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i legitimationskontroll

VK

Övningens ändamål
!ii under högst 15 min teoretiskt genomgå legitimationskontroll,
!il under 20 min praktiskt öva legitimationskontroll
under normala

förhållanden

samt
att under 10 min praktiskt

öva legitimat1onskontroll

under skärpta förhållanden.

Under övningen skall särskilt inprätas hos kontrollant (vakt)
~
han alltid skall tänka på eget skydd, så att han ej blir överrumplad,
.ill han uppträ.der bestä.mt men hövligt,
att han sjä~d( ska.Lf, övertyga sig om vem den inträdessökande är och att denne
verkligen har rätt att få sin vilja igenom
l. Instruktörens önskemål angående plats
a) Inomhus: lektionssal med möjlighet till mörkläggning
b) Utomhus: grind eller port till inhägnat område avskilt från störande trafik
eller annan störande verksamhet.
c) L~mplig plats inom verksområdet, där ofta personal passerar (för praktisk
kontroll av inre bevakning).
2. Behov

av övningsmateriel
a) .:.'ör lektion:
Svart tavla
st. l
4
K~ita, vit och gul
tf
l
Torksudd
Ett antal "ä.kta" och ett
antal"förfalskade"
identitets- och passerkort ev.
bildbLnd Bver legitimations- och passerkort
tf

Bildbandapparat
Bildband avseeende legitimationskontroll
Balloptikonapparat
för visning av pappersbilder
Polisbricka
Pekpinne
Förteckning över namnteckningar av personer som äger
rätt att underteckna passertillstånd

st. l
tf
tf

"
tf
tf

b) För praktisk övning
Bord för legitimationskontroll
"
••
5 ffi l&ng ribba för markering av bilhinder
Bockar för bilhinder
"
••
Vapen: kpist eller pistol
Löss~tningsanordning
för kpist
••
Lös am för kpist
••
Personbil med förare
n
Batong
3. Övningspersonal
(figuranter)
En bilförare
En passagerare
Två "förslagna personer" som kan alternera vid övning i legitimationskontroll. Huvudbonad. ytterkläder, glasögon o.d. bör vederbörande kunna
ändra under övningens gang
Uppgift på övningsmoment m.m. bifogas (bil. l).
tf
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