
Hvad får du ud af det? 
Masser af aktiviteter! 

Vi deltager ved Åbent Hus arrangementer, 
skydninger, stævner og træf m.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… og der arbejdes på køretøjerne hver 
tirsdag og en søndag hver måned. 

 

Gardehusarregimentets 
Veteran Panser- og 
Køretøjsforening 

(GHRVPK) 

Formål: 
At indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare 

militærhistorisk materiel, samt formidle dets historie 
herunder specielt bælte, hjul- og hestekøretøjer, samt 
andre effekter, der i tidens løb har været i brug ved 
Gardehusarregimentet, Sjællandske Livregiment og 

Danske Livregiment. 
 

Mål: 
At bevare fortiden for nutiden! 

Uden denne er der ingen fremtid! 

Nogle af køretøjerne ... 

LEOPARD 1A5 - kampvogn 

CENTURION - kampvogn 

M41DK1 - kampvogn  

SHERMAN - kampvogn 

M10 - panserjager 

M24 CHAFFEE - kampvogn  

M578 - pansret bjærgningsvogn 

M113 - pansret mandskabsvogn (flere varianter) 

GMC 4x4 ”Mosegris” - pansret mandskabsvogn  

HUMBER - panservogn 

UNIVERSAL CARRIER - kampvognsattrap 

EAGLE 1 - spejdervogn 

JEEP CJ-3A - opklaringsvogn 

JEEP M38A1 - dysekanon og generel 

JEEP M151A1 - delingsfører, opklaring 

LANDROVER 109” og 88” - stabsvogn 

MERCEDES GD 240 - opklaring og generel 

VW-181 JAGTVOGN - stabsvogn 

VW-111 "BOBLE" - stabsvogn 

YAMAHA motorcykel 

BMW F650GS og R65GS motorcykel 

Nimbus motorcykel med sidevogn 

BEDFORD MJP2 - messevogn 

UNIMOG "JOVRAD" (jordovervågningsradar) 

GMC - lastvogn 

DODGE Power Wagon - lastvogn 

Magirus-Deutz 168 - lastvogn 

MAN 8 lastvogn - sanitet og mekaniker 

CENTURION - pansret bjærgningsvogn 

PIRANHA H - pansret mandskabsvogn 

Historiske hestevogne - forskellige typer 

Copenhagen Group  
www.cphgroup.com 

… er hovedsponsor for GHRVPK 
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          Lidt om GHRVPK 
 

 

Vi er meget forskellige, nogle er fra forsvaret 

(nuværende som tidligere), andre har blot en stor 

interesse i at få disse gamle køretøjer til at ”rulle”  

og endnu andre støtter den gode sag. 

 

Marts 2014 var vi ca. 525 betalende medlemmer, 

heraf mere end 125 skrueaktive medlemmer!  

Vi holder til i Fredskovsdepotet ved Næstved  - 

Kig ud - kørevejledning findes på hjemmesiden.  

 

Vi har det sjovt, nyder sammenholdet og det,  

som vi er fælles om, nemlig køretøjerne.  
 

Du får fællesskab, mandehørm, soldaterhistorier, 

løgnehistorier, et frirum, beskidte hænder, succes-

oplevelser, udfordringer, der kan overvindes, og 

bekræftelse af, at det nytter noget.  

Vi har alle en plads i det store maskineri. Ingen kan 

undværes - slet ikke DIG - hvorfor vi netop mangler 

din indsats! 

BESØG VORES HJEMMESIDE 

WWW.GHRVPK.DK 

Gardehusarregimentets  
Veteran Panser- og Køretøjsforening 

(GHRVPK) 
  

Besøg os på skruedagene: 
Hver tirsdag  

kl. 16.00 - 21.00 

En søndag i hver måned  
kl. 09.00 - 16.00 

 

Se andre åbningstider og aktiviteter på hjemmesiden! 

Årligt kontingent er 150,- kr., som opkræves  
via girokort, som fremsendes snarest efter 
indmeldelsen - eller betal direkte via netbank 
(Reg. nr. 2510—konto nr. 3495770558) 

 
Frivillige bidrag modtages meget gerne! 

Sponsoraftaler oprettes gerne! 

Links til samarbejdspartnere ... 

Gardehusarregimentet www.ghr.dk 

JDR Veteranpanserforening www.jdrveteranpanser.dk 

Tøjhusmuseet www.thm.dk 

DMKF www.dmkf.dk 

Militærkøretøjsklubben www.milklub.dk 

Gillelejegruppen www.gillelejegruppen.dk 

HKIC Køretøjshistoriske Samling www.pansermuseet.dk 

Danske Hærhistoriske Museer www.haermuseer.dk 

Hvordan bliver jeg medlem? 
 
 
 

eller kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne:  

Niels Hartvig Andersen 
(formand) 

6131 1098 

formand@ghrvpk.dk 

 Christian Holm 
(næstformand) 

4160 6868 

ghr-gse01@mil.dk 

 

 

Teddy Hansen 
(materiel m.m.) 

4019 0064 

teddy.h@me.com 

 Claus Kjær Madsen 
(kasserer) 

4040 4400 

claus.madsen@sol.dk 

 

Ole Villers 
(aktiviteter m.m.) 

2064 4018 

lisevillers@mail.dk 

 Allan Nielsen 
(aktiviteter m.m.) 

2235 9808 

ahornbo@gmail.com 

 

H. C. Olsen 
(kampvogne m.m.) 

6163 0942 

ravnereden@mail.dk 

  

 

Finn Frederiksen 
(suppleant) 

3049 8767 

finnosvaldfrederiksen 

@hotmail.com 

 John Frandsen 
(suppleant og presse) 

2033 8067 

jhfrandsen@stofanet.dk 

 

Nemt og smidigt via: 

WWW.GHRVPK.DK 

Hvad koster det ?  

HER 
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