GARDEHUSARREGIMENTETS
VETERAN PANSER- OG
KØRETØJSFORENING

08. april 2019.

AKTIVITETSBEFALING 06/2019.
Bilag:
1. Øvelsesliste.
2. Skitse over opstilling i FRSK (Jf. folder).
3. Skitse over DEMO (udgives senere).

1. SITUATION.
Gardehusarregimentets Veteran Panser og Køretøjsforening (GHRVPK) afholder
Åben Hus og kampdemonstration (K-DEMO) lørdag d. 25. maj 2019. K-DEMO gennemføres i samvirke med hjemmeværnet.
GHRVPK er endvidere HOST for gennemførelse af besøg af Interforce søndag d. 26.
maj 2019. Der udgives en særskilt befaling herfor.
2. OPGAVE.
GHRVPK skal i koordination med HJV og de i bilag 4 nævnte øvrige aktører, deltage
med personel og køretøjer i Åben Hus 2019, herunder gennemføre K-DEMO i henhold til bilag 3.
3. UDFØRELSE.
a. Samlet plan.
GHRVPK har gennemført indledende internt koordinationsmøde med deltagelse
af BR, JF, CKM, HCO og HJV med det formål, at fastlægge opgaver og gennemføre de nødvendige rekognosceringer forud for deltagelse.
Overordnet POC er CKM og JF til hvem alle spørgsmål rettes, idet spørgsmål
vedrørende K-DEMO udelukkende rettes til BR.
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(1) Manøvreplan.
GHRVPK vil gennemføre aktiviteten i henhold til øvelseslisten (bilag 1) en Static Display udvisende materiel og køretøjer jf. bilag 2, gennemføre K-DEMO i
øvelsesterrænnet (ØTN) jf. bilag 3 i perioden 14.00-15.00. Der vil igen i år blive
gennemført kørsel med publikum med PMV, PIR samt diverse Jeep´s. Kørslen
foregår i perioden 0900 - 1300.
(2) Plan for Logistikkens gennemførelse.
GHRVPK interne logistik gennemføres i henhold til befalingens pkt. 4, idet den
respektive fokusansvarlige er ansvarlig for egen gruppes logistik.
(3) Plan for signaltjenestens gennemførelse.
Foreningens signalordre standard anvendes. De respektive DF er ansvarlig for
distribuering indenfor delingen, ligesom det påviler DF at signalmateriellet i DEL
er til stede og operationsdygtigt.
b. Fokusansvarlige KVG.
Skal:
 Opstille static display jf. bilag 2. Klar lørdag d. 25. maj kl. 09.00.
 Under ledelse af BR, deltage i rekognoscering af K-DEMO med KVGKMD på
deltagende KVG og VKD på deltagende PMV. Klar til udkørsel fra BYGN 1 i
FRSK lørdag d. 25. maj kl. 0745.
 Deltage i Static Display og K-DEMO jf. bilag 2 og 3.
Udlevere løs ammunition fra GAR 6 kl. 0800. Peter Block Hansen (CENTgruppen) er ansvarlig for udleveringen.
 Deltage i Interforce besøg søndag d. 26. maj jf særlig befaling.
Forberede:
 Nedtage og pakke børnefeltbane i container
 Deltage i oprydning og nedtagning af Static Display fra lørdag d. 25. maj kl.
umiddelbart efter afslutning af K-DEMO.
Forudse:
 Med kort varsel, at afgive/støtte med personel/materiel/køretøjer ved uforudsete hændelser.
c. Fokusansvarlige PMV/Humber/Carrier/Mosegris.
Skal:
 Opstille Static Display jf. bilag 2. Klar lørdag d. 25. maj kl. 09.00.
 Under ledelse af BR, deltage i rekognoscering af K-DEMO med VKD på deltagende køretøjer. Klar til udkørsel fra BYGN 1 i FRSK lørdag d. 25. maj kl. 0745.
 Deltage i Static Display og K-DEMO jf. bilag 2 og 3.
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 Rekognoscere for og gennemføre løsskydning med PNMMT.
 Modtage løs ammunition fra GAR 6 kl. 0800.
 Deltage i Interforce besøg søndag d. 26. maj jf særlig befaling.
Forberede:
 Alle minus VKD til kampdemo under ledelse af JF, deltage i aflæsning og opstilling af børneforhindringsbane i perioden 0745-0830. Stillested ved BYGN 1 i
FRSK kl. 0745.
 Kørsel med tilskuer med X antal PMV og PIR i perioden 0900 – 1300.
 Deltage i oprydning og nedtagning af Static Display fra lørdag d. 25. maj umiddelbart efter afslutning af K-DEMO.
Forudse:
 Med kort varsel, at afgive/støtte med personel/materiel/køretøjer ved uforudsete hændelser.
d. Fokusansvarlige Småvognskøretøjer, messevogne og Jeep.
Skal:
 Opstille og deltage i Static Display jf. bilag 2. Klar lørdag d. 25. maj kl. 09.00.
 Klargøre Eagle 1 som speakervogn således:
 Klar i FRSK kl. 0900 (Speake i fm WW! Event).
 Klar på Jagel kl. 13.30 (Speake i fm. K-DEMO).
 Opstille, afprøve og klargøre generator. Skal være klar på Jagel kl. 1400.
 Deltage i Interforce besøg søndag d. 26. maj jf særlig befaling.
Forberede:
 Deltage i oprydning og nedtagning af Static Display fra lørdag d. 25. maj umiddelbart efter afslutning af K-DEMO.
 Kørsel for publikum med Willys, M/38, M/151, MERC GD/OPK i perioden kl.
0900 – 1300.
Forudse:
 Med kort varsel, at afgive/støtte med personel/materiel/køretøjer ved uforudsete hændelser.
e. Kommandodelingen.
Skal:
 Opstille og deltage i Static Display jf. bilag 2. Klar lørdag d. 25. maj kl. 09.00.
 Deltage i Interforce besøg søndag d. 26. maj jf særlig befaling.
Forberede:
 Deltage i oprydning og nedtagning af Static Display fra lørdag d. 25. maj umiddelbart efter afslutning af K-DEMO.
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 Opstille og bemande SANPOST i perioden 0900 - 1500 ved BYGN 1 Klar kl.
0900.
 Opstille og bemande bod ved BYGN 1 med kaffe, vand, kage etc. Klar kl. 0900.
Forudse:
 Med kort varsel, at afgive/støtte med personel/materiel/køretøjer ved uforudsete hændelser.
f. Fællesbestemmelser.
 Detaljer vedrørende Åben Hus fremgår af øvelseslisten (bilag 1).
 Kun køretøjer, der er synet må deltage i Åben Hus og diverse mærker skal være påsat jf. gældende bestemmelser (ACTION: Fokusansvarlig).
 CH-guide opstiller og bemander vejviserpost ved KBR, herunder gennemføre
optælling af besøgende (ANTAL PERSONER), samt opkræve en donationsafgift på kr. 20.00 pr. køretøj samt udlevere P-billet. Klar i KBR kl. 0830.
 P-plads i ØTN klargøres af POC forud for dagen og opstilles af HJV. POC koordinerer detaljer direkte med HJV. Klar kl. 0830.
 HJV Tamburkorps spiller op og ”trækker” publikum fra FRSK til tilskuerpladsen
for K-DEMO. Dette sker i perioden 1330 – 1400.
 Slagter Søndergård opstiller bod med mad og drikkevarer. POC koordinerer detaljer direkte med slagtermesteren.
 Der må i perioden 08.00 – 16.00 IKKE planlægges på egne arrangementer i de
enkelte grupper vedrørende bespisning etc. (ACTION: Fokusansvarlig).
 Kørsel med PMV og HJKØ i ØTN skal gennemføres kontinuerligt, således der
IKKE bliver ophold i turene f.eks. på grund af bespisning (ACTION: Fokusansvarlig).
 Efter ENDEX samt oprydning i ØTN såvel som i respektive områder i FRSK
samt klargøring til d. 26. maj, vil foreningens grill blive opstillet og det vil her
være mulighed for at grille.
 ORDRENUMMER: 340148.
4. LOGISTIK.
a. Samlet plan.
Den fokusansvarlige har ansvaret for egen gruppes logistik således:
(1)KL I.
Forplejning ved egen foranstaltning, idet der vil være mulighed for at købe pølser m.m ved den af slagtermester Søndergård opstillede bod.
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(2)KL III.
Deltagende køretøjer skal være påfyldt nødvendige drivmidler forud for lørdag
d. 25. maj 2019, således de kan deltage i Static Display, K-DEMO samt kørsel i
ØTN uden at der skal tankes imellem aktiviteterne.
(3)KL V.
Løs AMM til de køretøjer, der deltager i K-DEMO får udleveret AMM således:
 KVGCENT: 6 løs kaliber.
 LEO: 6 stk. løs kaliber.
 M/41: 3 pakker DM 54.
 MMT: Ladninger til ”Anders And” aftales med KL.
Tid og sted for levering: Lørdag d. 25. maj 2019 kl. 0800 fra GAR 6. Peter Block
Hansen (CENT-gruppen) er ansvarlig for udleveringen.
b. Vedligeholdelsestjeneste.
Den fokusansvarlige er ansvarlig for, at deltagende køretøjer er klargjorte således
der IKKE skal gennemføres ”pludselige” vedligeholdelsesarbejder.
(1)Bjærgningstjeneste.
Såfremt et køretøj bryder ned under K-DEMO og kørsel med publikum, gennemføres den fornødne bjærgning/flotbringning efter ENDEX på aktiviteten.
ETK er POC/GHRVPK.
c. Transporttjeneste.
Køretøjer (KØTJ), der deltager i kørsel med tilskuer, SKAL være klargjorte hertil
og VKD skal personligt sikre sig, at alle forholdsregler vedrørende sikring af luger,
lemme er i henhold til gældende bestemmelser. VKD skal endvidere sikre sig, at
der ikke ligger løse genstande i KØTJ, som kan forårsage skade på personel der
opholder sig i/på KØTJ.
d. Sanitetstjeneste.
(1)Udleverede førstehjælpstasker SKAL medbringes på det enkelte KØTJ og indhold skal kontrolleres evt. fyldes op inden tirsdag d. 21. maj 2019.
(2)SAN-post opstilles ved BYGN 1 og bemandes af personel fra KDODEL.
5. SIGNALTJENESTE.
a. KSN.
Der oprettes ikke et egentligt KSN, men foreningens JEEP M/151 vil være radiobemandet på FRQ 46.100. Såfremt der opstår en situation som ikke kan løses i
almindelighed, kontaktes POC/GHRVPK på telefon: 40 40 44 00.
b. Signalmidlernes anvendelse.
Foreningens standard signalordre anvendes.
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Eb
B. RASMUSSEN
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