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TACTICAL HOUR
E t t  i n t e r a k t i v t  o c h  l ä r o r i k t  w e b i n a r i u m  a v  r ä t t  k a l i b e r

EPISODE 1: 
Introduktion till CQB - individuell beredskap och grundläggande färdigheter
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KONCEPTET

Nyfiken på en extra ordinar upplevelse i extra ordinära tider? 

Vi kommer att erbjuda webinarium tillsammans med vår partners från det mer taktiska segmentet. Konceptet är en online kunskapsbaserad 

atypisk presentation på ett interaktivt sätt. Ett webinarium av rätt kaliber.

Du som deltagare kommer interagera med presentatören och även träna, om de finns lämpliga redskap och tillräckligt med utrymme. Du kan vara 

Airsoft eller MagFed-spelare tex.

Om du inte har redskap, oroa dig inte. Du kan bara luta dig tillbaka och koppla av. Det är ett bra ögonblick att ta en paus i vardagen och följa med 

in i ett av världens farligaste yrken.
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BORIS THE BLADE
Examinerad vid Security School

Erfarenhet av Polisiära specialstyrkor. 

Har styrt insatser med snabba responsenheter (QRF) under officiella evenemang.

Militär närstridsinstruktör (COMBAT 56, Krav Maga, ESDS)

Livvakts utbildad

Skytteinstruktör
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PRESENTATÖREN
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DEL 1 - 40 min 
Konfigurering av utrustning - grundläggande regler

Taktisk uppvärmning (torrövning) - "skjuta" med gevär och pistol 

Rörelsemönster och ändring av riktningar d) Cutting the cake (Skära kakan)
DEL 2 - 20 min 

Kommunikation - verbala kommandon och handsignaler 

Sammanfattning och test
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PROGRAMMET



ASWInternational

ARRANGÖRER

Tyr event är ett upplevelse företag som startades med ett mål i sikte att skapa unika event och upplevelser för både företag

och privatpersoner. Med gedigen kunskap och erfarenhet i samtliga produkter vi erbjuder. Vi har Skräddarsydda och

kvalitetssäkrade event och workshops av rätt kaliber som ni sent kommer att glömma.

www.tyrevent.se

ASW International är en träning, konsultation och äventyrresebolag. Företaget grundades 2015. Vårt team består av 

såväl erfarna resenärer som tidigare Operatörer inom Specialstyrkor, skjutinstruktörer, Fältsjukvårdare, experter i kampsport och 

tidigare polisutredare.

www.asw-int.com

http://www.tyrevent.se/
http://www.asw-int.com/
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Dubblera din iPhone, iPad eller iPod touch

Använd Skärmdubblering för att se hela iOS-enhetens skärm på din Apple TV eller 

AirPlay 2-kompatibla smart-tv.

1. Anslut iOS-enheten till samma Wi-Fi-nätverk som din Apple TV eller AirPlay 2-

kompatibla smart-tv.

2. Öppna Kontrollcenter:

• På iPhone X eller senare eller iPad med iOS 12 eller senare sveper du nedåt från 

skärmens övre högra hörn.

• På iPhone 8 eller tidigare eller iOS 11 eller tidigare sveper du uppåt från skärmens 

underkant. 

3. Tryck på  Skärmdubblering.

4. Välj din Apple TV eller AirPlay 2-kompatibla smart-tv från listan. 

5. Om du uppmanas att ange ett lösenord för AirPlay på TV-skärmen skriver du 

lösenordet på din iOS-enhet.

Din TV använder samma orientering och bildförhållande som på skärmen på din iOS-

enhet. Om du vill fylla hela TV-skärmen med den dubblerade iOS-enhetens skärmbild 

ändrar du TV-apparatens bildförhållande eller zoomningsinställningar.

HARWARE CONFIGURATION

Instruktören kan se och 

prata deltagaren

Deltagaren kan se och 

prata instruktören
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Deltagaren kan se och prata instruktören



ASWInternational

Casta Android-skärmen via Google Home-appen

När du castar Android-skärmen speglas det som visas på enheten till tv:n så att du kan titta på det där – men i större format.

HÅRDVARUKONFIGURATION ANDROID
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Deltagaren kan se och prata instruktören

Steg 1: Kom igång

Du kan casta Android-skärmen från enheter med Android 5.0 eller senare.

Att casta skärmen stöds inte på iOS- eller Windows-enheter.

Inaktivera energisparläget på Android-enheten. Energisparläget kan begränsa enhetens processorkraft och 

på så vis påverka hur funktionen Casta skärm fungerar.

Viktigt! Det går bara att använda funktionen Casta skärm/ljud med Chromecast om behörigheten Mikrofon 

har aktiverats i appen Google Play-tjänster.Om den behörigheten är inaktiverad kopplas Casta skärm-

sessionen från omedelbart efter anslutningsförsöket. 

Så här aktiverar du mikrofonbehörighet:

1. Tryck på Inställningar   på Android-enheten.

2. Skrolla nedåt och tryck på Appar följt av Google Play-tjänster följt av Behörigheter.

3. Titta efter Mikrofon och ställ reglaget i läget På  .

Steg 2. Casta skärmen på en Android-enhet

1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som Chromecast-enheten.

2. Öppna Google Home-appen .

3. Tryck på den enhet du vill casta skärmen till.

4. Tryck på Casta skärmen   följt av Casta skärmen.

Steg 3. Justera volymen när du castar Android-skärmen

1. Öppna Google Home-appen

2. Tryck på enheten och justera sedan volymen.

Steg 4. Sluta casta skärmen på en Android-enhet

1. Med Google Home-appen

2. Kontrollera att telefonen eller surfplattan är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som 

Chromecast-enheten.

3. Öppna Google Home-appen  .

4. Tryck på enheten  följt av Stoppa spegling.
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Koppla ihop din dator med din TV. 

Det finns många olika slags datorer och TV-apparater. Här beskrivs det vanligaste varianterna. 

1. Anslut bilden

Du behöver en sladd som ansluter TV:n med datorn för att kunna föra över bilden. Det finns flera olika typer av ingångar på TV:n beroende på modell, bland annat HDMI, DVI, VGA och Scart.

Du får bäst bild med HDMI eller DVI, näst bäst med VGA.

HDMI på både TV och dator

HDMI på TV och dator ger ljud och bild av hög kvalitet. För att koppla ihop apparaterna behöver du en HDMI-sladd. Den köper du i en teknik- eller datoraffär.

KOPPLA IHOP DIN DATOR MED DIN TV

ASWInternational



ASWInternational

Du kan behöva ställa om ljudinställningarna på datorn.

Om du har Windows 7 eller senare, gå till Kontrollpanelen och välj "Ljud" - "Uppspelning av ljud". Ändra till din HDMI-utgång.

Har du Mac OS X går du in på ”Systeminställningar” – ”Ljud”. Det kan vara så att ditt grafikkort inte stödjer ljud i HDMI-kontakten. Läs i manualen för ditt grafikkort.

HDMI-utgång på TV:n och DVI-I eller DVI-D på datorn

Det ger också bra bild. Skaffa en sladd som kan koppla ihop HDMI med DVI-D eller DVI-I.

DVI på TV:n och mini-DVI på datorn

Anslut bilden med en adapter. Adaptern köper du i en TV- eller datorbutik. Mini-DVI finns bland annat på Macbook Air. Nyare modeller av Macbook har en port som heter USB-C.

VGA på både TV och dator

Anslut bilden med en VGA-sladd.

Hemmabioreceiver

Hemmabioreceivers fungerar olika. Vissa kan bara ansluta ljud, andra kan ansluta både ljud och bild. Läs i din manual hur din receiver fungerar.

Vilken sladd ska jag köpa?

Se bilden ovan. Ett bra tips, om den inte gör dig klokare, är att ta kort på de olika ingångar ("hålen") till din TV och dator, och sedan visa bilderna för säljaren i TV- eller datorbutiken.

2. Anslut ljudet

Om du har kopplat via HDMI-sladd följer ljudet med, dock kan det finnas undantag då du kopplar in din HDMI-sladd via en adapter (exempelvis när du använder dig av en Mac).

Beroende på vilken datormodell du har samt vilken sorts adapter du använder dig av så kan du behöva koppla ljudet separat via en ljudsladd. Du kan fråga din TV/dator-handlare hur du ska gå tillväga. Annars är en enkel lösning att använda datorhögtalarna.

3. Visa datorns bild på din TV

I vissa fall kommer bilden upp automatiskt på TV:n. I andra fall står det på TV:n att den inte hittar någon signal. 

Det finns oftast en knapp på fjärrkontrollen som det står "Source" på, eller som har en fyrkant med pil in. Tryck på den knappen och välj rätt kanal.

Se efter i TV:ns användarmanual om du är osäker på hur du ska göra.

4. Ställ in bilden

Ibland visar TV:n fel storlek på bilden. Ändra inställningarna på din dator för att rätta till det. Läs i datorns hjälpavsnitt om du är osäker på hur du ska göra.

5. Styr med trådlös mus och/eller trådlöst tangentbord

Om du använder en trådlös mus kan du sitta kvar i soffan och välja program. Med ett trådlöst tangentbord kan du även skriva sökord.

ASWInternational

KOPPLA IHOP DIN DATOR MED DIN TV
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MJUKVARUINSTALLATION 
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Ladda ner MS Teams appen: https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app

Du kommer att få e-post och lösenord för att logga in. Om systemet kräver en fyrsiffrig PIN-kod, låt oss bara veta så skickar vi

den.

När du är inloggad, vänta bara på samtalet.

När du har fått tillgång till chatrummet måste du ta markören över instruktörsskriven (deltagarskärmarna heter User1, User2 

osv och en heter instruktör) och klicka på tre punkterna bredvid namnet. Klicka på PIN-alternativet (i mitten den med nålen) 

för att sätta instruktören på hela skärmen. För att justera ytterligare, använd samma tre punkter och sen alternativ.

Efter du fått tillgång till rummet
1. När du anslutit till chatten skall du titta efter instruktörens skärm. 

2. När du hittat skärmen klicka på namnet i vänster hörn (instructor) 

3. Tryck på nålen för att fästa skärmen och få den på stor bild på din enhet. 

4. Vill du avmarkera, gör du det genom att klicka på namnet igen och avmarkera nålen. Då är du till baka till 

flerskärmsläge

https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app
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RULES OF ENGAGEMENT

• Ingen inspelning eller fotografering tillåtet under webbseminarier.

• Uppför dig och använd vårdat språk

• Respektera de andra i gruppen

• Undvik att tala när andra talar och vänta på din tur.

• Internetanslutningens kvalitet påverkar upplevelsen

ASWInternational
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SPECIFIKATION

Hårdvarupecifikation: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-krav-för-the-teams-app

Internetanslutning: bäst blir på kabel: https://docs.microsoft.com/sv-us/microsoftteams/upgrade-prepare-en miljø-prepare-network

I dagens läge räcker det med en genomsnittlig utrustning för att delta i våra webbseminarier.
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https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-krav-för-the-teams-app
Hårdvarupecifikation:%20https:/docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-krav-för-the-teams-app
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RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Detta dokument är endast för informationssyfte. ASW International sp. Zoo. Och Tyr event ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, i detta dokument Presenterade 

utbildningsmoduler, instruktörer, platser,utrustningen kan variera. Detta dokument bör inte användas eller förlita sig på för att ersätta information tillgänglig från ASW Internationals officiella 

representanter eller Tyr event. Informationen i detta dokument är inte rättsligt bindande och utgör inte ett kommersiellt erbjudande, inklusive i den mening som avses i artikel 66 § 1 i 

civillagen. Informationen i mappen utgör inte en försäkring, i synnerhet i konstens mening. 556 i civillagen. Beskrivningen av varorna finns uteslutande i försäljningsavtalet.
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TESTIMONIALS

I have been part on a few courses already and i am looking forward 

for the next ones. You will learn a lot of good stuff, no bullshit, 

straight to the point and useful. The instructors are really good on 

transmitting the knowledge and make the learning experience 

enjoyable and exceptional customer support. The classes are an 

investment for your life.

Richard

I had the opportunity to take part in on-ground workshop in 

Stockholm as well in the webinars, in front of my TV. The knowledge 

is your best weapon ! Very educational and interesting, both of 

them. I was surprised that it was possible to cover a lot of the bases 

we went through during the webinar. I will definitely look for more !

Johnny

I had the opportunity to get involved and participate in 

some off  the webinars. Pedagogical and relaxed 

instructors. I recommend to everyone that are interested 

in hard-to-get-knowledge.

Tobias

I have taken part in two on-ground workshops in Stockholm as well as 

webinars online.

Regarding the workshops – I experienced First Medical Responder and CQB 

and I find both of them very absorbing and informative. 

Regarding the webinars - education while stuck at home !

If  you train with the instructor, you can get tired. Nice physical exercise 😊

You can experience some rare knowledge definitely.

I could definitely recommend it !

Klockar

The Instructor is amazing as always. - Great talking speed. - Good instructions with just the perfect 

amounts of letting the attenders try and then feedback. - Good in front of camera, you can tell he's 

very used to teach. - Great examples of why a method is good or bad. Good engagement with 

crowd. - Very fun to see that you don't need a perfect training room, make a wall of a chair and a 

weapon bag.

MagFed Player (Sweden)
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PHONE : +46 707 659 895

EMAIL: Info@tyrevent.se


