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04. september 2019. 

 

AKTIVITETSBEFALING 14/2019. 
(1. rettede SEP 2019). 

  

1. SITUATION. 

Gardehusarregimentets Veteran Panser og Køretøjsforening (GHRVPK) deltager i Pz 

East livsstilsmesse i perioden 14 – 15. september 2019. Deltagelsen gennemføres i 

forlængelse af Gardehusarregimentets (GHR) Åben Hus og Jubilarstævne. 

Der er opstillet diverse boder i et ukendt antal i selve udstillingsområdet, hvoraf 

GHRVPK er en af dem. Det er muligt, at besøge disse boder i løbet af perioden. 

 

2. OPGAVE. 

GHRVPK skal i fortsættelse af GHR Åben Hus og Jubilarstævne d. 14. september 

2019, deltage i Pz East livsstilsmesse i perioden 141400B – 151400B SEP 2019. Del-

tagelse indebærer overnatning i det fri. 

 

3. UDFØRELSE. 

a. Samlet plan. 

GHRVPK vil deltage med M/41, 1 x PMV, PIR, M/151, Willy, M/38 og en messe-

vogn. To medlemmer (FF og BSJ) deltager, efter aftale med POC, med egne kø-

retøjer.  

Ved afslutning af GHR Jubilarstævne, forskyder de udpegede køretøjer samlet til 

Pz East og kører i Beredskabsområde (BSO), som vil blive klargjort tirsdag d. 10. 

september. Befaling for forskydning samt indretning af og ophold i BSO, udgives 

under GHR Jubilarstævne.  

 

http://www.ghrvpk.dk/
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(1). Team M/41. 

Team M/41 består af Finn Frederiksen og Poul-Erik Hejlstrup og har følgen-

de opgave: 

Team Skal: 

 Klargøre KVG senest tirsdag d. 10. september. 

 P.o forskyde ad landevej fra GHR til BSO jf. kalke. 

 Indrette BSO jf. befaling. 

 Medbringe sløringsnet, sløringsstave, TMG i PN-affutage, en MP pr. be-

sætning. 

Forberede: 

 Præsentation af KVG for publikum i hele perioden. 

 At deltage i BSO-tjeneste (Runderingsvagt, Guide, E&V-tjeneste etc. Jf. 

MATRIX, som udleveres af KIH i BSO). 

Forudse: 

 At deltage i oprydning af BSO søndag d. 15. september eno. 

 Forskyde ad landevej til FRSK søndag d. 15. september eno. 

(2).  Team PMV. 

  Team PMV består af Kim Radkær og N.N og har følgende opgave: 

  Team Skal: 

 Klargøre KØTJ tirsdag d. 10. september. 

 P.o forskyde ad landevej fra GHR til BSO jf. kalke 

 Indrette BSO jf. befaling 

 Medbringe sløringsnet, sløringsstave, TMG i PN-affutage, en MP pr. be-

sætning. 

             Forberede: 

 Præsentation af PMV for publikum i hele perioden. 

 At deltage i BSO-tjeneste (Runderingsvagt, Guide, E&V-tjeneste etc. Jf. 

MATRIX, som udleveres af KIH i BSO). 

Forudse: 

 At deltage i oprydning af BSO søndag d. 15. september eno. 

 Forskyde ad landevej til FRSK søndag d. 15. september eno. 

                (3). Team PIR. 

 Team PIR består af Poul-Erik Helmdahl og Ole Villers og har følgende opga-

ve: 

                       Team Skal: 

 Klargøre KØTJ tirsdag d. 10. september.. 

 P.o forskyde ad landevej fra GHR til BSO jf. kalke 
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 Indrette BSO jf. befaling 

 Medbringe sløringsnet, sløringsstave, en MP pr. besætning. 

                       Forberede: 

 Præsentation af PMV for publikum i hele perioden. 

 At deltage i BSO-tjeneste (Runderingsvagt, Guide, E&V-tjeneste etc. Jf. 

MATRIX, som udleveres af KIH i BSO).. 

Forudse: 

 At deltage i oprydning af BSO søndag d. 15. september eno. 

 Forskyde ad landevej til FRSK søndag d. 15. september eno. 

                  (4). Team Jeep. 

 Team består af BR ( Willy), H.H.Sadolin ( M/38), CKM (M/151)  

 Team Skal: 

 Klargøre KØTJ tirsdag d. 10. september.. 

 P.o forskyde ad landevej fra GHR til BSO jf. kalke 

 Indrette BSO jf. befaling. 

 Medbringe sløringsnet, sløringsstave, MP/GV pr. besætning. 

                       Forberede: 

 Præsentation af Jeep for publikum i hele perioden. 

 At deltage i BSO-tjeneste (Runderingsvagt, Guide, E&V-tjeneste etc. Jf. 

MATRIX, som udleveres af KIH i BSO)..   

Forudse: 

 At deltage i oprydning af BSO søndag d. 15. september eno. 

 Forskyde ad landevej til FRSK søndag d. 15. september eno. 

                  (5). Team Messevogn. 

     Team består af Jan Rasmussen 

                        Team Skal: 

 Pakke messevogn tirsdag d. 10. september (KIH udgiver direktiv). 

 Indrette BSO jf. befaling 

 Medbringe sløringsnet, sløringsstave, en MP/GV pr. besætning. 

                       Forberede: 

 Præsentation af PMV for publikum i hele perioden. 

 At deltage i BSO-tjeneste (Runderingsvagt, Guide, E&V-tjeneste etc. Jf. 

MATRIX, som udleveres af KIH i BSO). 

Forudse: 

 At deltage i oprydning af BSO søndag d. 15. september eno. 

 Forskyde ad landevej til FRSK søndag d. 15. september eno. 
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b. Fællesbestemmelser. 

 ALLE KØTJ skal være klargjort og læsset med materiel forud for transport til 

GHR Jubilarstævne. Kun køretøjer, der er synet, må deltage i arrangementet 

(ACTION: Udpegede KØ). 

 BSO indrettes/klargøres tirsdag d. 10. september i perioden 1200 – 1600 under 

POC anvisninger. De der kan deltage henvender sig til POC på mobil: 27 57 72 

52 eller E-mail: bjras@hotmail.com.  

 ALLE medbringer restudstyr til overnatning udendørs. 

 Forplejning kan købes i udstillingsområdet.   

 ALLE HV udleveres af BR fra BYGN 3, tirsdag d. 10. september kl. 1800. 

 ALLE medbringer skilte med beskrivelse af køretøjet. 

 Kommandant i Hovedkvarteret (KIH) er BR. 

 FF hjælper med at pakke messevognen d. 10. september. 

 ORDRENUMMER: 340148. 

 

4. LOGISTIK. 

a. Samlet plan. 

Den udpegede kører/besætning, har ansvaret for eget køretøjs logistik således: 

(1) KL III. 

Deltagende køretøjer skal være påfyldt nødvendige drivmidler forud for an-

komst til GHR Jubilarstævne, således de kan forskyde fra GHR til BSO ad lan-

devej samt fra Pz EAST til FRSK . Der vil endvidere være mulighed for at kør-

sel i TN ved Pz East.  

 

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 

 

mailto:bjras@hotmail.com

