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Bilag 5 til Hjemmeværnets Årsprogram 2017, version 002.

09. januar 2017

STØRRE PÅLAGTE OPGAVER OG AKTIVITETER I 2017

I dette bilag optages ”nye” opgaver og aktiviteter, der pålægges myndighederne af Hjemme-
værnskommandoen, eller opgaver og aktiviteter Hjemmeværnsledelsen ønsker at rette særlig fo-
kus imod. Tilbagevendende aktiviteter, der gennemføres ved myndighederne, fremgår ikke af den-
ne liste, men kan blive givet til myndighederne ved direktiv. Rød markering betyder, at perioden 
ikke kendes eller endnu ikke er endeligt fastlagt.

MYNDIGHED AKTIVITET
Ansvarlig: 
HJK (CSI) 

Deltagere:
LRGNE

Aktivitetsmål 1: Deltagelse i øvelse ARCTIC EAGLE 2017.
Øvelsen gennemføres i Alaska, USA. Øvelsen gennemføres som CPX i perio-
den 17. - 25. februar 2017.

Resultatkrav mv.:
LRGNE vil blive udpeget som ansvarlig for gennemførelsen aktiviteten jf. 
særskilt direktiv, der udgives af HJK - deltagelse bliver med et stabsbidrag.
Indledningsvis koordineres HJV deltagelse via HJK (CSI).

Ansvarlig: 
HJK (CSI) 

Deltagere:
LRGNV

Aktivitetsmål 2: Deltagelse i øvelse NORTHERN STRIKE 2017.
Hjemmeværnet deltager i øvelse NORTHERN STRIKE 2017 med Michigan 
National Guard. Øvelsen gennemføres i perioden 29. juli - 14. august 2017.

Resultatkrav mv.:
LRGNV vil blive udpeget som ansvarlig for aktiviteten jf. særligt DIR, der 
udgives af HJK. Deltagelsen vil blive med et enhedsbidrag på to delinger og 
en KMP-ledelse. Dette vil fremgå af særskilt direktiv fra HJK. Indledningsvist 
koordineres HJV deltagelse via HJK (CSI), men TRNM har/er allerede invol-
veret i planlægningen.

Ansvarlig: 
HJK (CSI) 

Deltagere:
LRGN?

Aktivitetsmål 3: Deltagelse på øvelse NORTHERN RESILIENCE.
Øvelsen gennemføres i juni 2017 (endelig periode fastlægges senere) i 
Grønland som en forstærket CPX. Øvelsen planlægges i samarbejde mellem 
HJV, Arktis Kommando og US National Guard. Øvelsen tjener som forbere-
delse til en mere robust deltagelse i 2018.

Resultatkrav mv.:
CSI udpeger ansvarlig LRGN, når HJV deltagelse er endeligt afklaret.

Ansvarlig: Aktivitetsmål 4: Udgået
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MYNDIGHED AKTIVITET
Ansvarlig: 
LRGNV

Deltagere:
LRGNE
LRGNV

Aktivitetsmål 5: Gennemførelse af øvelse VIKING STAR.
Infanteriøvelse med deltagelse af udenlandske styrker (der arbejdes på del-
tagelse fra Tyskland, USA og evt. England). Øvelsen gennemføres i uge 39 
og 40/2017. I forbindelse med øvelsen gennemføres der feltøvelse ved 
LRGNV i weekenden 29. september - 1. oktober 2017.
Øvelsesområdet forventes at være Fyn og Sønderjylland.

Resultatkrav mv.:
Øvelsen tilrettelægges med henblik på international deltagelse i en længere 
periode, og LRGNV afvikler egen feltøvelse som anført. LRGNE deltagelse i 
aktiviteten indtænkes i muligt omfang i forbindelse med planlægningen.

Ansvarlig: Aktivitetsmål 6: Udgået 

Ansvarlig: 
LRGN indenfor 
eget AOR

Deltagere:
LRGNE
LRGNV
MHV
FHV
HVS

Aktivitetsmål 7: Integration af amerikanske deltagere på udvalgte 
aktiviteter.
LRGN skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre integration af amerikan-
ske deltagere på udvalgte aktiviteter indenfor eget AOR.
Aktiviteterne fastlægges ved bilaterale aftaler mellem MYN og HJK (CSI).

Resultatkrav mv.:
MYN planlægger, tilrettelægger og gennemfører aktiviteterne iht. indgåede 
aftaler.

Ansvarlig: Aktivitetsmål 8: Udgået

Ansvarlig: Aktivitetsmål 9: Udgået 

Ansvarlig: 
LRGNE

Deltagere:
LRGNE
LRGNV

Aktivitetsmål 10: Landsdækkende patruljeøvelse og skydeperiode.
LRGNE skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre en landsdækkende pa-
truljeøvelse og skydeperiode (endelig periode fastlægges senere).

Resultatkrav mv.:
DIR for øvelse og skydning udarbejdes af LRGNE.

Ansvarlig: Aktivitetsmål 11: Sammenlagt med aktivitetsmål 10.

Ansvarlig:
LRGNV/LRGNE

Deltagere:
LRGNE
LRGNV 

Aktivitetsmål 12: Aktivitetsstøtte til SOKOM.
HJV skal støtte SOKOM styrkeproduktion og kursusvirksomhed under øvel-
ses- og uddannelsesaktiviteter.

Resultatkrav mv.:
De enkelte aktiviteter støttes med rekvirerede enheder og materiel således:
 LRGNV koordinerer aktiviteter gennemført i Jylland og på Fyn.
 LRGNE koordinerer aktiviteter gennemført på Sjælland og øerne.
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MYNDIGHED AKTIVITET
Ansvarlig: 
HVS

Deltagere:
LRGNE
LRGNV
MHV
FHV
VHV-ELM

Aktivitetsmål 13: Hjemmeværnets Feltpokalskydekonkurrence.
Feltpokalskydningen gennemføres i weekenden 6. – 8. oktober 2017.
HVS skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre skydekonkurrencen med 
støtte fra øvrige MYN efter direkte aftale.
HJK udgiver DIR for konkurrencen og MYN udpeger egne deltagende grup-
per (der kan udpeges én gruppe á 8 mand pr. værn/distrikt idet, der også 
kan udpeges én gruppe fra Virksomhedshjemmeværnet).

Resultatkrav mv.:
Konkurrencen gennemføres i grupperegi, men der konkurreres både indivi-
duelt og i grupperamme. På baggrund af resultaterne kåres Hjemmevær-
nets bedste soldat samt Hjemmeværnets bedste gruppe.
Konkurrencen gennemføres kun på VB af M/95-familien monteret med op-
tisk sigte.

Ansvarlig: 
LRGNE 

Deltagere:
LRGNE 
MHV
FHV

Aktivitetsmål 14: Folkemøde på Bornholm.
Efter direktiv fra HJK skal LRGNE planlægge og gennemføre HJV bidrag til 
den politiske festival ”Folkemøde på Bornholm” 15. – 18. juni 2017.

Resultatkrav mv.:
Platformen for bidraget skal være en værnsfælles tilgang. KOM/HJK støtter i 
nødvendigt omfang LRGNE i forbindelse med planlægning og gennemførelse 
i relation til primært åbne møder, konferencer og drøftelser, der involverer 
HJL.
Bidraget skal tænkes bredt for §12-området (FMN-omr.).

Ansvarlig:
HJK (CSI)

Deltagere:
MHV

Aktivitetsmål 15: Deltagelse i øvelse HARPROTEX 2017.
Øvelsen gennemføres i weekenden 9. - 11. juni 2017 i Estland.

Resultatkrav mv.:
Deltagelse sker jf. landeprogrammet mellem Estonian Defence League og 
HJK for 2017. MHV deltager med to fartøjer inkl. gummibåde samt to trailer-
baserede gummibåde. Der forventes deltagelse med maksimalt 44 pax fra 
MHV.

Ansvarlig: 
HJK (CSI) 

Deltagere:
LRGNV 

Aktivitetsmål 16: Deltagelse i øvelse SWORD 2017.
Øvelsen gennemføres i uge 43 i Letland.

Resultatkrav mv.:
Deltagelse sker jf. landeprogrammet mellem National Guard of Latvia og 
HJK for 2017. Der forventes deltagelse med max. én DEL-værdi.

Ansvarlig: 
HJK (CSI)

Deltagere:
LRGNE

Aktivitetsmål 17: Deltagelse i patruljekonkurrence Admiral PITKA 
RECON CHALLENGE.
Konkurrencen gennemføres i uge 31 i Estland.

Resultatkrav mv.:
Deltagelse sker jf. landeprogrammet mellem Estonian Defence League og 
HJK for 2017. Der forventes deltagelse med ét PTR-hold samt to kampdom-
mere.
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MYNDIGHED AKTIVITET
Ansvarlig: 
HJK (CSI)

Deltagere:
LRGNV

Aktivitetsmål 18: Deltagelse i patruljekonkurrence ZEMESSARDZES 
PATRULA 2017. 
Konkurrencen gennemføres i perioden 10. - 12. september 2017 i Letland.

Resultatkrav mv.:
Deltagelse sker jf. landeprogrammet mellem National Guard of Latvia og 
HJK for 2017. Der forventes deltagelse med ét PTR-hold.

Ansvarlig: 
HJK (CSI)

Deltagere:
LRGNE 

Aktivitetsmål 19: Deltagelse i øvelse STRONG SHIELD III.
Øvelsen gennemføres i Litauen i perioden 11. - 15. oktober 2017.

Resultatkrav mv.:
Deltagelse sker jf. landeprogrammet mellem Lithuanian National Defence 
Volunteer Forces og HJK for 2017. Der forventes deltagelse med max. én 
alm. HJVGRP-værdi.

Ansvarlig: 
LRGNV

Deltagere:
LRGNV 

Aktivitetsmål 20: Støtte til afvikling af EM i landevejscykling.
LRGNV skal planlægger for og gennemføre HJV bidrag til støtte for afviklin-
gen af EM i landevejscykling omkring Herning i perioden 2. - 6. august 
2017.

Resultatkrav mv.:
HJV støtter i nødvendigt omfang Politiet og Dansk Cykel Union (DCU) i plan-
lægningen og gennemførelsen af konkurrencen. Omfanget af støtten er 
endnu ikke afklaret, men forventes at blive et større antal personer til af-
spærrings- og færdselsreguleringsopgaver, materiel samt transportopgaver.
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