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1. CHEFDIREKTIV 
 
1.1. Formål. 
Stabshjemmeværnskompagni Sydsjælland og Lolland-Falster (STHVK SLF) og de administrative 
underlagte enheder skal opstille og opretholde en militær organisation, som hurtigt og effektivt kan 
løse pålagte operative opgaver til gavn for forsvaret, samfundet og andre myndigheder. 
At STHVK SLF når de opstillede mål, er en engageret og ansvarsfuld indsats fra alle førere og 
befalingsmænd. 
 
Jeg har en klar forventning om, at alle førere vil foregå med det gode eksempel. I det følgende 
præsenteres min hensigt og fokusområder for den enkelte fører. 
  
1.2. Uddannelse. 

a) Uddannelsesdirektivet er retningsgivende for den uddannelse der skal gennemføres i 
STKMP i løbet af 2021, og skal danne grundlag for STKMP AKOS.  

b) Anvende uddannelsesdatabasen og planlægge STKMP aktiviteter ud fra personellets 
uddannelsesmangler mhp. på at kvalificere STKMP personel i ENHUDD. At sammen i 
samarbejde med NK 

c) Uddannelserne skal tilrettelægges og gennemføres således af foresatte myndigheds 
uddannelser og aktiviteter prioriteres, og således at STKMP kun opretter yderligere 
uddannelser og aktiviteter der ikke dækkes af foresatte myndighed. 

d) I det omfang det kan lade sig gøre, skal uddannelser og aktiviteter tilbydes til andre UAFD og 
HDSLF, eller gennemføres i et samarbejde med Klynge gruppen, andre UAFD eller HDSLF. 

e) Der skal lægges vægt på anvendelsen af egne instruktører og faglærere, med henblik på at 
vedligeholde og udvikle instruktører og førere.  

f) Udarbejde uddannelsesplaner for enkeltmand mhp overholdelse af lovkrav. Herunder tilsikre 
at alle får K7 og K6 skydning, samt vedligeholdende FØHJ Q eller FØHJ Q 

g) HJV.DK er styringsredskab for registrering af uddannelser og aktiviteter, samt registrering af 
deltagelse og gennemførelse. 

(1) Alle uddannelser og aktiviteter skal oprettes som aktiviteter på HJV.DK. 
(2) Al deltagelse og gennemførelse af uddannelse og aktivitet skal registreres på HJV.DK. 
(3) HJV.DK skal anvendes til invitation til uddannelser og aktiviteter, og i det omfang det 

kan lade sig gøre, skal tilhørende dokumenter udsendes med HJV.DK. 
(4) Det er DF i samarbejde med NK der sørger for at aktiviteter er oprettet og afsluttet på 

hjv.dk 

 

1.2.1. Prioritering. 
Uddannelserne SKAL prioriteres således: 
1. Lovpligtig grunduddannelse. 

2. Funktionsuddannelse af enkeltmand herunder føringsuddannelse.  

3. Enhedsuddannelse: gruppe og deling. 

4. Vedligeholdende føringsuddannelse. 

5. Vedligeholdende uddannelse (enkeltmand og ENHUDD). 

6. Øvrig supplerende uddannelse, herunder frivillig supplerende uddannelse. 
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1.3. Operative opgaver. 
STKMP SKAL prioritere løsning af operative opgaver meget højt. Det skal dog ikke være på 
bekostning af lovpligtig uddannelse samt anden prioriteret uddannelse (fx føreruddannelse). 
Delingsførerne skal motivere og inspirere personellet til, at løse pålagte opgaver under 
hensyntagen til den tid som den enkelte har til rådighed. 
 

a. Tilsikre at STKMP har en opdateret alarmeringsliste, som afprøves årligt. 
b. Ved anmodning, indsætte/afgive rådigt personel til HRN 

 
1.4. Personlig fremtræden. 
Den enkelte fører og befalingsmand skal til stadighed sikre, at alt personel fra STKMP fremstår og 
optræder korrekt. Et hvert brud på uniformsbestemmelserne skal påtales og rettes straks. Såfremt 
personellet ikke er indforstået hermed underrettes KC/NK efterfølgende. 
 
2. PRODUKTIONSMÅL 
2.1. Hvervning og fastholdelse. 
STKMP vil hverve nye medlemmer og genaktivere personel fra reserven.  
Delings- og gruppefører skal personligt sikre, at den enkelte nye hjemmeværnssoldat hurtigst 
muligt bliver integreret i sin enhed og uddannet jf. bestemmelserne og fastholdt i STKMP. 
 
Delings- og gruppefører SKAL prioritere fastholdelse af uddannet personel så de til føler sig 
motiveret til at deltage i kompagniets aktiviteter. Dette sker gennem løbende kontakt og interesse 
for den enkelte hjemmeværnssoldat under anvendelse af kommandostrukturen. Samt ejerskab for 
sit medlemskab i hjemmeværnet. 
 
2.2.1. Aktiviteter: 

• STKMP AKOS er en oversigt over al den uddannelse og aktivitet som personel og enheder i 
STKMP skal/kan gennemføre. Skal ligge på hjv.dk 

• Af AKOS skal det fremgå hvilke uddannelser og aktiviteter der er pligtig tjeneste. 

 
2.3. Opstilling og Mål. 
STKMP skal opstille følgende enheder i 2021 

• En Kommandodeling  

• En Bevogtningsdeling  

• En LOG deling 

• En stabs sektion/grp 

• En MOTOV deling 

• Et Uddannelse element. 

Bemanding: 
 
Bemandingskravet for en gruppenormering er 70 %, svarende til 6 personer (nedrundet). 
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UDDSTL anvendes til ny tilgået personel, der ikke har gennemført den lovpligtige uddannelse eller 
tilsvarende (merit). Personel skal bestride en uddannelsesstilling indtil den lovpligtige uddannelse 
eller tilsvarende er gennemført. Det er KC/NK/KDOBM der sætter personel i UDDSTIL 
 
2.3.1 Uddannelsesmål: 

MOTOVDEL: 

•Deltage på LRGNE PRIK uddannelse. 

•Deltage i LRGNE føreruddannelse. 

STSEK: 

• Deltage i HDSLF STØV GAR, Stabsuddannelse samt LRGNE STØV GAR 

LOGDEL: 

• sende min. 1 m/k på DF kursus i 2021 

• sende min. 1 m/k på NKDEL kursus i 2021 

• sende min.3 m/k på GVSK 1 kursus (tidligere ABK), i 2021 

• sende min. 3 m/k på GF kursus (tidligere VBK), i 2021 

LOG DEL og KDO DEL: 

• Gennemføre UDD cyklus med henblik på vedligeholdende ENH UDD 

 

2.3.2 Øvelsesmål:  

Deltage i HDSLF STUPER med KC, NK og UDSTOF 

Deltage i HDSLF STØV GAR samt LRGNE STØV GAR med minimum KC, NK, STDEL 

Deltage med HVK under HDSLF FELTØVELSE (jf. evalueringsturnus) 

Deltage i KC/NK/DF UDD 

Deltage med en enkadreret GRP på HD SKYPER, bestående halvt af KDO GRP og LOG TGTRP 

GRP 

 

2.3.3 Indsættelsesmål: 

Med MOTOVDEL opstille og vedligeholde uddannelsen således at der kontinuerligt er flest mulige 

soldater dog min. 10, der opfylder kravene til at indgå i Hjemmeværnets beredskabsstyrke.  

 

Forberede at kunne modtage beredskabsstyrke soldater fra andre HVK i et kommando/kontrol-

forhold mhp. at indsætte disse i en given opgave. 

 

Forberede at kunne opstille og understøtte HDSLF KSN med STSEK, BEVDEL samt LOGDEL fra 

Vordingborg Kaserne med CH STHVK som Kommandant i Hovedkvarteret (KIH) 
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2.4. Enkeltmandsuddannelse. 
Alt ny tilgået personel skal have gennemført LPU 1-4 inden for tre år, hvor LPU 1 skal være 
gennemført inden for et år. Dette gælder dog ikke personel med værns baggrund, de skal dog som 
mindst have tjenestekendskab. 
 
Alt personel skal vedligeholde deres våbenbetjening. Kravet er, deltagelse i to skydebanedage 
årligt, samt K7 skydning. 
Personel i STKMP som er enkadreret i KDO samt STB delingerne skal desuden have gennemført 
uddannelse på pistol samt udført en K6 skydning 
SKYLÆ planlægger og gennemføre skydninger ud fra gældende bestemmelser HJVBST 180-150 
og HRN 911-011, SKYLÆ skal sørge for at der sker en udvikling i den enkelte skyttes 
skydeuddannelse.  
MOTOV planlægger skydninger i samråd med PRIKDIR fra HRN. 
Delingsførerne skal tilsikre at folk har vedligeholdende FØHJ i samarbejde med NK/UDSTOF. 
 
2.4.1. Aktiviteter: 
Se AKOS 2021, DEL-UDIR eller HJV.dk. 

 
2.5. Funktionsuddannelse. 
Funktionsuddannelse gennemføres målrettet i STKMP. Førerne er ansvarlig for gennemførelse af 
uddannelserne efter NK/STHVK direktiv. 
 
2.6. Føreruddannelse. 
Førerne skal være uddannede, så enhederne på tilfredsstillende vis kan deltage i 
enhedsuddannelser, øvelser og operative indsættelser. Vedligeholdende føreruddannelse skal 
være højt prioriteret. 
 
2.6.1. Aktiviteter: 

• Vedligeholdende føreruddannelse for KC/STKMP og NK/STKMP (Ansvarlig: Afholdende 
myndighed). 

• Vedligeholdende føreruddannelse for DF og GF (Afholdende myndighed), 

• Vedligeholdende føreruddannelse for STABSEK, UDDELM er HDSLF i samarbejde med 
UDSTOF STKMP. 
 
2.7. Enhedsuddannelse/øvelse. 
Enhedsuddannelse/øvelse gennemføres målrettet i STKMP. Førerne er ansvarlig for 
gennemførelse af uddannelserne efter UDIR, hvor alt fremmødt personel deltager.  
 
 
2.8. Kommunikation. 
Kommunikation er vigtigt så personellet ved hvilke aktiviteter de skal deltage i og hvad der generelt 
foregår i STKMP. Den primære kommunikation foregår på hjv.dk. Samtidigt er det vigtigt, at man 
på vores hjemmeside på hjv.dk kan læse om vores aktiviteter og vi skal styrke vores lokale image, 
så vi nemmere kan hverve nye medlemmer. Vi skal forbedre vores kommunikation med vores 
samarbejdspartnere, herunder andre kompagnier så vi kan samarbejde omkring gennemførelse af 
uddannelser, øvelser og operative indsættelser. 
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STKMP skal arbejde ud fra følgende. 

1. Vi fortæller altid sandheden. 
2. Vi kommunikere på tværs af organisationen. 
3. Vi taler i klart og kort sprog. 
4. Så meget som muligt er standardiseret. 
5. Vi taler pænt til og om hinanden. 
 

2.9. AFBUD TIL AKTIVITER 
Alle, der melder afbud eller udebliver fra enhedsuddannelse, skal (via mail eller ”note” i 
aktivitetsmodulet på HJV.DK) sende en melding til deres nærmeste fører, hvor de beskriver 
årsagen til at de ikke kan deltage på enhedsuddannelse. 
 
3. ØKONOMI 
Alt omkring økonomi skal gå over hjv.dk eller ADMSPEC/KC 
 
4. ADMINISTRATION 
NK, ADMSPEC, LOGSPEC (FSBM) og DF SKAL sikre, at alle administrative opgaver løses 
tilfredsstillende. Administrative opgaver består af følgende hovedelementer: 

 
5.1. Personelforvaltning. 

• Uddannelsesstatus på enkeltmand skal konstant være opdateret, hjælp fra NK/UDSTOF. 

• Stamdata på enkeltmand skal konstant være opdateret. 

• Delingerne skal enkadreres med fokus på krav til opstilling af enheder.  

Evt. rettelser sendes til ADMSPEC/UDSTOF/NK/KC 

 
5.2. Materielforvaltning. 

• Rekvisition, opbevaring, transport og anvendelse af materiel skal ske jf. gældende 

bestemmelser, 

• Tab og skade på materiel skal undgås gennem korrekt anvendelse og løbende kontrol. Ved evt 

tab eller skade, kontakte LOGSPEC 

 
Med venlig hilsen 
Jens Peter Illum 

Kaptajn. 
Chef for Stabshjemmeværnskompagni Sydsjælland og Lolland-Falster 


