

 godkänd vad avser kompetensprov Ak4B 

 

7. Urval och antagning 

Urvalet av elever till kursen samt att ovanstående förkunskapskrav är kontrollerade och 

uppfyllda åvilar avsändande frivillig försvarsorganisation, utbildningsgrupp 

 

Antagning till kursen görs av den frivilliga försvarsorganisation som enligt FM VU har 

uppdraget att genomföra kursen. 

 

8. Syfte och mål 

 

Kursens syfte 

Efter kursen ska eleven kunna placeras och tjänstgöra som medlem i en underrättelsepluton i 

ett HvUnd-kompani. 
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Kursens slutmål 

Eleven ska ha den kunskap, förståelse och färdighet som erfordras för att kunna verka som 

Hv-underrättelsesoldat. 

 

Kursens delmål:                           
• Kunskap om KFS för HvUnd-kompani 

• Förståelse för underrättelsetjänst i stort 

• Kunskap om spaningstjänst inklusive spaningssoldatens materiel 

• Kunskap om patrulluppdrags fem delmoment 

• Kunskap om och färdighet i att genomföra orientering 

• Färdighet i att genomföra spaningspatrulluppdrag under dygnets 

                      samtliga timmar.   

• Förståelse för FM fysiska stridsvärde/omfattning och tillämpning 

 

 

9. Kursens innehåll och upplägg. 

Kursen genomförs till del som teoretiska genomgångar men domineras av fältnära utbildning 

och avslutas med en tillämpad del under ett antal fältdygn. 

 

Kursen har fem tyngdpunkter, dessa är: 

 Teori spaningstjänst inkl sambandstjänst och rapportering  

 Materieltjänst specifikt HvUnd 

 Praktik spaningstjänst inkl sambandstjänst och rapportering 

 Tillämpad fältövning spaningstjänst inkl sambandstjänst och rapportering 

 Repetition sambands-, vapen-, post-, sjukvårds- och förläggningstjänst 

 

10. Kursansvarig/genomförande skola/centra/förband/frivilligorganisation 

Kursen genomförs enligt Försvarsmaktens Verksamhetsuppdrag (FM VU). 

HvSS är ansvariga för kursplan för GK HvUnd. 

Flygvapenfrivilliga har ansvar för att planera och genomföra utbildningen.  

 

För kurschef och instruktör gäller  

 

- att ha erforderliga kunskaper inom sakområdet HvUnd 

- att kurschef har genomfört kurschefskurs 

- att instruktör har genomfört instruktörsutbildning. 

 

Kurschef och/eller instruktör bör vara placerad på befattning inom Hv-underrättelsekompani.   

Kurschef och instruktörer vid kursen ska vara förtrogna med den frivilliga 

försvarsutbildningens syfte och mål. 
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11. Prövning 

Genomförs genom uppföljning av elevens engagemang och resultat under kursen avseende 

egna prestationer, soldatfärdigheter under lektioner/övningar/fältövning samt uppträdande 

som föregångsman - samt i övrigt bedöms kunna verka som underrättelsesoldat. 

 

12. Certifikat 

Eleven tilldelas Kursintyg efter genomförd kurs. Intyget skall beskriva genomförd utbildning 

och även vara anpassat för civilt bruk. 

 

13. Betyg 

Enligt H FRIV; IG, G, VG. 

 

För att erhålla betyget Godkänd (G) krävs att kursens slut- och delmål är uppnådda samt att 

eleven i övrigt visat sig lämplig för placering som underrättelsesoldat i Hv-underrättelse-

kompani. 

 

För att erhålla betyget Väl Godkänd (VG) krävs förutom att ha nått kursens slut- och delmål, 

att eleven varit mycket aktiv och engagerat deltagit i lektioner/övningar/fältövning samt visat 

mycket goda egenskaper som föregångsman, mycket god soldatförmåga och i övrigt bedöms 

väl kunna verka som underrättelsesoldat i Hv-underrättelsekompani. 

 

Elev som ej uppnått kraven för Godkänt erhåller betyget Icke Godkänd (IG). 

 

14. Kvalitet 

Kursens genomförande kvalitetssäkras av Försvarsmakten. 

 

15. Litteratur 

HKV 2011-12-16 01 630:69333, Krigsförbandsspecifikation 2014, KFS14, för 

hemvärnsförband. 

HKV 2014-12-04 FM2014-7745:1, Beslut om fastställelse av befattningsbeskrivningar för 

befattningar inom Hemvärnsförbanden 
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