GARDEHUSARREGIMENTETS
VETERAN PANSER- OG
KØRETØJSFORENING

22. april 2017
1. rettede APR 2017.

AKTIVITETSBEFALING 04/2017.
Bilag:
1. Øvelsesliste.
2. Kort over Oksbøllejren (udleveres ved afmarch).
3. Særkort over Oksbøl skyde- og øvelsesterræn (udleveres ved ankomst til Oksbøl).
1. SITUATION.
Gardehusarregimentets Veteran Panser og Køretøjsforening (GHRVPK) deltager i
Hærens Kamp og Ildstøttecenters (HKIC) Åben Hede 2017. Arrangementet gennemføres i Oksbøl skyde- og øvelsesterræn i perioden torsdag d. 22. juni til søndag
d. 25. juni 2017.
2. OPGAVE.
GHRVPK skal deltage med personel og køretøjer i såvel demonstration af de enkelte
køretøjer, som i skarpskydning med visse af køretøjerne. GHRVPK skal forud for
gennemførelsen af Åben Hede, deltage i planlægning og tilrettelæggelse.
3. UDFØRELSE.
a. Samlet plan.
GHRVPK har deltaget i det indledende koordinationsmøde med HKIC onsdag d.
22. marts 2017 med deltagelse af formanden, BR, JF og CKM med det formål, at
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fastlægge opgaver og gennemføre de nødvendige rekognosceringer forud for deltagelse.
Manøvreplan.
GHRVPK vil gennemføre aktiviteten i henhold til øvelseslisten (bilag 1). Øvelseslisten vil være tilgængelig på hjemmesiden. Der må herefter forventes få,
men mindre justeringer hertil.
GHRVPK har tilmeldt 2 x LEO 1, CENT, BJVG/CENT, M41, M/24, PNMMT,
INF 12,7 mm, 6 x PMV, Humber, Carrier, Mosegris, 2 x messevogne, 1 LVG og
1-2 øvrige hjulkøretøjer.
(1) Plan for Logistikkens gennemførelse.
Den logistiske tjeneste gennemføres i nøje koordination med HKIC. GHRVPK
interne logistik gennemføres i henhold til pkt. 4, idet den respektive fokusansvarlige er ansvarlig for egen logistik jf. befalingens pkt. 4.
(2) Plan for signaltjenestens gennemførelse.
ST vil forud for deployering til Oksbøl udlevere gældende signalordre. Signalordren er gældende fra modtagelsen. Den 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:
• Klargøre tilmeldte KVG til skarpskydning forud for transport til Oksbøl.
• Læsse KVG jf. særlig transportplan.
• Modtage KVG i Oksbøl torsdag d. 22. juni 2017.
• Klargøre og forskyde KVG til Bøffelstillingen fredag d. 23. juni 2017.
Forberede:
• Udlevering og læsning af skarp ammunition samt indskydning/forberedelse af
Static Display/SKART fredag d. 23. juni 2017 fra Bøffelstillingen.
• Forberedelse fortsat samt gennemførelse af egne aktiviteter lørdag d. 24. juni
2017 jf.
• Deltage i Åben Hede søndag d. 25. juni 2017 jf. HKIC plan.
Forudse:
• Oprydning, klargøring efter skydning og hjemtransport e.n.o. søndag d. 25. juni
2017.
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c. Fokusansvarlige PMV/PIR/Humber/Carrier/Mosegris.
Skal:
Klargøre tilmeldte PMV, herunder Humber/Carrier og Mosegris til transport til
Oksbøl. PIR gennemfører landevejstransport.
• Læsse KØTJ jf. særlig transportplan.
• Klargøre de våben, der skal deltage i skarpskydning (TMG).
• Modtage KØTJ i Oksbøl torsdag d. 22. juni 2017.
• Klargøre og forskyde KØTJ til Bøffelstillingen samt forberede til Static Display
og køretøjs- DEMO fredag d. 23. juni 2017.
• Under ledelse af POC, afgive 3 M/K til opstilling af børnefeltbane i udstillingsområdet.
Forberede:
• Forberedelse fortsat samt gennemførelse af egne aktiviteter lørdag d. 24. juni
2017.
• Deltage i Åben Hede søndag d. 25. juni 2017 jf. HKIC plan.
• Under ledelse af POC, afgive 3 M/K til nedbrydning af børnefeltbane søndag d.
25. juni 2017.
Forudse:
• Oprydning, klargøring efter skydning (TMG) og hjemtransport e.n.o. søndag d.
25. juni 2017.
d. Fokusansvarlige MMT.
Skal:
• Klargøre MMT til skarpskydning forud for transport til Oksbøl.
• Læsse MMT jf. særlig transportplan.
• Modtage MMT i Oksbøl torsdag d. 22. juni 2017.
• Klargøre og forskyde MMT til Bøffelstillingen fredag d. 23. juni 2017.
Forberede:
• Udlevering og læsning af MT- ammunition herunder indskydning samt forberedelse til Static Display og DEMO fredag d. 23. juni 2017 fra Bøffelstillingen.
• Forberdelse fortsat samt gennemførelse af egne aktiviteter lørdag d. 24. juni
2017.
• Deltage i Åben Hede søndag d. 25. juni 2017 jf. HKIC plan.
Forudse:
• Oprydning, klargøring efter skydning og hjemtransport e.n.o. søndag d. 25. juni
2017.
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e. Fokusansvarlige Småvognskøretøjer, messevogne.
Skal:
• Klargøre køretøjer forud for forskydning til Oksbøl.
• Forskyde ad landevej jf. særlig plan torsdag d. 22. juni 2017. Messevogne forskyder selvstændigt.
• Forskyde til Bøffelstillingen fredag d. 23. juni 2017.
• Opstille KSN/Messeområde ved Bøffelstillingen. Klar fredag d. 23. juni 2017 kl.
1500.
• Under ledelse af POC, afgive 3 M/K til opstilling af børnefeltbane i udstillingsområdet.
Forberede:
• Deltagelse i generalprøve/forberedelse lørdag d. 24. juni 2017 jf. HKIC plan.
• Deltage i Åben Hede søndag d. 25. juni 2017 jf. HKIC plan.
• Under ledelse af POC, afgive 3 M/K til nedbrydning af børnefeltbane søndag d.
25. juni 2017.
Forudse:
• Oprydning og hjemtransport e.n.o. søndag d. 25. juni 2017.
f. Fællesbestemmelser.
• Detaljer vedrørende perioden fremgår af øvelseslisten (bilag 1).
• Indkvartering er rekvireret og GHRVPK er tildelt BYGN nr. (tilgår (bilag 2).
• Det PSN der skal skyde med TMG skal udpeges og omskoles/uddannes (rep.)
til TMG forud for torsdag d. 22. juni 2017. Omskolingen gennemføres på
skruedage i uge 23 og 24.
• Klargøring til skydning herunder tilbagetræk på KVG, skal være tilendebragt
senest uge 21. Skal koordineres med FP.
• Transport med TTP koordineres med ETK.
• Alle køretøjer der deltager, skal være synet og diverse mærker skal være påsat
jf. gældende bestemmelser.
• Alle køretøjer parkeres på P? og KUN på denne P. Der må ikke laves særlige
aftaler om parkering andre steder (ACTION: Fokusansvarlig).
• Morgenappel afholdes ved indkvarteringsbygningen jf. øvelseslisten. ALLE deltager.
• Der afholdes appel efter endex eno. på P? ALLE deltager.
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• ALLE køretøjer forbliver på tildelt område ved Bøffelstillingen fra fredag d. 23.
juni 2017. Alt personel vil blive transporteret ind til lejren i de af foreningen lånte
køretøjer. Der vil være bevæbnede vagter i hele perioden som opstilles af
UDDSTELM.
• Anvendelse af delebiler planlægges og uddelegeres af POC og JF.
• JH udarbejder vagtplan for bemanding af børnefeltbane søndag d. 25. juni
2017.
• Ordrenummer: 308657.
4. LOGISTIK.
a. Samlet plan.
Den logistiske tjeneneste gennemføres i Oksbøllejren f.s.v.a. udlevering af AMM,
forplejning og indkvartering.
(1) KL I.
Forplejning er rekvireret således:
• Torsdag d.22. juni 2017 frokost (madpakke som afhentes i Slagelse i f.m.
forskydningen til Oksbøl) og aften (CAF/OKSBØL).
• Fredag d. 23. juni 2017 morgen (CAF), frokost (madpakke), aften (CAF).
Der er efterfølgende mulighed for at deltage i HKIC Sct. Aftens arrangement med mulighed for køb af pølser og drikkevarer.
• Lørdag d. 24. juni 2017 morgen (CAF), frokost (madpakke), aften er der rekvireret grill pakke til alle.
• Søndag d. 25. juni 2017 morgen (CAF), frokost (madpakke), aften (madpakke til hjemturen).
PSN, der ikke ønsker at deltage i planlagte grillarrangementer, er selv ansvarlig for aftensmad.
(2) KL III
HKIC vil i begrænset omfang levere drivmidler til de køretøjer, der deltager i
kørselsdemonstrationen samt kamp og skarpskydning. Leveringen styres og
fordeles ved HKIC foranstaltning. DM udleveres fredag d. 23. juni i TN om BS i
perioden 14.00 – 16.00.
Den fokusansvarlige er ansvarlig for, at de enkelte køretøjer har den nødvendige brændstof til at gennemføre aktiviteten, idet kørsel fra HKIC til Bøffelstillingen gennemføres i TN.
Diesel tankes i lejren og kun benzin vil blive udleveret i TN.
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(3) KL V.
De køretøjer, der skal deltage i skarpskydning (Indskydning og DEMO), modtager ammunition (AMM) ved HKIC foranstaltning. Udlevering af AMM finder
sted fredag d. 23. juni 2017 i perioden 09.30 – 10.15 i selve skydeområdet.
Besætninger på de skydende KVG/PMV skal være klar til at modtage AMM således:
KVG/CENT:
15 stk. 105 mm ØPT C/74 og 5 st. 105 mm ØGR M/87.
LEO 1 A5:
5 stk. PPTFS M/85 til indskydning og 10 stk. 105 mm ØPT C/74 samt 5 stk.
105 mm ØGR M/87.
M/42 KD-1:
15 stk. PPTFS M/86.
81 mm MMT:
20 stk. 81 mm BGR M/49.
12.7 mm:
100 st. PBPT M/50.
b. Vedligeholdelsestjeneste.
Den fokusansvarlige er ansvarlig for, at medbringe det for den daglige vedligeholdelsestjenestes gennemførelse nødvendige materiel, er til stede.
(1)Bjærgningstjeneste.
Større bjærgningsopgaver gennemføres i koordination med HKIC. ET er
POC/GHRVPK.
(2)Reperationstjeneste.
Kun mindre reperationer må forventes gennemført. Reperationerne koordineres med HKIC. ET er POC/GHRVPK.
(3)Reservedelstjeneste.
Gennemføres i koordination med HKIC. ET er GHRVPK kontaktperson.
c. Transporttjeneste.
Transport til fra Oksbøllejren gennemføres som landevejstransport med bæltekøretøjer på TTP og øvrige i samlet forskydning jf. særlig forskydningsbefaling 8 X
delebil er rekvireret af ET ved KØRSELSSEK/FBE/SLA. Afhentning og aflevering
af KØTJ aftales direkte mellem ET og KØRSELSSEK/FBE/SLA.
d. Sanitetstjeneste.
Udleverede førstehjælpstasker SKAL medbringes og indhold skal kontrolleres evt.
fyldes op inden tirsdag d. 20. juni 2017.
Under selve Åben Hede gennemføres sanitetstjenesten jf. HKIC bestemmelse.
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5. SIGNALTJENESTE.
a. KSN.
KSN/GHRVPK oprettes i Bøffelstillingen. KSN vil være operativ fra fredag d. 23.
juni 2017 og til hjemkomst i Fredskovsdepotet søndag d. 25. juni 2017 aften/nat.
b. Signalmidlernes anvendelse.
Signalordre (SIGO) udarbejdes af ST og udleveres forud for deployering til Oksbøl. SIGO er gældende fra modtagelsen og til hjemkomst i Fredskovsdepotet
søndag d. 25. juni 2017 aften/nat.
Eb

B. RASMUSSEN
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