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FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR 
GRUPPEFØRER 

BEVOGTNINGSGRUPPE 
BEVOGTNINGSDELING 

HÆRHJEMMEVÆRNSKOMPAGNI 
 
1. GENERELT FOR FUNKTIONEN 
 

Værn: HHV 

Funktionsbetegnelse: GF 

Grad: SG 

Sikkerhedsgodkendelse: UKL, må dog behandle materiale klassificeret TTJ i nød-
vendigt omfang. 

Nærmeste foresatte: DF 

Direkte underlagt personel: 1 NK 
1 SYHJ/GVSK 
2 LSVSK 
1 GVSK/HUFØ 
1 GVSK/KØRER 
2 GVSK 
2 UDSTL 

I øvrigt foresat for: Ingen 

Almene opgaver:  Skal jf. hjemmeværnsloven gennemføre min. 24 ti-
mers funktionsrelaterede aktiviteter årligt.  

 Skal gennemføre våbenkontrol, kontrolskydning og 
våbeneftersyn årligt, hvis våben er udleveret.  

 Skal, jf. hjemmeværnsskolens direktiver herfor, gen-
nemføre de for funktionen relevante uddannelser.  

 Skal under udførelse af en opgave, overholde kri-
gens love, soldatens kort, førerens kort eller dansk 
lovgivning, jf. situationen.  

 Skal straks melde særlige hændelser til delingsfører.  

 Skal overholde de for situationen gældende sikker-
hedsbestemmelser.  

 Er ansvarlig for information om delingens priorite-
rede aktiviteter til gruppen.  

 Er ansvarlig for kontakt til direkte underlagt personel 
op til aktiviteterne.  

 Deltager i arbejdsgrupper og lignende, som er opta-
get i Hjemmeværnsbefaling.  

 Deltager i underafdelingens, distriktets og regionens 
mødevirksomhed jf. enhedens og myndighedernes 
godkendte aktivitetsoversigter. 

 Deltager i gennemførelse af underafdelingens, di-
striktets, regionens og Hjemmeværnsskolens god-
kendte aktiviteter i det omfang deltagelsen kan rela-
teres til funktionens generelle og specifikke opgaver.  
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 Deltager i støtten til samfundets samlede beredskab. 

 

Generelle opgaver: Føring 
 Er ansvarlig for føring af gruppen herunder ansvarlig 

for disciplin, uddannelse og logistik. 
Ledelse 
 Er ansvarlig for ledelse af gruppen jf. ledelsesprincip-

per for forsvaret. 
Uddannelse og øvelser 

 Deltager i gennemførelse af enhedsuddannelse og 
øvelser på distrikts-, kompagni- og regionsniveau.  

 Deltager i gennemførelse af enhedsuddannelse og 
øvelse på delings- og gruppe- niveau.  

 Skal løbende orientere nærmeste fører om egen ud-
dan-nelse, samt fremtidige uddannelses ønsker.  

 Deltager i tilrettelæggelse, og gennemførelse af en-
heds-uddannelse på distrikts- og underafdelingsni-
veau.  

 Deltager i tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af 
distrikts- og regionsledet øvelser.  

 Deltager i gennemførelse og kontrol af enhedsuddan-
nelser og øvelser på delings- og gruppeniveau.  

 Deltager i planlægning og tilrettelæggelse af øvelser 
på gruppeniveau.  

 Rådgiver nærmeste fører om personellets funktionsud-
dannelser. 

 Motiverer for og gennemfører træningstiltag i gruppen  
 

Specifikke opgaver:  Som GF kunne indgå i en bevogtningsgruppe, evt. 
som en del af en bevogtningsdeling, efter delingsføre-
rens bestemmelser og aktuelle uddannelses niveau.  

 Tilsikre at opgaver, der stilles gruppen løses tilfredsstil-
lende og i overensstemmelse med delingens standard-
fremgangsmåder og gruppens kampeksercitser, samt 
øvrige taktikker, teknikker og procedurer jf. fremgangs-
måder beskrevet i flg. håndbøger ”Taktik for gruppen”, 
”Taktik for deling” og ”Håndbog i bevogtning”,  

 Kunne føre gruppen under indsættelse i.fm. bevogt-
ning af et militært område i fredstid, eller bevogte et 
militært eller civilt objekt i krisetid.  

 Ansvarlig for gruppens planlægning, tilrettelæggelse, 
gennemførelse og kontrol af pålagte opgaver, herun-
der selvstændigt kunne bevogte et objekt jf. befalet be-
vogtningstrin.  

 Ansvarlig for at have et kendskab til personellets og 
materiellets tilstand, så resurserne nyttiggøres bedst 
muligt.  

 Ansvarlig for, ved en personlig indsats, at drage om-
sorg for, personel og materiel ikke udsættes for mis-
brug og misligholdelse. 
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 Sørge for at belastning af personel og materiel fordeles 
ligeligt 

 Deltage i arbejdsgrupper og lignende, som er optaget i 
Hjemmeværnsbefaling.  

 Virke som lærer eller på anden måde bidrage ved 
hjemmeværnets kurser.  

 Gennemfører uddannelser efter kompagniets/distrik-
tets behov.  

 Kunne deltage i støtte til samfundets samlede bered-
skab. 

 Virke som arbejdsleder i forbindelse deltagelse i støtte 
til totalforsvaret.  

 Gennemføre øget tilsyn mhp. at melde om uregelmæs-
sigheder i samfundet.  

 Kunne føre gruppen i standardfremgangsmåder i for-
bindelse med faglig tjeneste, beredskabsområde, for-
skydning, bevogtning under fredsberedskab, kamp fra 
stilling, sikring, eskorte og overvågning.  

 Ansvarlig for kompetenceudvikling af underlagt perso-
nel, herunder gennemførelse af årlige personalesamta-
ler.  

 Ansvarlig for gruppens planlægning, tilrettelæggelse, 
gennemførelse og kontrol af pålagte opgaver.  
 

Særlige forhold: Ingen 

 
 
2. INDIVIDUELT FOR FUNKTIONEN 
 

Forvaltningsansvarlig myndighed:  

Indgår i underafdeling:  

Indgår i enhed:  

Lokale opgaver:  

Lokal uddannelsesaftale:  

 
3. KVALIFIKATIONSKRAV FOR FUNKTIONEN 
Jf. gældende uddannelsesveje og C-objekt i DeMars. 
 
4. AUTORISATION 
 
DATO:    
 
UNDERSKRIFT:     
(Nærmeste foresatte chef)  
 
5. GENNEMGÅET MED FUNKTIONSINDEHAVER 
 
DATO:    
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UNDERSKRIFT:     
(Funktionsindehaver) 


