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STØRRE PÅLAGTE OPGAVER/AKTIVITETER I 2015
I dette bilag optages ”nye” opgaver/aktiviteter, der pålægges MYN af HJK, eller opgaver/aktiviteter 
HJL ønsker at rette særlig fokus imod. Tilbagevendende aktiviteter, der gennemføres ved MYN 
fremgår ikke af denne liste, kan blive givet til MYN i direktiver.

MYNDIGHED AKTIVITET

Aktivitetsmål 1
TFR
MHV
FHV
VHV
Ansvar: HVS

HVS gennemfører generel militær efteruddannelse (GME) for ansat 
militært personel. Uddannelsen skal vedligeholde og udbygge den 
enkelte soldats færdigheder som enkeltkæmper under feltmæssige 
forhold.

RESULTATKRAV:
HVS gennemfører kursus for alt militært ansat personel i HJV.
Såfremt TFR gennemfører egen GME, er de ansvarlige for dette.

Aktivitetsmål 2
VHV
Ansvar: TRSJ

Deltagelse i øvelse GOLDEN COYOTE 2015 i USA.
Øvelsen forventes gennemført i JUN.
Øvelsen er endnu ikke afklaret for 2015.

RESULTATKRAV:
Deltagelse med op til 45 PAX jf. særligt DIR udgivet af HJK (forventet 
deltagelse af: BEV og/eller INF PSN samt STOFF).

Aktivitetsmål 3
TFR
MHV
FHV
VHV
Ansvar: HJK

Deltagelse i øvelse LIVEEX 15 i Grønland.
Øvelsen gennemføres i Grønland, og der vil være behov for deltagelse i 
forbindelse med både planlægning, gennemførelse og kontrol.
Øvelsen forventes gennemført i OKT 2015.

RESULTATKRAV:
Der forventes at være behov for deltagelse af både frivilligt og ansat 
personel fra alle værn jf. særligt DIR, som udgives af HJK.

Aktivitetsmål 4
TFR
VHV
Ansvar: HJK

Deltagelse i øvelse VIKING STAR - Infanteriøvelse med deltagelse af 
engelske samt evt. amerikanske styrker.
Øvelsen gennemføres sammen med TRFS feltøvelse i ugerne 40-41.

RESULTATKRAV:
Anden TFR samt VHV deltagelse i aktiviteten indtænkes i muligt 
omfang ifm. planlægningen.

Aktivitetsmål 5 Slettet

Aktivitetsmål 6
TFR
Ansvar: 
TRNM/TRSJ

HJV skal forudse at støtte med enheder og personel ved international 
specialoperationsstyrkeøvelse under ledelse af SOKOM.
Øvelsen forventes gennemført med deltagelse af enheder fra 19/20 
SFG, US samt 21/23 SAS, UK
Perioden er endnu ej fastsat. Tema kunne være subtropisk/tropisk 
klima.
DIR for HJV støtte udsendes fra HJK.

RESULTATKRAV:
HJV støtter øvelsen med ønskede styrker/PSN – TRNM er ansvarlig for 
den overordnede koordinering af HJV støtte.
SSR/TRSJ deltager med to PTR og stabspersonel – TRSJ er ansvarlig 
for SSR deltagelse.
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MYNDIGHED AKTIVITET

Aktivitetsmål 7
Ansvar: TRSJ

TRSJ skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre integration af 
amerikanske deltagere på udvalgte aktiviteter indenfor eget AOR.
Opgaven løses jf. nærmere DIR fra HJK (udgives senere).
TRSJ skal tillige planlægge på at deltage med en OFF på NOREX JUN 
2015 i Norge.
Gennemførelse i 2015 skal afklares!!

RESULTATKRAV:
MYN gennemfører aktiviteterne i iht. gældende DIR.

Aktivitetsmål 8
Ansvar: TRFS

TRFS skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre integration af 
amerikanske deltagere på udvalgte aktiviteter indenfor eget AOR.
Opgaven løses jf. nærmere DIR fra HJK (udgives senere).
TRFS skal tillige planlægge på at deltage med en OFF (deltagelsen 
foregår sammen med den norske delegation) på NO – MI USNG ØVL 
JUN 2015 i USA.
Gennemførelse i 2015 skal afklares!!

RESULTATKRAV:
MYN gennemfører aktiviteterne iht. gældende DIR.

Aktivitetsmål 9
Ansvar: TRNM

TRNM skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre integration af 
amerikanske deltagere på udvalgte aktiviteter indenfor eget AOR.
Opgaven løses jf. nærmere DIR fra HJK (udgives senere).
Gennemførelse i 2015 skal afklares!!

RESULTATKRAV:
MYN gennemfører aktiviteterne iht. gældende DIR.

Aktivitetsmål 10
TFR
Ansvar: TRSJ
(FAGC PTR)

TRSJ skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre landsdækkende 
PTR-ØVL i 2015.

RESULTATKRAV:
DIR for øvelsen udarbejdes af TRSJ.

Aktivitetsmål 11
TFR
Ansvar: TRSJ
(FAGC PTR)

TRSJ skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre en PTR SKYPER i 
2015.

RESULTATKRAV:
TRSJ udarbejder bestemmelser for skydningen.

Aktivitetsmål 12
TFR
Ansvar: 
TRNM/TRSJ

HJV skal støtte DK SOS styrkeproduktion og kursusvirksomhed under 
øvelses- og uddannelsesaktiviteter.

RESULTATKRAV:
De enkelte aktiviteter støttes med rekvirerede enheder og materiel 
således:
 TRNM koordinerer aktiviteter gennemført i Jylland og på Fyn.
 TRSJ koordinerer aktiviteter gennemført på Sjælland og øerne.

Aktivitetsmål 13 Slettet
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Aktivitetsmål 14
TFR
VHV
Ansvar: TRFS
(FAGC ENHUDD)

TRFS skal på baggrund af indsamlede uddannelsesbeskrivelser og 
øvelsesbefalinger samt besøg ved distrikts- og regionsaktiviteter kåre 
årets bedste decentrale øvelsesaktivitet. FAGC udfærdiger efter hvert 
besøg en rapport fra aktiviteten og beskriver ”Best Practice” samt 
forslag til forbedringer.
FAGC-strukturen er under revurdering, hvorfor placeringen af 
ansvaret for aktiviteten udestår!!

RESULTATKRAV:
FAGC kårer på baggrund af indsamlede materialer og gennemførte 
besøg årets bedste decentrale øvelsesaktivitet.

Aktivitetsmål 15
TFR
HVS
Ansvar: HJK PO

Deltagelse i projektgruppe Patruljetjeneste (PG PTRTJ). PG vil få til 
opgave at gennemføre revision af det doktrinære grundlag, 
materielnormering samt af uddannelse.

RESULTATKRAV:
Der forventes at være behov for deltagelse af ansat og frivilligt 
personel jf. særligt kommissorium, der udgives af HJK.

Aktivitetsmål 16
TFR
HVS
Ansvar: HJK PO

Deltagelse i projektgruppe Infanteri (PG INF). PG vil få til opgave at 
gennemføre revision af det doktrinære grundlag, materielnormering 
samt uddannelse.

RESULTATKRAV:
Der forventes at være behov for deltagelse af ansat og frivilligt 
personel jf. særligt kommissorium, der udgives af HJK.

Aktivitetsmål 17
HJK
HVS
Ansvar: HJK PO

Deltagelse i projektgruppe Sanitetskoncept (PG SANKONC). PG vil få til 
opgave at gennemføre revision af det doktrinære grundlag, 
materielnormering samt uddannelse.

RESULTATKRAV:
Der forventes at være behov for deltagelse af ansat og frivilligt 
personel jf. særligt kommissorium, der udgives af HJK.

Aktivitetsmål 18
TFR
MHV
FHV
VHV
HVS
Ansvar: HJK PO

Deltagelse i projektgruppe Information (PG INFO). PG vil få til opgave 
at gennemføre revision af det reglementariske grundlag, 
materielnormering samt uddannelse.

RESULTATKRAV:
Der forventes at være behov for deltagelse af ansat og frivilligt 
personel jf. særligt kommissorium, der udgives af HJK.

Aktivitetsmål 19
TFR
HVS
Ansvar: HJK PO

Deltagelse i projektgruppe Enhedsuddannelse (PG ENHUDD). PG vil få 
til opgave at gennemføre revision af det reglementariske grundlag, 
materielnormering samt uddannelse (revideret grundlag for ENHUDD 
udsendes af HVS i AUG 2014).

RESULTATKRAV:
Der forventes at være behov for deltagelse af ansat og frivilligt 
personel jf. særligt kommissorium, der udgives af HJK.
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Aktivitetsmål 20
TRSJ
MHV
FHV
VHV
Ansvar: HJK

Pba. DIR fra HJK skal TRSJ planlægger og gennemfører HJV bidrag til 
den politiske festival ”Folkemøde på Bornholm” medio JUN 2015.

RESULTATKRAV:
TRSJ har udgivet en foreløbig befaling for gennemførelsen. Platformen 
for bidraget skal være en værnsfælles tilgang. KOM/HJK støtter i 
nødvendigt omfang TRSJ ifm. planlægning og gennemførelse i relation 
til primært åbne møder, konferencer og drøftelser, der involverer HJL.
1. planmøde gennemføres forventeligt SEP 2014.
Bidraget skal tænkes bredt for §12-området (FMN-omr.).

Aktivitetsmål 21
TFR
MHV
FHV
VHV
Ansvar: HJK KOM

HJK KOM opretter og gennemfører seminar for historikere med det 
formål, at ensrette det historiske arbejde, der foregår ved UAFD i HJV.
Seminaret gennemføres i Nymindegab.

RESULTATKRAV:
Seminaret initieres ved DKH, og det tilsikres, at det tilbydes alle 
ansøgere, der opfylder forudsætningerne for deltagelse.

Aktivitetsmål 22
TFR
MHV
FHV
Ansvar: TRFS

TRFS er, med støtte fra HJV Musiksagkyndige, ansvarlig for gennem-
førelsen af HJV Musiksommerskole, der gennemføres i Nymindegab.

RESULTATKRAV:
Der tilbydes musisk efteruddannelse således, at alle aktive MUK-
medlemmer har mulighed for at gennemføre efteruddannelsen.

Aktivitetsmål 23 Slettet

Aktivitetsmål 24
TFR
MHV
FHV
VHV
HVS
Ansvar: HJK

HJK planlægger og gennemfører et LEAN-seminar. Seminaret skal 
gennem opbygning af et LEAN-netværk styrke og udbygge HJV 
kompetencer inden for LEAN-området. Seminarets indhold afstemmes 
med det aktuelle behov på LEAN-området.

RESULTATKRAV:
HJK gennemfører seminaret med deltagelse af HJV LEAN-medarbejdere 
ved alle underlagte MYN.

Aktivitetsmål 25
HJK
TFR
HOK
SOK
FTK
Ansvar: TRSJ

TRSJ skal planlægge og gennemføre et seminar med efteruddannelse 
af MJUR i NATOPS.
Indholdet vil primært være koncentreret omkring landmilitære forhold i 
nationalt regi – herunder nationale regler for magtanvendelse i fred, 
krise og krig.

RESULTATKRAV:
Seminaret gennemføres i første halvår med en varighed på 2-3 dage.
Uddannelsen tilbydes MJUR tilknyttet HJV samt MJUR ved øvrige 
militære samarbejdspartnere.

Aktivitetsmål 26
TFR
MHV
FHV
VHV
Ansvar: HJK KOM

Markeringen af 70 året for 4. MAJ forventes at involvere alle MYN ved 
både lokale og centrale aktiviteter. 

RESULTATKRAV:
Markeringen drøftes med FMN JUN 2014 og planarbejdet iværksættes 
efterfølgende. HJK KOM er ansvarlig for direktivgivningen.
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