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BBU 

 

BLIVENDE BESTEMMELSER FOR UDDANNELSEN. 

(BBU) 

1. GENERELT. 

Blivende Bestemmelser for Uddannelsen (BBU) indeholder bestemmelser for gen-

nemførelse af den uddannelse og vedligeholdende uddannelse, der som minimum 

er nødvendig for, at kunne betjene foreningens køretøjer (KØTJ) og materiel 

(MAT), på en sådan måde, at såvel KØTJ, MAT og de gældende sikkerhedsbe-

stemmelser, bliver overholdt. GHRVPK har fokus på, at det enkelte medlem har 

den nødvendige uddannelse/omskoling, der gør, at han/hun kan vedligeholde og 

betjene det/de køretøjer og materiel, som ligger indedenfor det område, den på-

gældende har valgt. 

 

2.   UDDANNELSESFORLØB. 

Nedenstående matrix viser de uddannelser, den enkelte funktion skal gennem-

føre for at kunne virke i specielfunktioner. Uddannelsen/omskolingen skal kunne 

beståes en gang om året. 

 

FUNK SIKPAN OMSK SKUD SIG TMG MT LMG   

KVGK X X        

KVGSK X  X    X   

KVGHJ X  (X) X   X   

KVGKMD X  X X      

PMVK 
(alle typer) 

X         

VKDPMV X   X X  X   

SIGMD    X      

KØ/HJUL  X  (X)      

MTBESÆT    (X)  X    
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Efter enhver deltagelse i diverse uddannelser/kurser samt øvrige arrangementer, 

anmodes deltagere, POC, fokusansvarlige samt tovholdere om, at udfylde bilag 1. 

(RIS, ROS, LÆRING) med det formål, at optimere fremtidige lignende uddannel-

ser/arrangementer. 

Bilag 2. (Planlægningsterminer) kan med fordel udfyldes og anvendes af POC i 

f.m. planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af en uddannelses-/ øvelses-

aktivitet etc. 

 

3. STØTTE FRA GHRVPK. 

Enheder, foreninger samt andre, kan søge støtte ved GHRVPK. Den ønskede form 

for støtte rekvireres under anvendelse af bilag 3 til BBU. Bilag udfyldes så udførligt 

som muligt og fremsendes til GHR-GSEVPK02, eller på bjras@hotmail.com. Da 

foreningen deltager i mange arrangementer i løbet af året, er det vigtigt at forenin-

gen varslet om evt. støtte, så tidligt som muligt. 

mailto:bjras@hotmail.com

