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09. maj 2019. 

 

AKTIVITETSBEFALING 07/2019. 
 

1. SITUATION. 
Gardehusarregimentets Veteran Panser og Køretøjsforening (GHRVPK) er Vært for 
gennemførelse af besøg af Inter Force (IF) søndag d. 26. maj 2019. Aktiviteten gen-
nemføres i store træk efter samme mønster som ved Åben Hus dagen før, idet der 
ikke gennemføres nogen kampdemonstration, men udelukkende Static Display (SD) 
samt kørsel med KVG, PMV og HJKØ i TN for medlemmer af IF. 
 

2. OPGAVE. 
GHRVPK skal gennemføre et særligt Åben Hus arrangement for (IF) 2019. Arrange-
mentet er planlagt i koordination med IF. 
 

3. UDFØRELSE. 
a. Samlet plan. 

GHRVPK vil, i koordination med POC/IF, gennemføre et særligt Åben Hus arran-
gement for IF med fremvisning af foreningens køretøjer (SD), samt kørsel i TN 
med dele af foreningens pansrede køretøjer.  
Evt. spørgsmål rettes til BR, som er POC/GHRVPK.  
 
(1) Tentativ tidsplan. 

TID AKTIVITET BEMÆRKNINGER 
0800 - 0815  Appel i FRSK Kun GHRVPK 
0815 - 0930 Klargøring til SD, kontrol af FHB-børn, 

udlevering af AMM til KVG.  
ANSVAR: Fokusansvarlige. 

0930 - 1000 Udkørsel til Vaskeplads/KBR 
(PMV,HJKØ) og TN (KVG) 

ANSVAR: Fokusansvarlig. 

http://www.ghrvpk.dk/
http://www.ghrvpk.dk/�
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TID AKTIVITET BEMÆRKNINGER 
0900 - 1000 IF ankommer til KBR  
1000 - 1010 Velkomst ved IF og FM/GHRVPK   
1010 - 1100 Rundvisning i BYGN 3/KBR ANSVAR: CH/Guideteam 
1100 - 1115 Transport til FRSK Der er her mulighed for 

transport med PMV og 
HJKØ. 
 Start på vaskeplads i KBR. 
Øvrige transporteres med 
respektive KØTJ 

1115 - 1400 Kørsel 
med PN 
KØTJ 

SK m. 
MMT 

Rundvisning i gara-
geområdet. 
(Udlevering af kaffe 
og kage. 
ANSVAR: KDO-
DEL/GHRVPK) 

Kørsel gennemføres såle-
des: 
PMV: Max 4 personer. 
KVG: Max 2 personer, heraf 
en på SKYT plads. 
HJKØ: Jf. det enkelte KØTJ 
registrering.  

1115 - 1200 HJV øvelse ved FRSK ANSVAR: POC/IF/HJV 
1130 - 1300 Frokost (Grillpølser) ANSVAR: GHRVPK ved Ole 

Villers m. hjælper(e) 
1115 - 1400 FHB for børn ANSVAR: GHRVPK  
1400 - 1500 Transport til KBR påbegyndes. 

BYGN 3 i KBR er åbner igen 
ANSVAR: IF(Busser) 
ANSVAR: GHRVPK 

1500 Afslutning i KBR ANSVAR: IF og 
FM/GHRVPK 

 
b. Fokusansvarlige KVG. 

Skal: 
• Klargøre M/24, M/41, CENT samt 2 LEO KVG til kørsel med personel fra IF. KN 

skal være i lås/paradelås under kørsel med personel fra IF. 
• Være klar i UGO HØJEGÅRD kl. 1045. 
• P.O fra POC køre ad befalet rute frem til tilskuerplads, herunder afgive løs kali-

ber senest ved passage af markeret linie i TN. 
• Gennemføre kørsel med IF i anvist TN frem til kl. 1400. 
• Deltage i koordinationsmøde med POC tirsdag d. 21. maj kl. 1700 i BYGN 1 i 

FRSK og her fremlægge egen plan. 
Forberede: 
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• Deltagelse i nedtagning og pakning af børnefeltbane i container 
• Deltagelse i oprydning og nedtagning af SD. 
Forudse: 
• Med kort varsel, at støtte med personel ved uforudsete hændelser. 

c. Fokusansvarlige PMV. 
Skal: 
• Opstille SD med det personel der ikke er involveret i kørsel. Klar kl. 1045. 
• Klargøre 4 x PMV til kørsel med personel fra IF. Husk kontrol af, at alle luger 

er låst jf. gældende bestemmelser (ANSVAR: Pågældende VKD). 
• Være klar med KØTJ på vaskeplads kl. 1000. 
• Gennemføre kørsel med IF i anvist TN frem til kl. 1400. 
• Deltage i koordinationsmøde med POC tirsdag d. 21. maj kl. 1700 i BYGN 1 i 

FRSK og her fremlægge egen plan. 
Forberede: 
• Deltagelse i nedtagning og pakning af børnefeltbane i container 
• Deltagelse i oprydning og nedtagning af SD. 
Forudse: 
• Med kort varsel, at støtte med personel ved uforudsete hændelser 

d. Fokusansvarlige Småvognskøretøjer, messevogne og Jeep. 
Skal: 
• Opstille SD med det personel der ikke er involveret i kørsel. Klar kl. 1045. 
• Klargøre Willy, M/38/FN, M/151, MERC GD/OPKL, EAGLE til kørsel med per-

sonel fra IF. 
• Være klar med KØTJ på vaskeplads kl. 1000. 
• Gennemføre kørsel med IF i anvist TN frem til kl. 1400. 
• Deltage i koordinationsmøde med POC tirsdag d. 21. maj kl. 1700 i BYGN 1 i 

FRSK og her fremlægge egen plan. 
Forberede: 
• Deltagelse i nedtagning og pakning af børnefeltbane i container 
• Deltagelse i oprydning og nedtagning af SD. 
Forudse: 
• Med kort varsel, at støtte med personel ved uforudsete hændelser 

e. Kommandodelingen. 
Skal: 
• Klargøre kaffe, kage og yderligere drikkevarer (Øl, vand,vin)  til udlevering i 

FRSK fra kl. 0900 - 1000. 
• Opstille og bemande bod i FRSK med foreningens salgsvarer frem til kl. 1400. 
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• Deltage i koordinationsmøde med POC tirsdag d. 21. maj kl. 1700 i BYGN 1 i 
FRSK og her fremlægge egen plan. 

Forudse: 
• Med kort varsel, at støtte med personel ved uforudsete hændelser. 

f. CH/GUIDE. 
Skal opstille guideteam således: 
• 4 M/K i KBR i perioden 0900 – 1100 (Rundvisning i BYGN 3). 
• 6 M/K i FRSK i perioden 1100 – 1400 (Rundvisning i FRSK). 
• 4 M/K i KBR i perioden 1400 – 1500 (Rundvisning i BYGN 3). 
• Deltage i koordinationsmøde med POC tirsdag d.21. maj kl. 1700 i BYGN 1 i 

FRSK og her fremlægge oversigt over anvendte guider. 
g. Forplejning. 

Ole Villers er ansvarlig for følgende: 
• Indkøb af kage, diverse drikkevarer og pølser med tilbehør til 400 personer. 
• Aftale med KDODEL (JF) mht. personelstøtte i f.m. udlevering af drikkeva-

rer og hjælp til grillning etc. 
• Deltage i koordinationsmøde med POC tirsdag d. 21. maj kl. 1700 i BYGN 

1 i FRSK og her fremlægge egen plan. 
h. Fællesbestemmelser. 

• Kun køretøjer, der er synet må deltage i arrangementet (ACTION: Fokusan-
svarlig). 

• ALLE deltagende medlemmer hjælper løbende til med oprydning, indsamling af 
affald etc.   

• ORDRENUMMER: 340148. 
 

4. LOGISTIK. 
a. Samlet plan. 

Den fokusansvarlige har ansvaret for egen gruppes logistik således: 
(1) KL I. 

Deltagende personel forplejes ved IF foranstaltning med pølser m.m. Udleveres 
fra stand i FRSK i perioden 1130 – 1300. Personel der ikke deltager i arrange-
mentet forplejes ved egen foranstaltning. 

(2) KL III. 
Deltagende køretøjer skal være påfyldt nødvendige drivmidler forud for søndag 
d. 26. maj 2019, således de kan deltage i SD samt kørsel i ØTN uden, at der 
skal tankes imellem aktiviteterne.  

(3) KL V. 
Der udleveres løs AMM til KVG således: 



GARDEHUSARREGIMENTETS 
VETERAN PANSER- OG  
KØRETØJSFORENING   
 

 
 
 
GARDEHUSARREGIMENTETS SKYTTEMARKSVEJ 194 WWW.GHRVPK.DK 
VETERAN PANSER – OG                                                       4700 NÆSTVED                                                                                 CVR: 33531907 
KØRETÆJSFORENING 

5 
 

• KVGCENT:  2 stk.løs kaliber. 
• LEO:   6 stk. løs kaliber. 
• M/41:   DM 54. 
• M/24:   DM 54. 
• MMT:  Ladninger til ”Anders And” aftales med KL. 
Tid og sted for levering: søndag d. 26. maj 2019 kl. 0900 fra GAR 6. HCO 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 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. 
Udleverede førstehjælpstasker SKAL medbringes på det enkelte KØTJ og indhold 
skal kontrolleres evt. fyldes op inden tirsdag d. 21. maj 2019. 
 

5. SIGNALTJENESTE. 
a. KSN. 

Der oprettes ikke et egentligt KSN, men foreningens JEEP M/151 vil være radio-
bemandet på FRQ 46.100. Såfremt der opstår en situation som ikke kan løses i 
almindelighed, kontaktes POC/GHRVPK på telefon: 27577252. 

b. Signalmidlernes anvendelse. 
Foreningens standard signalordre anvendes.  

 
B. RASMUSSEN 

 


