
Detaljplan för utbildnin6 i legitimationskontroll
Inst~uktör; Civfat C.H.Carlsson; 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
K~ita, vit och gul
Torksudd

st. l
tf 4
tf l

Bildbandapparat
Bildband avseeende legiti-
mationskontroll
Balloptikonapparat för vis-
ning av pappersbilder
Polisbricka
Pekpinne
Förteckning över namnteck-
ningar av personer som äger
rätt att underteckna passer-
tillstånd

st. l
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l
lEtt antal "ä.kta" och ett

antal"förfalskade" iden-
titets- och passerkort ev.
bildbLnd Bver legitima-
tions- och passerkort
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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
Batong

3. Övningspersonal (figuranter)
En bilförare
En passagerare
Två "förslagna personer" som kan alternera vid övning i legitimations-
kontroll. Huvudbonad. ytterkläder, glasögon o.d. bör vederbörande kunna
ändra under övningens gang
Uppgift på övningsmoment m.m. bifogas (bil. l).
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Västerås den 26 april 1957

C.H. Carlsson



Dil. l
}vningens gel omförande

al Teoretisk eenoma og (lektion) omfattandelecitimationakontroll
Tide 15 min.
81h"n.v:tani,n , tr ftet ":3ei(Jr alltid legitimation'"
DctrlJor: .'rucor ställes till delta arna redan fran börj n av loktionen

:förntt fä alla i verksachct.
bl ~eGreppcn l0gitimnt1on och pussortillständ klurläcees. Dolta-

Garn t~r ee exempel.
c) Ett urval (V v'U äkta. som falska leg1tlmations- cch posoer-

(ort visas (h lloptikon), varvid deltagarna. sj lva skall yttr
aig över kortens giltighet.

d) 1) ltngnrna ges tillfälle till frl\.80rinom ramen fUr "mnat.
B) 0vninGsmo,. ent vid 12ra tisk l.esttimationsltontroll

I Utrustnine. ev.
I i~k:ttar:clser oi iitg"traör ev va. tten

fl' Q. H::§ ~ t :" ?,i t tr1 n l t: l ör fl lt l 1; h n a W ~aen I:S'ad )

I Mo- Tid'
ment i
nr min

l 5

~~

Omftlttning
(findo.mål)

F1gurantens utrustning,
upptrFidandc, ärende m.m.

Ln ok"nå person :f'örsö- 1<,irfals:md p~seereedel, i~las-vakten kontroller
kor kont.. in ph en för-(;gon; t ortfölj. "Jog r;'r an-. 'passcrsedcl,un~or-
falBkad passersedel ställd pd verket och jag öns- söker per tel. vid

kar kom.a in för att arbeta" pcrsonalkont.Pns-
sersadel bel. v
vakten f< r ev. U'1{Q:;'

sUkninc av polis
, Identitot och aa-.
ser sedel undersiikcs

.!:onnen kv rhlUles.
Verkslednincen 0-
ri nter s OL ~ ir-
h'''111andot,

Tv- personer t bil Chllufrörcn Lunehar' en passcr- T'uoserecdel ogilt~
th.:kcrkomma 1n f'~r ett sE,del, var s giltighet utgAtt, ontroll v lirande
ovFmnt visan in13tru- den endr e mannen sakner pr $- I Ko!!troll av l st
me 1t. Motorfordons- ser' edel, Ingen av dem I-lr )ersonernu nvvta s
trafik "r j'i'rb:juden netiä l Ld vid verket. Ingen eft r erforderlig
lnom omr~det mo t t are av godset k n upp- kontroll. ·'v nnr.fi-

fCS lan till tloliscn

2 'n person med tt DV
i.'u utf;lrdo.tpasser-
kort amtor komma 1n

10

·"-nnen uppger, att han skall
undersöka en turbin e.d. vid
verket. 3SS rsedeln gäller
ej det egna kraftförotag t

b) U n d e r s k J l ~ g e
5 En b r lsperson i usserttllst6nd scknaa

rm~ns uniform dv- .!. nnen pockar på tt enäz-
uniform) ön kar komma nrn b':r uniform bör h' n
in för att tr!,i'fa dvle-fä komma in
daren

4

5 .l per aon fr.ln stats-
polisen öns ·'ar komme.
in f Jr tt vcr~st~lla
en underatlkning
Ln ok' nd .ez-aon an-
tr~ffa8 inom omr~dett
d"r "tilltr~.Ldcsförbud"
.rAder

He-
s rv

, 5

Leb1ttmction saknas. ~olis-
bricka (ev uV ~ldre modell)
finns

~e itimation saknas. Incet
s"rskil t ärende inom omrödct
f(ireligger.
Hannen har tagit sig
'en tUl! llligt öppen
vakad grind.
Munnen s~ger aig vara turist
från annan ort

Vu~~ten bev1pnas
:i""nnen hindras ,tt
ras ser • ,vled ron
leddelns

~rmnen netraa prwsc.
ra. nolisen und r-
r;ittas f~)r kontroll

LeGitimation bOuln
Jinm:_lan till anker.
het schefen och v.

i Do110en•
n genom, ;':r.nnen c'IV1 eas fr~

och obe- omr>\dot.
!Hänvisning till
tlindstic.ksctikcttel

! "Vpr in~e blyg".
: l n t"ndsttc ~S< sk ~~
l ovann'Imnda ti ett
, utdelas t11lvarje Lllrl
I


