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Foreløbig plan for STØRRE PÅLAGTE OPGAVER/AKTIVITETER I 2016
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
LDR VEST
Ansvar: LDR
VEST

Det forventes, at HJV deltager i øvelse GOLDEN COYOTE i USA.
Øvelsen forventes gennemført i JUN.

RESULTATKRAV:
Deltagelse jf. særligt DIR, som udgives af HJK (forventet deltagelse af 
STOFF, frivillige og faste). Der forventes ikke deltagelse med egentlige 
enheder fra HJV i øvelsen.

Aktivitetsmål 2
LDR
MHV
FHV
VHV
Ansvar: HJK

Deltagelse i øvelse CPX-SAR 16.
Øvelsen er en stabsøvelse, der gennemføres i Danmark og i Grønland.
Der vil være behov for deltagelse i forbindelse med både planlægning, 
gennemførelse og kontrol.
Øvelsen forventes gennemført i løbet af tredje kvartal 2016.

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

Aktivitetsmål 3
LDR
VHV
Ansvar: HJK

Deltagelse i øvelse VIKING STAR - Infanteriøvelse med deltagelse af 
engelske samt evt. amerikanske styrker.
Øvelsen forventes gennemført i LDR VEST område i efteråret.

RESULTATKRAV:
LDR ØST samt VHV deltagelse i aktiviteten indtænkes i muligt omfang 
ifm. planlægningen.

Aktivitetsmål 4
LDR
VHV
MHV
FHV
Ansvar: LDR ØST

Støtte og deltagelse i ØVELSE NIGHT HAWK – International 
værnsfælles specialoperationsstyrke øvelse under ledelse af SOKOM.
Støtte vil bestå af koordinering/bemanding af objekter, opstilling af 
momentstyrker, deltagelse med efterretningsofficerer samt logistik 
generelt. Øvelsen er landsdækkende.
Endelig periode er endnu ej fastsat - forventes at blive i SEP/OKT.

RESULTATKRAV:
LDR ØST koordinerer HJV samlede deltagelse i øvelsen. Der forventes 
deltagelse af omkring 500 frivillige fra alle værnsgrene.
Herudover deltager LDR ØST med to PTR fra SSR samt stabspersonel 
jf. særligt DIR.
HJK udgiver DIR for HJV deltagelse.

Aktivitetsmål 5
LDR
MHV
FHV
VHV
HVS
Ansvar: HJK

HJV afvikler Senior Leadership Exchange, hvor amerikanske officerer 
besøger DK. Besøgene afvikles jf. særligt program, som aftales mellem 
HJK og afholdende LDR.

RESULTATKRAV:
Der gennemføres to rotationer én forår med støtte fra LDR ØST samt 
én efterår med støtte fra LDR VEST. DIR for gennemførelsen udgives 
senere af HJK.
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MYNDIGHED AKTIVITET

Aktivitetsmål 6
LDR ØST
Ansvar: LDR ØST

LDR ØST skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre integration af 
amerikanske deltagere på udvalgte aktiviteter indenfor eget AOR.
Opgaven løses jf. nærmere DIR fra HJK (udgives senere).
LDR ØST skal tillige forudse at deltage med OFF på NOREX medio 2016
i Norge.

RESULTATKRAV:
MYN gennemfører aktiviteterne i iht. gældende DIR.

Aktivitetsmål 7
LDR VEST
Ansvar: LDR
VEST

LDR VEST skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre integration af 
amerikanske deltagere på udvalgte aktiviteter indenfor eget AOR.
Opgaven løses jf. nærmere DIR fra HJK (udgives senere).
LDR VEST skal tillige forudse at deltage med OFF (deltagelsen foregår 
sammen med den norske delegation) på NO – MI USNG ØVL medio
2016 i USA.

RESULTATKRAV:
MYN gennemfører aktiviteterne iht. gældende DIR.

Aktivitetsmål 8
LDR
Ansvar: LDR ØST
(FAGC PTR)

LDR ØST skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre landsdækkende 
PTR-ØVL i 2016.

RESULTATKRAV:
DIR for øvelsen udarbejdes af LDR ØST.

Aktivitetsmål 9
LDR
Ansvar: LDR ØST
(FAGC PTR)

LDR ØST skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre en PTR SKYPER 
i 2016.

RESULTATKRAV:
LDR ØST udarbejder bestemmelser for skydningen.

Aktivitetsmål 10
LDR
Ansvar: LDR
VEST/LDR ØST

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

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

Aktivitetsmål 11
LDR ØST
MHV
FHV
VHV
Ansvar: HJK

Efter DIR fra HJK skal LDR ØST planlægger og gennemfører HJV bidrag 
til den politiske festival ”Folkemøde på Bornholm” medio JUN 2016.

RESULTATKRAV:
Platformen for bidraget skal være en værnsfælles tilgang. KOM/HJK 
støtter i nødvendigt omfang LDR ØST ifm. planlægning og 
gennemførelse i relation til primært åbne møder, konferencer og 
drøftelser, der involverer HJL.
Bidraget skal tænkes bredt for §12-området (FMN-omr.).
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Aktivitetsmål 12
LDR
MHV
FHV
VHV
Ansvar: LDR, 
MHV, FHV, VHV

LDR/MHV/FHV/VHV opretter og gennemfører seminar for historikere (i 
lige år) indenfor eget område med det formål, at ensrette det historiske 
arbejde, der foregår ved UAFD i HJV. Arbejdet er koordineret med det 
centrale arbejde, der initieres af DKH ved seminar på HVS (i ulige år).

RESULTATKRAV:
MYN gennemfører kursus for alle ansøgere, der opfylder 
forudsætningerne for deltagelse.

Aktivitetsmål 13
LDR
MHV
FHV
Ansvar: LDR 
VEST

LDR VEST er, med støtte fra HJV Musiksagkyndige, ansvarlig for 
gennemførelsen 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 14
Ansvar: HJK

”HJV-samling/Landssamling”.

RESULTATKRAV:
HJK påtænker at gennemføre en landssamling for medlemmer af HJV. 
Periode og deltagekreds er endnu ikke afklaret/fastlagt.
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