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FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR 

NÆSTKOMMANDERENDE 

DELINGSTROP 

BEVOGTNINGSDELING 

HÆRHJEMMEVÆRNSKOMPAGNI 

1. GENERELT FOR FUNKTIONEN 

 

Værn: HHV 

Funktionsbetegnelse: NK 

Grad: OS 

Sikkerhedsgodkendelse: UKL, må dog behandle materiale klassificeret TTJ i nødven- 
digt omfang.  

Nærmeste foresatte: DF 

Direkte underlagt personel: Ingen. 

I øvrigt foresat for:  
Ingen. 

Almene opgaver:  Skal jf. hjemmeværnsloven minimum gennemføre 24 
timers funktionsrelaterede aktiviteter årligt. 

 Skal gennemføre våbenkontrol, kontrolskydning og vå- 
beneftersyn årlig, hvis våben er udleveret. 

 Skal jf. hjemmeværnsskolens direktiver herfor, gennem- 
føre de for funktionen relevante uddannelser. 

 Skal under udførelse af en opgave, overholde krigens 
love, soldatens kort eller dansk lovgivning, jf. situation. 

 Skal straks melde særlige hændelser til delingen. 

 Skal overholde de for situationen gældende sikkerheds- 
bestemmelser. 

 Deltager i underafdelingens, distriktets og regionens 
mødevirksomhed jf. enhedens og myndighedernes god- 
kendte aktivitetsoversigter. 

 Deltager i gennemførelse af underafdelingens, distriktets, 
regionens og Hjemmeværnsskolens godkendte aktivite- 
ter i det omfang deltagelsen kan relateres til funktionens 
generelle og specifikke opgaver. 

 Deltager i støtten til samfundets samlede beredskab. 

Generelle opgaver:  Skal som stedfortræder for DF bidrage med disciplin, 
uddannelse og logistik. 

 Bidrager til tilrettelæggelse, og gennemførelse af en- 
hedsuddannelse på distrikts- og underafdelingsniveau. 
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 Bidrager til tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af 
distrikts- og regionsledede øvelser. 

 Bidrager til gennemførelse og kontrol af enhedsuddan- 
nelser på delingsniveau. 

 Bidrager til tilrettelæggelse af enhedsuddannelser på 
gruppeniveau. 

 Deltager i tilrettelæggelse af enhedsuddannelser på 
gruppeniveau. 

 Deltager i gennemførelse og kontrol af enhedsuddannel- 
se på gruppeniveau. 

 Bidrager til planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse 
og kontrol af øvelser på delingsniveau. 

 Bidrager til planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse 
og kontrol af øvelser på gruppeniveau. 

 Forestår tilrettelæggelse af personellets funktionsuddan- 
nelser. 

Specifikke opgaver:  Kunne indgå i en bevogtningsgruppe, evt. som en del af 
en bevogtningsdeling, jf. fremgangsmåder beskrevet i 
flg. håndbøger ”Taktik for gruppen”, ”Taktik for deling” og 
”Håndbog i bevogtning”, efter gruppeførerens bestem- 
melser og aktuelle uddannelses niveau. 

 Kunne indgå i bevogtning af et militært område i fredstid. 

 Kunne indgå i bevogtning af et militært eller civilt objekt i 
krig. 

 Som stedfortræder kunne føre delingen under indsættel- 
se og under anvendelse af delingens standardfrem- 
gangsmåder i forbindelse med faglig tjeneste, bered- 
skabsområde, forskydning, kamp fra stilling, bevogtning 
under fredsberedskab, kamp fra stilling, sikring, eskorte 
og overvågning. 

 Som stedfortræder kunne føre delingen under indsættel- 
se til støtte for totalforsvaret. 

 Kunne føre delingen i delingsførerens fravær og umid- 
delbart overtage kommandoen ved delingsførerens for- 
fald. 

 Forestår den praktiske gennemførelse af den faglige 
tjeneste, herunder sanitetstjeneste. 

 Forestår den praktiske gennemførelse af delingens for- 
skydninger, klargøring af delingens ”klar til kamp” og re- 
kognoscering. 

 Forestår den praktiske forberedelse af delingens ”forbe- 
red” opgaver. 

Særlige forhold: Ingen. 
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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: 

 

UNDERSKRIFT:    
(Funktionsindehaver) 


