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Kære Interessenter 

  
  
Efter aftale lidt info vedr. kommende uddannelse/træning af EOD- operatører til SDT, 
Søværnets Dykkertjeneste (Explosive  Ordnance Disposal). 
Vi øver på Bomber/Miner, der er fremstillet til øvelsesbrug. (DE INDEHOLDER INGEN 
SPRÆNGSTOFFER) 

Kurset har fokus på træning af EOD-operatører i Maritime omgivelser. (På strande, i havne, i- 
og under vand, på land samt kyst strækninger). Dette gør det muligt, at kunne indsætte 
operatørerne i EOD- operationer, i nationalt, og internationalt regi. 
Vores operatører vil være iklædt skudsikkervest, samt hjelm, altså fuldt ”krigsmæssig” 
påklædning. Der vil ligeledes være en dansk kontaktperson sammen med vore gæster. 
Oplysninger fremgår af det vedhæftede bilag i denne mail. Alle er velkommen til at spørge ind 
til vores opgave mm. 
Vi håber for jeres forståelse, da det er vigtigt, at vi træner i naturlige rammer. 
  
Alle vores øvelsesobjekter vil være afmærket med skilte, 
ligeledes vil der være opsat ”Minestrimmel” omkring 
objekter” (Gul og sort strimmel)  
Objekterne er Ufarlige, naturligvis bør folk ikke ”lade 
børn lege på dem”. 
  
Nordsjællands politi vil ligeledes blive informeret, og er 
vidende, om vores tilstedeværelse i området. 
Havnemesteren i Havneby er informeret. v/Klaus 

  
  
Normalt afholder vi kursus i NATO- regi. Vi har deltagere 
fra Norge i uge 42.  Så derfor er der kun Norske 
deltagere. Dette, da vi har haft en del udfordringer iflg. 
Corona mm. Vi garanterer dog, at vores gæster er fuldt 
vaccineret. 
  
Vi vil ligeledes afholde et kursus/Eksamen i uge 48 og 
49, her vil vi være i samme område. I uge 48 og 49, vil der være deltagelse fra Dansk side, da 
vi har nogle af vores egne folk, der skal til eksamen. (Søværnets Dykkertjeneste) 

  



Med venlig hilsen og smil  

  
Jørgen Knudsen Lindinger 
Seniorsergent 
UddannelsesKoordinator. 
  
 
SDT 
SØVÆRNETS DYKKERTJENESTE 

Grønlandsvej 14, 4500 Nykøbing SJ 
Tlf.: Direkte: +45 7285 5668 / Mobil: +45 24622091 eller 40745243 privat. 
  
Email Fiin: 2e-sdt-u-bm@fiin.dk 
www.forsvaret.dk 

  

 

 

 

 


