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H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E 
 
 
Emne: 
Musikvirksomheden i hjemmeværnet. 
 
Ref.: 
a. HJVBST 272-001, AUG 2002. 
b. HJVBST 400-100, JUN 2002. 
c. HJVBST 562-010, MAR 2002. 
d. HJVBST 800-200, NOV 1998. 
e. HJVBST 410-100, OKT 2002. 
f. HJK skr. 0203555-001 af 15 OKT 2002 samt uddybende i HJK skr. 0300721-1 af 28 JAN 2003. 
 
Erstatter: 
HJVBST 491-001 af FEB 2003. 
 
Bilag: 
1. Grunduddannelse, musik- og tamburkorps. 
2. Musikfaglig uddannelse. 
3. Hjemmeværnets musiksagkyndiges virksomhed. 
4. Planlægning, økonomi og administration. 
5. Anvendelse af musikkorps og rapportering. 
6. Rekvisition af musikkorps. (Blanket). 
7. Koncertrapport. (Blanket). 
8. Procedure for anskaffelse af musikinstrumenter.  
9. Organisationsplan for hjemmeværnets musikenheder.  
10. Ansættelsesbrev for dirigenter og musikinstruktører i et musikkorps i hjemmeværnet. 
11. Ansættelsesbrev for musikinstruktører i et tambourkorps i hjemmeværnet. 
 
1. GENERELT 
 
Musikvirksomheden er en integreret del af hjemmeværnets samlede virksomhed til støtte for 
hjemmeværnets synliggørelse i samfundet samt i forbindelse med ceremonielle begivenheder ved 
myndigheder og enheder. Musikvirksomheden skal i øvrigt frembringe musikalske produkter og 
ydelser af høj kvalitet, først og fremmest med sigte på det bredest mulige publikumsunderlag. 
 
Hjemmeværnets musik- og tamburkorps virker til støtte for hvervning, kultur- og traditionspleje, 
fastholdelse samt kontakt til lokalsamfundet. 
 
Gennem samarbejde med andre musikkorps, kor og solister i og uden for hjemmeværnet tilstræ-
bes alsidighed, kvalitet, bredde og udvikling. 
 
2. UDDANNELSE 
 
Musikkorpsenes medlemmer gennemfører en reduceret grunduddannelse samt en musikuddan-
nelse. Der arrangeres i lokalt, regionalt eller landsdækkende regi uddannelsestilbud inden for det 
musikfaglige område. 
 
Det påhviler den enkelte musiker som minimum at fastholde sine musikalske evner. 
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3. FORRETNINGSGANG 
 
Arrangementer indstilles til Informationselementet og godkendes og prioriteres af informationsche-
fen, der er ansvarlig for musikkorpsets samlede virksomhed. Arrangementerne tilrettelægges af 
musikbefalingsmanden med henblik på at sikre, at den musikalske indsats bedst muligt passer til 
målgruppe og arrangementets karakter. 
 
Musikvirksomheden kræver planlægning samt koordination med den øvrige informationsvirksom-
hed. Musikkorps kan derfor ikke virke efter ”først til mølle”-princippet, 
 
Et musikkorps gennemsnitlige årlige aktivitetsniveau afhænger blandt andet af korpsets besæt-
ning, antal og type mindre ensembler inden for korpset samt korpsets generelle musikalske niveau. 
Antallet af årlige øveaftener fastlægges decentralt op til et antal på max. 42 øveaftener for musik-
korps og selvstændige tambourkorps og max. 15 øveaftener for tambourgrupper. 
Musikkorps er sårbare ved afbud fra medlemmerne, og der skal derfor tilstræbes almen accept i 
musikkorpset af planlagte aktiviteter. Øveaftener og prioriterede arrangementer må i vid udstræk-
ning anses for pligtig tjeneste. 
Der forventes gennemsnitligt ca. 20 aktiviteter (koncerter mv.) pr. år pr. korps. Dette reguleres ved 
koordination af den samlede virksomhed. 
 
4. TILHØRSFORHOLD OG SAMMENSÆTNING 
 
Korpset kan oprettes som en selvstændig underafdeling eller indgå i en anden underafdeling under 
et distrikt, hvortil musikkorpset hører værnsmæssigt og geografisk. Distriktet er ansvarlig for opstil-
ling, militær uddannelse, krigsmæssig indplacering og generel administration af korpset. 
 
Der udpeges en musikbefalingsmand, som over for distriktet er ansvarlig for korpsets generelle 
administrative og militære forhold. 
 
Et musikkorps i hjemmeværnet kan bestå af forskellige besætninger. Instrumenteringen kan være 
de traditionelle samspilsformer (brass band1, harmoniorkester2, tamburkorps3, eller big band4), 
mindre ensembler (f.eks. inden for genrerne jazz, dixie, rock/pop eller blæserensembler) eller vo-
kalgrupper (kor). Et musikkorps kan rumme flere ensemble-former, der udvælges og anvendes i 
overensstemmelse med arrangementets karakter. 
 
Normalbesætningen under koncert/optræden danner grundlag for hvervning, uddannelse mv. 
Denne normalbesætning udgør for harmoniorkester 30 medlemmer, for brass-bands 20 medlem-
mer og for tambur- og trommekorps 12 medlemmer. 
 
Et orkesterråd kan etableres i musikkorpset. 
 
5. OPRETTELSE OG NEDLÆGGELSE 
 
Musikkorps oprettes og nedlægges efter tilladelse fra Hjemmeværnskommandoen efter indstilling 
fra det distrikt, inden for hvis område korpset ønskes oprettet eller nedlagt. 

 
1 Brass band: Messingblæsere og slagtøj. 
2 Harmoniorkester: Messingblæsere, træblæsere og slagtøj. 
3 Tamburkorps: Slagtøj, evt. suppleret af blæseinstrumenter, lyrer og marchfløjter. 
4 Big band: Messingblæsere, saxofoner og udvidet slagtøj (klaver, bas, guitar), ofte suppleret af vokal. 
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6. MEDLEMMER 
 
I korpset kan optages frivillige med særlig interesse for musik, med et forudgående nodekendskab 
og musikalske evner på et relevant instrument. Personellet optages og tegner kontrakt med hjem-
meværnet efter normale gældende regler. 
Dirigenter og musikinstruktører ansættes ved ansættelsesbrev. Se bilag 10 og 11.  
 
Antallet af dirigenter fastsættes til en (1) pr. musikkorps. Antallet af musikinstruktører fastsættes til 
en (1) pr. musik- eller tambourkorps og tambourgruppe. Den rådige lønsum kan efter regional vur-
dering fordeles på flere personer, såfremt dette skønnes hensigtsmæssigt. 
 
7. ØKONOMI 
 
Forbruget af ressourcer til musikvirksomhed vurderes løbende af informationschefen. Den opstil-
lende myndighed budgetterer for enhederne. Aflønning af dirigenter og instruktører foregår efter 
Kundgørelse B. 5-34, bilag 3, timelønnet undervisning, sats III.  
Varigheden pr. musikinstruktion/koncert fastsættes til 2½ time. 
Efter 10 års dirigent- eller instruktørvirksomhed i hjemmeværnet eller i det øvrige forsvar kan af-
lønningen forhøjes med 5%, 10%, 15% eller 20 %. En eventuel forhøjelse og størrelsen heraf af-
gøres decentralt af det regionale musikudvalg inden for de angivne muligheder. 
Ved musikkorps har dirigenter pligt til at gennemføre ca. 20 koncerter og musikinstruktører har pligt 
til at gennemføre op til 42 musikinstruktioner pr. år. 
 
Ved indberetning om dirigent- eller instruktørvirksomhed anvendes blanket HJV 88 med angivelse 
af følgende lønkoder: 
      Grundbeløb 
      1. OKT 1997 
Musikinstruktioner/dirigenthonorar (2½ time) LKO 4748  721,51 
Musikinstruktioner/dirigenthonorar (2½ time) +   5 % LKO 4821  757,59 
Musikinstruktioner/dirigenthonorar (2½ time) + 10 % LKO 4822  493,66 
Musikinstruktioner/dirigenthonorar (2½ time) + 15 % LKO 4823  829,74 
Musikinstruktioner/dirigenthonorar (2½ time) + 20 % LKO 4824  865,81 
 
Musikinstruktioner/dirigenthonorar indtastes af myndigheden. Blanket HJV 88 tilsendes Forsvarets 
Personeltjeneste til frigivelse i DeMars Løn. 
 
Omkostninger i forbindelse med anskaffelse og reparation af hjemmeværnsejede instrumenter, 
noder og lignende prioriteres og afholdes af det opstillende distrikt efter samråd med informations-
chefen.  
 
Omkostninger i forbindelse med reparation af medlemsejede instrumenter afholdes af det opstil-
lende distrikt, idet der mod dokumentation kan godtgøres for dokumenterede vedligeholdelsesom-
kostninger på op til kr. 500,- pr. år. 
I særlige tilfælde ved behov for større reparation på medlemsejede instrumenter kan Hjemme-
værnskommandoen ansøges om dækning af reparationsudgifter udover kr. 500.-. 
  
Omkostninger i forbindelse med offentlig optræden uden for musikkorpsets organisatoriske og 
geografiske ramme påhviler rekvirenten. Beløb indbetales til distriktet i henhold til skrivelse eller 
faktura. I særlige tilfælde ved arrangementer af landsdækkende karakter eller ved medvirken i ar-
rangementer i udlandet kan omkostningsfordelingen forhandles med Hjemmeværnskommandoen. 
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8. TILSYN 
 
Hjemmeværnets musiksagkyndige ansættes af Hjemmeværnskommandoen. Den musik-
sagkyndige er Hjemmeværnsledelsens rådgiver i musikfaglige spørgsmål, herunder godkendelse 
af instruktører, dirigenter, vicedirigenter samt gæsteinstruktører, og han fører tilsyn med musikvirk-
somheden. Den musiksagkyndige rådgiver ligeledes ved indkøb, kassation og reparation af in-
strumenter og instruktionsmateriale samt i andre forhold vedrørende musikkorpsenes musikfaglige 
tjeneste. 
Et musikpædagogisk udvalg kan oprettes, initieret af Presse- og kommunikationsdivisionen. Ud-
valget sammensættes på det årlige møde for musikbefalingsmænd og dirigenter. Udvalget er råd-
givende og har til formål at være inspirator og løbende drøfte musikkorpsenes anvendelse i infor-
mationsvirksomheden. Udvalget skal arbejde med idéer til projekter, kurser og lignende, som dels 
kan højne standarden hos den enkelte musiker, dels forøge tilgangen af medlemmer til korpsene. 
Udvalget drøfter repertoiremæssige forhold, herunder løbende udformning af et fælles repertoire. 
Udvalget drøfter musikpædagogiske emner med henblik på den musikalske uddannelse af menige 
musikere, dirigenter og musikinstruktører. 
 
Den musiksagkyndige fører på Hjemmeværnsledelsens vegne tilsyn med musikkorpsene under 
hensyntagen til musikkorpsets art, repertoire og øvrige aktiviteter. Tidspunkt, indhold og form afta-
les med informationschefen, musikkorpset og den opstillende myndighed. 
 
Den ansvarlige informationschef vurderer løbende korpsets informationsfaglige værdi. 
 
9. SAGSBEHANDLENDE AFDELING 
 
Presse- og kommunikationsdivisionen, Hjemmeværnskommandoen 
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Grunduddannelse, musik og tamburkorps 
 
 
1. FORMÅL 
 
Grunduddannelsen skal give nyt personel den holdning samt de færdigheder og den viden, der er 
nødvendig for at kunne forrette tjeneste som frivillig i hjemmeværnets musikkorps (HJVMUK) eller 
tamburkorps (HJVTAK). 
 
2. GENERELT  
 
Grunduddannelsen gennemføres af personel, der alene skal anvendes i HJVMUK eller HJVTAK, 
og ikke har gennemført en værnepligtsuddannelse ved et af værnene. 
Grunduddannelsen skal gennemføres snarest muligt efter optagelsen i hjemmeværnet. 
 
3. OPTAGELSESBETINGELSER 
 
På kursus kan optages hjemmeværnspersonel, som alene skal anvendes i HJVMUK eller 
HJVTAK. 
 
4. OMFANG 
 
Uddannelsens omfang er ca. 16 timer. 
Målene angiver mindstekrav, der skal opfyldes. Timetallene er derfor kun vejledende. 
Den reducerede grunduddannelse består af: 
 
• Optagelse og iklædning ca. 2 timer (ref. U-DIR 180-310) 
• Udrustning og påklædning (red.) ca. 2 timer (ref. U-DIR 180-320) 
• Eksercits ca. 2 timer (ref. U-DIR 180-320) 
• Tjeneste i hjemmeværnet ca.  8 timer (ref. U-DIR 180-320) 
• Cheftime ca. 2 timer (ref. U-DIR 180-330) 
 I alt ca. 16 timer 
 
 
5. TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE 
 
Uddannelsen tilrettelægges og gennemføres normalt af totalforsvarsregioner, distrikter eller tilsva-
rende. Endvidere kan uddannelsen placeres centralt i landet som et weekendkursus efter aftale 
myndighederne imellem. 
 
6. PRØVER OG KONTROL 
 
Der afholdes ingen afsluttende prøve, men kontrol af uddannelsen gennemføres ifølge fagplan. 
 
7. BEMÆRKNINGER 
 
Den reducerede grunduddannelse påføres elevens stamkort med betegnelse grunduddannel-
se/HJVMUK eller grunduddannelse/HJVTAK. 
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Musikfaglig uddannelse 
 
 
1. FORMÅL 
 
Uddannelsen skal give eleven/musikeren sådanne færdigheder, at den pågældende kan optræde i 
hjemmeværnets musikkorps (HJVMUK) eller hjemmeværnets tamburkorps (HJVTAK). 
 
2. UDDANNELSENS OMFANG 
 
Uddannelsen består af musikøvelser op til 42 gange årligt, max. 105 timer. 
 
Musik- og tambourkorps har 1 instruktør. Musikkorps, der har oprettet en godkendt tamburgruppe, 
kan have en særskilt instruktør op til 15 gange årligt. 
 
Uddannelsen kan suppleres med et antal instruktioner efter særlig ansøgning, fortrinsvis inden for 
specielle instrumentområder eller i forbindelse med specielle arrangementer. 
 
3. TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE 
 
Uddannelsen tilrettelægges og gennemføres af musikbefalingsmanden og instruktøren/ dirigenten i 
samråd med myndighedens chef. Normalt har musikbefalingsmanden det militære og administrati-
ve ansvar for det pågældende korps, medens instruktøren/dirigenten har det musikfaglige ansvar. 
 
4. INSPEKTIONER 
 
HJVMUK og HJVTAK skal deltage i de af Hjemmeværnskommandoen fastsatte periodiske inspek-
tioner (musikprøver), men kan efter den musiksagkyndiges bestemmelse kontrolleres på anden 
måde. 
 
5. INSTRUKTØRER 
 
Musikinstruktøren refererer i tjenstlige forhold til informationschefen ved totalforsvarsregionen / 
korpset, i faglig henseende til Den Musiksagkyndige i Hjemmeværnet. 
Musikinstruktøren udfører sin tjeneste i samråd med informationschefen og i overensstemmelse 
med de for hjemmeværnets musikvirksomheds til en hver tid gældende regler. 
Musikinstruktørerne ansættes på ansættelsesbrev, der af begge parter skriftligt kan bringes til op-
hør med 3 måneders varsel. Ansættelsesforholdet vil dog senest blive bragt til ophør ved udgan-
gen af den måned, hvori musikinstruktøren fylder 60 år. (bilag 11), såfremt der forinden ikke er 
indhentet dispensation for aldersgrænsen. 
Musikinstruktører godkendes af den musiksagkyndige efter indstilling fra myndigheden. 
Ved selvstændige tambourkorps har musikinstruktøren pligt til at gennemføre op til 42 musikin-
struktioner pr. år. Ved tambourgrupper op til 15 musikinstruktioner af pr. år. 
 
6. BEMÆRKNINGER 
 
Et korps repertoire, antal koncerter eller offentlig optræden kan indskrænkes af den musiksagkyn-
dige, såfremt forholdene betinger det. 
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Hjemmeværnets musiksagkyndiges virksomhed 
 
 
1. ANSVAR 
 
Hjemmeværnets musiksagkyndige er ansvarlig for, at hjemmeværnets musikkorps (HJVMUK) og 
hjemmeværnets tamburkorps (HJVTAK) opfylder de fornødne kvalitetskrav, hvilket sikres gennem 
tilsyn og kontrol. Den musiksagkyndige er Hjemmeværnsledelsens rådgiver i musikfaglige 
spørgsmål. 
 
2. KOMPETENCE 
 
Tilsynsvirksomheden omfatter vurdering af normeringstal for størrelse og sammensætning af de 
enkelte korps samt stillingtagen til ændringer. 
 
Den musiksagkyndige fastsætter periodiske inspektioner (prøver) af form og indhold, der i god tid 
aftales og meddeles de enkelte korps. Den musiksagkyndige kan i særlige tilfælde overvære op-
træden og koncerter og lade disse træde i stedet for en inspektion. 
 
Den musiksagkyndige godkender efter indstilling instruktører, dirigenter, vicedirigenter samt gæ-
steinstruktører, ligesom den musiksagkyndige træffer afgørelse om, hvorvidt de enkelte korps kan 
godkendes til optræden. 
 
Den musiksagkyndige fastsætter standardrepertoire. Korpsenes arrangementer kontrolleres af den 
musiksagkyndige via indsendte koncertrapporter, jf. bilag 6. 
 
Den musiksagkyndige medvirker ved behandling af ansøgninger om reparation af privatejede in-
strumenter. 
 
3. RÅDGIVNING 
 
Den musiksagkyndige rådgiver ved 
• indkøb/kassation/reparation af instrumenter og instruktionsmateriale, 
• fastlæggelse af form for og indhold af kurser og stævner, 
• repertoire udover det fastsatte standardrepertoire. 
 
Den musiksagkyndige kan tilkaldes af de enkelte korps og/eller disses foresatte til drøftelse af sær-
lige anliggender. 
 
4. BEMÆRKNINGER 
 
Den overordnede forvaltning af HJVMUK og HJVTAK varetages af Hjemmeværnskommandoens 
Presse- og kommunikationsdivision, hvorunder den musiksagkyndige hører. 
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Planlægning, økonomi og administration 
 
 
PLANLÆGNING 
 
1. Planlægningen for HJVMUK og HJVTAK virke, musikuddannelse og deltagelse i arrangementer, 
indgår i den samlede planlægning for informationsvirksomhed tiltrådt af myndighedschefen og in-
formationschefen. Den opstillende myndighed budgetterer for HJVMUK og HJVTAK musikuddan-
nelse og for deltagelse i arrangementer inden for eget geografiske og organisatoriske område samt 
for indkøb og vedligeholdelse af musikinstrumenter. Myndigheden, der rekvirerer HJVMUK og 
HJVTAK til deltagelse i arrangementer inden for eget myndighedsområde, budgetterer selv herfor. 
 
ØKONOMISK ANSVAR 
 
2. Presse- og kommunikationsdivisionen i Hjemmeværnskommandoen: 

Gæsteinstruktører, fællesinstruktører ved musikalsk videreuddannelse, hvor Hjemmeværns-
kommandoen er arrangør. 
Afgifter til KODA, hvor HJV er arrangør. 
Udlandsarrangementer og landsdækkende arrangementer. Udgiftsfordelingen forhandles med 
opstillende myndighed. 

 
3. Opstillende myndighed: 

Rådighedsvederlag til musikbefalingsmand. 
Musikinstruktørhonorar, transport og andre udgifter i forbindelse med øveaftener/uddannelse, 
jf. omfang beskrevet i bilag 2. 
Dirigenthonorar, transport, forplejning og evt. indkvartering og tabt arbejdsfortjeneste i forbin-
delse med arrangementer/offentlig optræden i eget organisatoriske og geografiske område. 
Nye instrumenter og indkøb af noder. 
Reparation af hjemmeværnets instrumenter. 
Lokaleleje. 
Udgifter i f.m. militær uddannelse/ iklædning. 

 
4. Rekvirerende myndighed: 

Dirigenthonorar, samt transport og forplejning m.m. hvor HJVMUK/HJVTAK fra andet organi-
satorisk og geografisk område er rekvireret til arrangement/ offentlig optræden. 
Ved optræden for civile eller militære myndigheder aftales de økonomiske vilkår i hvert enkelt 
tilfælde under hensyn til arrangementets PR-mæssige værdi for hjemmeværnet. Ved offentlige 
arrangementer påhviler det arrangøren at betale afgift til KODA (Komponister i Danmark). 

 
INFORMATIONSFAGLIGE ANSVAR 
 
5. Informationschefen er på det informationsfaglige område ansvarlig for HJVMUK/HJVTAK sam-
lede virksomhed. 
Hjemmeværnskommandoen godkender arrangementer og rejser til udlandet samt landsdækkende 
arrangementer. 
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ADMINISTRATION 
 
6. Administration af HJVMUK og HJVTAK aftales mellem opstillende myndighed og respektive 
informationssektioner. 
 
7. Ansøgning om og afholdelse af musikinstruktioner med antal og dato for perioden skal efter på-
tegning af musikbefalingsmanden fremsendes i overensstemmelse med lokal praksis til godken-
delse/attestation ved opstillende myndighed. Musikinstruktører honoreres efter den til en hver til 
gældende takst. 
 
8. Ved afregning for korpsenes medvirken ved arrangementer vedlægges den godkendte rekvisiti-
on (bilag 6) samt koncertrapport (bilag 7).  
 
9. Der sendes regning til den myndighed, der har rekvireret HJVMUK/HJVTAK, eller der bogføres 
på ordrenummer meddelt ved skrivelse fra den rekvirerende myndighed. 
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Anvendelse af musikkorps og rapportering 
 
 
ANVENDELSE 
 
1. Musik- og tambourkorpsene har til opgave at understøtte hjemmeværnets informationsvirksom-
hed, dels imageskabende over for det øvrige samfund og dels understøttende for egne aktiviteter. 
Musikkorpsene kan medvirke ved en lang række arrangementer f.eks. koncerter i kirker, på pleje-
hjem, på torve og pladser eller i samvirke med det øvrige forsvar på deres etablissementer. 
Musikkorpset kan desuden medvirke i tilknytning til hjemmeværnets udstillinger i forbindelse med 
byfester, dyrskuer, sportsarrangementer og lign. Endelig ved højtideligholdelse af nationale minde-
dage f.eks. 9. april, 4.-5. maj, 5.-6. juli og FN-dagen 24. oktober m.v. 
 
REKVISITION 
 
2. Inden der rekvireres musik, skal følgende være klart: 
• Er det et relevant arrangement. 
• Passer musicering ind i arrangementet. 
• Hvor mange tilhørere kan man forvente. 
• Er der sammenhæng mellem udbyttet og omkostningerne. 
• Er der i forvejen andre musikkorps, der medvirker. 
• Er der sandsynlighed for, at musikkorpset kan deltage under hensyntagen til arbejde/fritid. 
 
Hvis det på baggrund af ovenstående vurderes, at det vil være relevant at rekvirere et musikkorps, 
er fremgangsmåden således: 
• Når distriktet eller underafdelingen udarbejder informationsplan og budget for det kommende år 

anføres dato, sted, aktivitet og budget i forbindelse med musikkorpset deltagelse. 
• Når plan og budget er godkendt, sendes rekvisition af musikkorps (bilag 6) til den informations-

sektion, hvortil rekvirenten hører. Rekvisitionen påføres ordrenummer for aktiviteten. 
• Den godkendte rekvisition videresendes til informationssektionen, hvor HJVMUK/HJVTAK er 

henhørende. 
• Hvis det er umuligt at forudse behov for et musikkorps i forbindelse med udarbejdelsen af in-

formationsplanen, fremsender myndigheden en ny plan til godkendelse efterfulgt af en rekvisi-
tion. 

 
GODKENDELSE 
 
3. Anmodning om HJVMUK/HJVTAK deltagelse i arrangementer af landsdækkende karakter skal 
godkendes af Den Kommitterede for Hjemmeværnet. Økonomiske midler til gennemførelse af 
landsdækkende arrangementer aftales med Hjemmeværnskommandoen. 
 
4. Anmodning om HJVMUK/HJVTAK optræden i udlandet skal godkendes af Hjemmeværnskom-
mandoen. Baggrunden for optræden i udlandet skal fortrinsvis være militære arrangementer i NA-
TO - eller andet internationalt regi - og arrangementer, hvori Kongehuset deltager. Økonomiske 
midler til gennemførelse af rejser i udlandet aftales med Hjemmeværnskommandoen. Procedurer 
vedrørende indstilling om rejsetilladelse til udlandet er beskrevet i ref. d. 
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RETTIGHEDER 
 
5. Det er ikke tilladt HJVMUK/HJVTAK at tage entré til korpsenes arrangementer. Når trediepart er 
arrangør (rekvirent), skal det skriftligt tilkendegives over for denne, at eventuelle krav om afgift til 
KODA (Komponister i Danmark) er hjemmeværnet uvedkommende og påhviler arrangøren, jf. bi-
lag 4, pkt. 4. 
 
6. Det er ikke tilladt HJVMUK/HJVTAK at medvirke ved mekanisk eller elektronisk optagelse i 
kommercielt eller velgørende øjemed uden tilladelse fra Den Kommitterede for Hjemmeværnet. 
 
7. Dansk Musikerforbund har en aftale med hjemmeværnet om HJVMUK/HJVTAK optræden. Et 
korps må kun efter særlig aftale påtage sig at spille gratis ved arrangementer, hvor Dansk Musiker-
forbund hidtil har spillet. 
 
RAPPORTERING 
 
8. KODA har en overenskomst med Hjemmeværnskommandoen om betaling for arrangementer, 
hvor hjemmeværnet står som arrangør. Hjemmeværnskommandoen rapporterer afholdte arran-
gementer til KODA 2 gange om året på baggrund af indsendte koncertrapporter fra myndigheder-
ne. 
Opstillende myndighed/HJVMUK udfylder koncertrapport efter hvert arrangement. Koncertrappor-
ten skal indeholde de på bilag 7 ønskede oplysninger. Koncertrapporten indsendes løbende til 
Hjemmeværnskommandoen. Flere arrangementer samme dag kræver, at disse fremtræder som 
enkeltarrangementer – tidsmæssigt adskilt fra hinanden. 
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Rekvisition af musikkorps 
 
Til informationschef:  
Fra:  
Dato:  Fra kl.:  Til kl.:  
Sted:  
Arrangør:  Arrangementets art:  
Kontaktperson:  Telf.nr.:  
Mødetid og –sted:  
Indendørs koncert   Standkoncert  Antal m² til rådighed:  
Udendørs koncert   March  Tilhørerantal (ca):  
Deltager der honoratiores?  Militære  Civile  Nej 

 
 

Hvis ja, hvem?: 

 
 
 

Specielle ønsker: 

 
 
Udgifterne anslås således: 
 Transport  kr.   
   musikere kr.   
 Dirigenthonorar  kr.   
 Forplejning  kr.   
 Andre udgifter (specificeres)  kr.   
 I alt  kr.   
Ordrenummer:   
 
Informationschef bemærkninger: 
 
 
Kontaktperson i MUK/TAK:  
Sagsforløb/afgørelse:  Dato:  
 
 
 
 
Skitse over plads til rådighed, opstilling m.v. kan vedlægges. 
Se bagsiden vedr. procedure. 
 
HJV BLK-007 (NOV 1996) 
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Koncertrapport 
 

Musikkorpsets/Tamburkorpset navn  Dato 
 
Til 
Hjemmeværnskommandoen, Presse- og kommunikationsdivisionen 
 
Eft.: 
Informationschefen og opstillende myndighed 
 
Emne: 
Koncertrapport. 
 
Musikkorpset/tambourkorpset medvirkede d.  /  fra kl.  til kl.  
Sted (by/lokale/plads/rute):  
Arrangementets art  
Kategori nr. (se bagsiden):  Antal deltagende musici:  
Arrangør:  Anslået antal tilhørere:  
Korpsets funktion: Standkoncert / March / Evolering. 
Dirigentens navn:  
 
Det benyttede repertoire: 

 Komponist/Arrangør Titel Ca. tid i min. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 
Bemærkninger: 
 
  

 Musikbefalingsmand 
  
Hjemmeværnsmyndighedens påtegning  Dato:  
 
Stempel  Underskrift  
HJV BLK-008 (NOV 1996) 
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BLANKETGANG 
 
Koncertrapporten udfyldes straks efter arrangementets afholdelse. 
 
Kontroller venligst, at alle rubrikker er korrekt udfyldte. Oplysningerne danner grundlag for hjem-
meværnets rapportering til KODA. 
 
• 1 eksemplar af rapporten sendes til Hjemmeværnskommandoen via hjemmeværnsmyndighe-

den. 
 
• 1 eksemplar af rapporten sendes til informationschefen 
 
 
 
KATEGORI 
 
1. Musikfremførelse ved gudstjenester, på plejehjem, hospitaler og lignende. 
 
2. Militære arrangementer, eventuelt sammen med Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet (åbent hus 
og lignende). 
Interne hjemmeværnsarrangementer (skydestævner, paroler, øvelser og lignende). 
Musikfremførelse i umiddelbar tilknytning til udstillinger, hvervearrangementer og lignende. 
Militære parader. 
 
3. Byfester, handelsstandsforeningsarrangementer, dyrskuer, fugleskydninger, sportsarrangemen-
ter og lignende. 
 
4. Musikfremførelse ved højtideligholdelse af nationale mindedage og lignende. 
 
5. Egne koncerter (forårskoncerter, julekoncerter, tattoos, koncerter på gader og pladser, uanset 
om de er stationære eller afvikles under march, promenadekoncerter m.v.). 
 
6. HJVMUK og HJVTAK deltagelse i udenlandske arrangementer, fortrinsvis militære. 
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Procedure for anskaffelse af musikinstrumenter 
 

 
 
Hjemmeværnskommandoen budgetterer årligt med et beløb til anskaffelse og udskiftning af musik-
instrumenter. 
Behovet for anskaffelse af musikinstrumenter vurderes lokalt ved det enkelte musikkorps / tam-
bourkorps og indstilles gennem myndighederne til informationschefen, der videresender til Hjem-
meværnskommandoen. Den Musiksagkyndige for Hjemmeværnet vurderer indstillingerne og be-
slutter hvilke instrumenter der skal anskaffes. 
 
Hjemmeværnskommandoen iværksætter anskaffelsen, og de nye instrumenter og andet tilbehør 
sendes direkte til den brugende enhed (distriktet). 
 
Hjemmeværnskommandoen foranstalter instrumenterne optaget i forsyningsregnskabet og norme-
rer enheden med instrumentet. 
 
Ved privat anskaffelse af musikinstrumenter anbefales det at rådføre sig med Den Musiksagkyndi-
ge ved Hjemmeværnskommandoen. 
 
Daglig vedligeholdelse af personligt ejede instrumenter varetages af brugeren (musikeren) og kan 
godtgøres mod dokumentation med op til kr. 500,- årligt. 
 
Omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse af instrumenter ejet af hjemmeværnet dækkes af 
myndigheden. 
 
Den Musiksagkyndige vurderer i forbindelse med de årlige musikprøver, hvilke instrumenter der 
skal / bør udskiftes. 
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Organisationsplan for hjemmeværnets musikenheder 
 
 

Hjemmeværnets musikenheder inddeles i følgende kategorier: 
 
Brassband / Musik- og Tambourkorps (HJVBRASSBAN kode 201) 
 
Tambour / Musik- og Tambourkorps (HJVTAMBOUR kode 202) 
 
Harmoni / Musik- og Tambourkorps (HJVHARMONI kode 203) 
 
Trommekorps / Musik- og Tambourkorps (HJVTROM kode 218) 
 
Enhederne skal som minimum bestå af de fremhævede musikfunktioner. 
 
 
Brassband / Musik- og Tambourkorps (HJVBRASSBAN kode 201) 
 
Opgaver: 
Brassband. 
 
Tilhørsforhold: 
Indgår i Hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps. 
 
Muligheder: 
Gennemføre inden- og udendørs koncertopgaver, herunder kirkekoncerter. 
Spille musik ved og under marcher, både som marcherende og stående enhed. 
Deltage i ceremonielle begivenheder f.eks. parader. 
 
Består af: (min. 62 % bemanding – de fremhævede) 
 
Dirigent 1x Bb-(C) 

1 x Bb-Euphonium 
1 x Bb-Euphonium 
1 x Eb-bas 

1x Eb-sopran kornet 
3 x Bb-Solokornet 
1 x Bb-Solokornet 
1 x 2. kornet 1 x Eb-bas 

1 x Bb-bas 1 x 2. kornet 
2 x 3. kornet 1 x Bb-bas 

1 x slagtøj 1 x Bb-Repienokornet 
1 x Bb-flygelhorn 1 x slagtøj 

1 x MUBM 
 

1 x Eb-Soloalthorn 
1 x 1. althorn 
1 x 2. althorn 
1 x Bb-1. baryton 
1 x 2. baryton 
1 x 1. trombone 
1 x 2. trombone 
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Tambour / Musik- og Tambourkorps (HJVTAMBOUR kode 202) 
 
Opgaver: 
Tambour. 
 
Tilhørsforhold: 
Indgår i Hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps. 
 
Muligheder: 
Primært spille musik ved og under marcher, både som marcherende og stående enhed. 
Gennemføre inden- og udendørs koncertopgaver. 
Deltage i ceremonielle begivenheder f.eks. parader. 
 
Består af: (min. 52 % bemanding – de fremhævede) 
 
Tambourmajor 
3 x marchtromme 
3 x marchtrommer 
3 x marchfløjte 
1 x marchfløjte 
1 x tenortromme 
1 x tenortromme 
1 x stortromme 
1 x marchbækken 
1 x Lyre 
1 x MUBM 
Marchfløjter kan suppleres med trompeter. 
 
Harmoni / Musik- og Tambourkorps (HJVHARMONI kode 203) 
 
Opgaver: 
Harmoni. 
 
Tilhørsforhold: 
Indgår i Hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps. 
 
Muligheder: 
Gennemføre inden- og udendørs koncertopgaver, herunder kirkekoncerter. 
Spille ved og under march, både som marcherende og stående enhed. 
Deltage i ceremonielle begivenheder f.eks. parader. 
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Består af: (min. 52 % bemanding – de fremhævede) 
 
Dirigent 
1 x fløjter 
1 x fløjte 
1 x piccolo fløjte 
1 x obo 
1 x Eb-klarinet 
3 x 1. klarinetter 
1 x 1. klarinet 
2 x 2. klarinetter 
1 x 2. klarinet 
2 x 3. klarinetter 
1 x 3. klarinet 
1 x basklarinet 
 
Trommekorps / Musik- og Tambourkorps (HJVTROM kode 218) 

1 x 1. horn 
1 x 2. horn 
1 x 3. horn 
1 x 4. horn 
1 x 1. baryton 
1 x 2. baryton 
1 x Euphonium 
1 x 1. trombone 
1 x 2. tromone 
1 x bastrombone 
2 x tuba 

1 x fagot 
1 x Eb-altsax 
1 x Eb-altsax 
1 x Bb-tenorsax 
1 x Bb-tenorsax 
1 x Barytonsax 
1 x Eb-kornet 
2 x B-kornet 
1 x B-kornet 
2 x B-trompet 
 

2 x tuba 
1 x slagtøj 
1 x slagtøj 
1 x MUBM 
 

 
Opgaver: 
Tambour. 
 
Tilhørsforhold: 
Indgår i Hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps. 
 
Muligheder: 
Primært spille ved og under march, både som marcherende og stående enhed. 
Gennemføre inden- og udendørs koncertopgaver. 
Deltage i ceremonielle begivenheder f.eks. parader. 
 
Består af:  (min 45 % bemanding – de fremhævede) 
 
Tambourmajor 1 x 1. trombone 

1 x 2. trombone 
1 x Eb-bas 
1 x Bb-bas 
1 x MUBM 
 

3 x marchtromme 
3 x marchtromme 
1 x tenortromme 
3 x tenortromme 
1 x stortromme 
1 x marchbækken 
4 x B-trompeter 
6 x B-trompet 
1 x 1. Baryton 
1 x 1. Baryton 
1 x 2. Baryton 
1 x 2. Baryton 
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HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 
 
 
 

 
 
 

ANSÆTTELSESBREV 
 
Hjemmeværnskommandoen ansætter herved 
 
       
 (fulde navn) 
 
Personnummer:       
  
 
 
som Dirigent/musikinstruktør i et musikkorps i hjemmeværnet 
 
 
fra den       at regne. 
 
Dirigenten stilles til rådighed for 
 

Musikkorps:       
 
 
 
 Kastellet, den       
  

(stempel) (underskrift) 
 
 
Jeg har gjort mig bekendt med omstående betingelser for min ansættelse som dirigent i hjem-
meværnet og har modtaget et eksemplar af dette ansættelsesbrev. 
 
 den       
  

 (underskrift) 
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Ansættelsesbetingelser 
 

1. Dirigenten/musikinstruktøren refererer i tjenstlige forhold til informationschefen i 
totalforsvarsregionen/værnsgren, i faglig henseende dog til Den Musiksagkyndige 
i Hjemmeværnet. 

 
2. Dirigenten/musikinstruktøren udfører sin tjeneste i samråd med informationsche-

fen og i overensstemmelse med de for hjemmeværnets musikvirksomheds til en 
hver tid gældende regler. 

 
3. Aflønning foregår efter Kundgørelse B.5-34, bilag 3, censorvirksomhed og time-

lønnet undervisning, sats III. Efter 10 års dirigent- eller instruktørvirksomhed i 
hjemmeværnet eller det øvrige forsvar kan aflønningen forhøjes med 5%, 10%, 
15% eller 20%. 

 
4. Dirigenten har pligt til at gennemføre ca. 20 koncerter, og musikinstruktøren har 

pligt til at gennemføre op til 42 musikinstruktioner pr. år. 
Varigheden pr. musikinstruktion/koncert fastsættes til 2½ time. 

 
5. Dirigenten distinktioneres som musikdirigent og uniformeres som de frivillige 

medlemmer af pågældende korps. 
 
6. Ansættelsesforholdet i henhold til nærværende ansættelsesbrev kan af begge par-

ter bringes til ophør ved skriftlig opsigelse med 3 måneders varsel. Ansættelses-
forholdet vil dog senest blive bragt til ophør med udgangen af den måned, hvori 
dirigenten/musikinstruktøren fylder 60 år, såfremt der ikke forinden er indhentet 
dispensation fra aldersgrænsen. 

 
 

Ansættelsesbrevet er udfærdiget i 4 eksemplarer til fordeling således: 
1. Hjemmeværnskommandoen 
2. Informationselementet 
3. Distriktet 
4. Dirigenten/musikinstruktøren 
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HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 
 
 
 

 
 
 

ANSÆTTELSESBREV 
 
Hjemmeværnskommandoen ansætter herved 
 
       
 (fulde navn) 
 
Personnummer:       
  
 
 
som Musikinstruktør i et tambourkorps i hjemmeværnet 
 
 
fra den       at regne. 
 
Dirigenten stilles til rådighed for 
 

Tambourkorps:       
 
 
 
 Kastellet, den       
  

(stempel) (underskrift) 
 
 
Jeg har gjort mig bekendt med omstående betingelser for min ansættelse som musikinstruktør 
i hjemmeværnet og har modtaget et eksemplar af dette ansættelsesbrev. 
 
 den       
  

 (underskrift) 
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Ansættelsesbetingelser 
 

7. Musikinstruktøren refererer i tjenstlige forhold til informationschefen i totalfor-
svarsregionen/værnsgren, i faglig henseende dog til Den Musiksagkyndige i 
Hjemmeværnet. 

 
8. Musikinstruktøren udfører sin tjeneste i samråd med informationschefen og i 

overensstemmelse med de for hjemmeværnets musikvirksomheds til en hver tid 
gældende regler. 

 
9. Aflønning foregår efter Kundgørelse B.5-34, bilag 3, censorvirksomhed og time-

lønnet undervisning, sats III. Efter 10 års dirigent- eller instruktørvirksomhed i 
hjemmeværnet eller det øvrige forsvar kan aflønningen forhøjes med 5%, 10%, 
15% eller 20%. 
 

10. Musikinstruktøren har pligt til at gennemføre op til 42 musikinstruktioner ved 
selvstændige tambourkorps pr. år. Eller op til 15 musikinstruktioner ved tam-
bourgrupper pr. år. 
Varigheden pr. musikinstruktion fastsættes til 2½ time. 

 
11. Dirigenten distinktioneres som musikdirigent og uniformeres som de frivillige 

medlemmer af pågældende korps. 
 
12. Ansættelsesforholdet i henhold til nærværende ansættelsesbrev kan af begge par-

ter bringes til ophør ved skriftlig opsigelse med 3 måneders varsel. Ansættelses-
forholdet vil dog senest blive bragt til ophør med udgangen af den måned, hvori 
dirigenten/musikinstruktøren fylder 60 år, såfremt der ikke forinden er indhentet 
dispensation fra aldersgrænsen. 

 
 

Ansættelsesbrevet er udfærdiget i 4 eksemplarer til fordeling således: 
5. Hjemmeværnskommandoen 
6. Informationskontoret 
7. Distriktet 
8. Dirigenten/musikinstruktøren 
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