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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, men kan blive givet til MYN ved direktiv.

MYNDIGHED AKTIVITET

Aktivitetsmål 1
TRSJ
FHV
VHV
HVS
CSI
Ansvar: TRSJ

Deltagelse i øvelse COLD RESPONSE 2016.
Samvirkeøvelse i udfordrende og koldt klima, der gennemføres 02-09 
MAR i Troendelag, Midt Norge.

RESULTATKRAV:
TRSJ er overordnet ansvarlig for planlægning, koordinering og 
gennemførelse jf. særligt DIR, foreløbigt DIR er udsendt fra HJK. Der 
forventes deltagelse af STOFF (frivillige og faste) samt af egentlige 
enheder fra TRSJ i øvelsen. Endvidere deltagelse af udpeget PSN/ENH
fra øvrige aktører (deltagelse skal afklares med respektive MYN). Totalt 
forventes deltagelse med maksimalt 75 pax fra HJV.

Aktivitetsmål 2
TRSJ
VHV
Ansvar: TRSJ

Deltagelse i øvelse Arctic Eagle 2016, Alaska USA. Øvelsen
gennemføres under arktiske forhold i perioden 02-16 APR.

RESULTATKRAV:
TRSJ er overordnet ansvarlig for planlægning, koordinering og 
gennemførelse jf. særligt DIR, udgivet af HJK - deltagelse vil bestå af 
UAFD (-) med to delinger og en UAFD kadre (-) samt en projektofficer.
Der kan maksimalt deltages med 75 pax i øvelsen.

Aktivitetsmål 3
TRNM
FHV
VHV
HVS
CSI
Ansvar: TRNM

Deltagelse i øvelse LIVEX VESTGRØNLAND 2016.
Katastrofeøvelse, der gennemføres 23 MAJ – 05 JUN i Grønland. Der vil 
være behov for deltagelse i forbindelse med både planlægning, 
gennemførelse og kontrol.

RESULTATKRAV:
TRNM er overordnet ansvarlig for planlægning, koordinering og 
gennemførelse jf. særligt DIR udsendt fra HJK. Der forventes
deltagelse med BEV/OV-kapacitet (DEL-værdi), SAN-personel og 
figuranter samt STPSN (frivillige og faste) endvidere deltager 
pressepersonel og enkeltpersoner med civile kompetencer. HJK lægger 
op til, at øvrige aktører byder ind med relevant PSN/ENH til aktiviteten 
koordineret via TRNM.

Aktivitetsmål 4
TRNM
Ansvar: TRNM

TRNM skal deltage i øvelse GOLDEN COYOTE, South Dakota USA med 
instruktørkapacitet til opstilling af HABA.
Øvelsen gennemføres forventeligt medio JUN (endelig dato tilgår).

RESULTATKRAV:
TRNM er overordnet ansvarlig for planlægning, koordinering og 
gennemførelse jf. særligt DIR udgivet af HJK, der deltager ikke
egentlige enheder fra HJV i øvelsen.
TRNM kan maksimalt deltage med 10 pax i øvelsen.

Aktivitetsmål 5
Udgået

Øvelse VIKING STAR 2016
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Aktivitetsmål 6
TFR
VHV
MHV
FHV
Ansvar: TRNM

Støtte og deltagelse i ØVELSE NIGHT HAWK – International 
værnsfælles specialoperationsstyrke øvelse under ledelse af SOKOM.
Støtten vil bestå af koordinering/bemanding af objekter, opstilling af 
momentstyrker, deltagelse med efterretningsofficerer samt logistik 
generelt. Øvelsen er landsdækkende og LIVEX-delen gennemføres 
19 SEP-09 OKT.

RESULTATKRAV:
TRNM koordinerer HJV samlede deltagelse i øvelsen sammen med en 
udpeget PO fra de øvrige TFR og værnsgrene. Der forventes deltagelse 
af omkring 500 frivillige fra alle værnsgrene.
Endvidere skal TRSJ forudse at skulle deltage med to PTR fra SSR samt 
stabspersonel jf. særligt DIR herfor. HJK udgiver DIR for HJV samlede
deltagelse.

Aktivitetsmål 7
Udgået

HJV afvikler Senior Leadership Exchange.

Aktivitetsmål 8
TFR
HVS
Ansvar: TRFS
under inddragelse 
af TRNM, TRSJ
og HVS

Alle TFR skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre integration af 
amerikanske deltagere på udvalgte aktiviteter indenfor eget AOR.
Aktiviteterne fastlægges ved bilaterale aftaler mellem MYN og HJK.
Herunder skal TRSJ og TRNM begge integrere en DEL fra US NG i deres 
deltagelse i ”HJV Landsøvelse” 03-05 JUN. Deltagelsen skal koordineres 
med TRFS og HVS mhp. at skabe et samlet forløb.

RESULTATKRAV:
MYN planlægger, tilrettelægger og gennemfører aktiviteterne iht. 
indgåede aftaler.
Særligt DIR udgives for ”HJV Landsøvelse” 03-05 JUN (jf. aktivitetsmål 
15).

Aktivitetsmål 9
TRNM
Ansvar: TRNM

TRNM skal planlægge for deltagelse med én ansat OFF (deltagelsen 
foregår sammen med den norske delegation) på NO – MI USNG ØVL i 
Minnesota, USA. Deltagelsen vil foregå i perioden 16-30 JUN.

RESULTATKRAV:
MYN planlægger for deltagelse som anført i invitation fra Norge (tilgår).

Aktivitetsmål 10
TRNM
Ansvar: TRSJ

TRSJ skal planlægge for deltagelse med én ansat OFF på NOREX i 
Norge. Deltagelsen vil foregå i perioden 16-30 JUN.

RESULTATKRAV:
MYN planlægger for deltagelse som anført i invitation fra Norge (tilgår).

Aktivitetsmål 11
TFR
Ansvar: TRSJ

TRSJ skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre en PTR-ØVL for alle 
PTR-enheder i efteråret. Øvelsen forventes gennemført i perioden 30 
SEP-02 OKT ifm. øvelse HOLGER DANSKE.

RESULTATKRAV:
DIR for øvelsen udarbejdes af TRSJ.

Aktivitetsmål 12
TFR
Ansvar: TRSJ

TRSJ skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre en PTR SKYPER i
2016. Skydeperioden gennemføres 26-28 AUG i Jægerspris 
skydeterræn.

RESULTATKRAV:
TRSJ udarbejder bestemmelser for skydningen.
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Aktivitetsmål 13
TFR
MHV
FHV
VHV
Ansvar: TRFS

Hjemmeværnets Pokalskydekonkurrence 01-02 OKT.
TRFS skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre skydekonkurrencen 
med støtte fra øvrige MYN efter lokal aftale.
Distrikter er jf. HJVBST 180-150, bilag 1 ansvarlig for at udtage egne 
skytter til konkurrencen.

RESULTATKRAV:
Konkurrencen gennemføres for enkeltmand på Hjemmeværnets 
våbentyper og TRFS kårer pba. resultaterne Hjemmeværnets bedste 
skytter jf. BST.

Aktivitetsmål 14
TRSJ
MHV
FHV
VHV
Ansvar: TRSJ

Efter DIR fra HJK skal TRSJ planlægge, tilrettelægge og gennemføre 
HJV bidrag til den politiske festival ”Folkemøde” på Bornholm 16-19 
JUN.

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

Aktivitetsmål 15
TFR
MHV
FHV
VHV
Overordnet 
ansvar: HJK
Øvelsesansvarlig:
TRFS

Hjemmeværnets Landsøvelse 03-05 JUN.
Synliggørelse af HJV for befolkningen på landsplan. Der afholdes lokale 
arrangementer FRE 03 JUN samt ét samlet centralt arrangement LØR 
04 - SØN 05 JUN, der gennemføres som en øvelsesaktivitet i ”trekants-
området”, hvor deltagende HJVPSN samles. Ud over den generelle 
synliggørelse tjener arrangementet til opretholdelse/udbygning af 
korpsånd samt internt sammenhold.

RESULTATKRAV:
HJK fastlægger rammerne for de lokale aktiviteter FRE 03 JUN og 
udgiver et ”kampagnedirektiv” for disse.
TRFS planlægger, tilrettelægger og gennemfører den fælles 
øvelsesaktivitet LØR 04 – SØN 05 JUN for det deltagende personel. Den 
påtænkte deltager-kreds til aktiviteten er et antal frivillige (alle 
niveauer) fra hver UAFD samt udpeget ansat personel (der planlægges 
på 3.000-5.000 deltagere) – nærmere retningslinjer for aktiviteten er 
udsendt i DIR fra HJK.
Der kan endvidere påregnes deltagelse af to DEL fra US NG jf. 
aktivitetsmål 8 samt deltagere fra Baltikum (omfang uafklaret).

Aktivitetsmål 16
TFR
MHV
FHV
VHV
Ansvar: HJK

HJV skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre Hjemmeværnets 
MAKONI-march (markering af 100-års jubilæum) fra Danmark til 
Holland i perioden 02-17 JUL.
Til formålet sammensættes en arbejdsgruppe (AG) med deltagelse af 
frivilligt personel. Der inviteres deltagere fra hele Forsvaret, de nordiske 
hjemmeværn og det Hollandske Forsvar.
PO (MAKONI) er MJ/R Tommy Rasmussen.

RESULTATKRAV:
AG gennemfører aktiviteten iht. gældende DIR. Marchen gennemføres 
og afsluttes med deltagelse i den årlige Nijmegenmarch 19-22 JUL.
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Aktivitetsmål 17
TRSJ
Ansvar: TRSJ

TRSJ planlægger for deltagelse med to PTR-hold samt to 
kampdommere i Admiral Pitka Recon Challenge 2016 i 1. uge af AUG 
(uge 31) i Estland.

RESULTATKRAV:
Deltagelse sker jf. landeprogram mellem Estonian Defence Ligue og 
HJK for 2016.
TRSJ deltager med to PTR-hold samt to kampdommere (maksimalt 15 
pax).
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