GARDEHUSARREGIMENTETS
VETERAN PANSER- OG
KØRETØJSFORENING

13. april 2017

AKTIVITETSBEFALING 08/2017.
DRAFT
Bilag:
1. Øvelsesliste.
2. Skitse o. placering i CAMP TOVBY.
3. Særkort o. Finderup øvelsesterræn(udleveres ved ankomst til Finderup).

1. SITUATION.
Gardehusarregimentets Veteran Panser og Køretøjsforening (GHRVPK) deltager i
Jydske Dragonregiments Veteranpanserforenings (JDRVP) Classic Military Show
2017. Aktiviteten gennemføres i Finderup Øvelsesterræn i perioden 17 – 20 AUG
2017, idet et mindre forkommando (FKDO) forskyder allerede onsdag d. 16 AUG
med det formål, at afhente KVG/PMV i vartningsområde og køre dem til udstillingsområdet.
2. OPGAVE.
GHRVPK skal deltage med personel og køretøjer i ”static display” og kørselsdemonStration (DEMO).
3. UDFØRELSE.
a. Samlet plan.
GHRVPK vil deltage i det indledende og afsluttende koordinationsmøde med
JDRVP forud for gennemførelsen. Såfremt der måtte være behov, tillige deltage i
øvrige møder ved JDRVP.
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• GHRVPK forventer at deltage med: 1 x LEO 1, CENT, BJVG/CENT, M/41,
M/24, 1 PMV, PIR, 2 x messevogne, 2 LVG og 1-2 øvrige hjulkøretøjer.
• GHRVPK fremsender et forkommando onsdag d. 16. august 2017, bestående
af CKM, BR, 2 x KØ/Messevogn og om muligt KØ og VKD til CENT, LEO,
M/41, M/24 samt PMV. Formål at afhente pågældende KØTJ og køre dem til
udstillingsområdet.
(1) Manøvreplan.
GHRVPK vil gennemføre aktiviteten i 4 faser således:
(a). FASE 1 (Transport og indretning af CAMP TOVBY).
Transport og indkvartering herunder modtagelse af KØTJ i Finderup gennemføres torsdag d. 17. august 2017. FKDO afgår onsdag d. 16. august.
(b). FASE 2 (Deltagelse i CMS ”reklametur” i Viborg).
”Reklametur” i Viborg gennemføres torsdag d. 17. august 2017. Mulighed
for TN-kørsel i Finderup ØTN e.n.d.a. med JDRVP.
(c). FASE 3 (Static Display).
Static Display for inviterede gæster og værnepligtige fra omkringliggende
garnisoner, gennemføres fredag d. 18. august 2017. Mulighed for TNkørsel e.n.d.a. med JDRVP.
(d). FASE 4 (CMS publikumsdage).
Static Display for publikum gennemføres lørdag d. 19. august og søndag
d. 20. august 2017. To taktiske DEMO pr. dag med en om formiddagen og
en om eftermiddagen.
.
(2) Plan for Logistikkens gennemførelse.
GHRVPK interne logistik gennemføres i henhold til pkt. 4, idet den fokusansvarlige er ansvarlig for egen logistik herunder rekvirering ved GHRVPK jf.
befalingens pkt. 4.
(3) Plan for signaltjenestens gennemførelse.
ST vil forud for deployering til Oksbøl udlevere gældende signalordre. Signalordren er gældende fra modtagelsen. DF er ansvarlig for destibuering indenfor delingen, ligesom det påhviler DF at signalmateriellet i delingen er til stede og operationsdygtigt.
Ved gennemførelsen af den taktiske DEMO tildeler JDRVP en FRQ.
b. Fokusansvarlige KVG.
Skal:
• Efter ENDEX Åben Hede, klargøre 1 x LEO 1, CENT, BJVG/CENT, M/41 og
M/24 til transport fra Oksbøl til Finderup.
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• Læsse KVG, såfremt de transporteres fra Oksbøl til Finderup, jf. særlig plan.
• Om muligt afgive en KØ og en VKD til tilmeldte KVG som FKDO. FKDO afgår
fra Fredskoven onsdag d. 16. august 2017 kl. 10.00.
• Med FKDO modtage KVG i Finderup d. 16. august 2017 og forskyde til CAMP
TOVBY.
• Indrette sig i tildelt område i CAMP TOVBY.
Forberede:
• Deltagelse i ”static display” og kørselsdemonstration jf. særlig plan.
• Kørsel i TN d. 17 og 18. august e.n.d.a. med JDRVP.
• Deltagelse i taktisk DEMO d. 19 og 20. august.
Forudse:
• Hjemtransport jf. særlig transportplan. Evt. opmagasinering sker i garageanlæg på vartningsområde (VART) FINDERUP.
c. Fokusansvarlige PMV/PIR.
Skal:
• Efter ENDEX Åben Hede, klargøre 1 x PMV og PIR til transport fra Oksbøl til
Finderup.
• Læsse KØTJ, såfremt de transporteres fra Oksbøl til Finderup, jf. særlig plan
• Om muligt afgive en KØ og en VKD til tilmeldte PMV/PIR som forkommando
(FKDO). FKDO afgår fra Fredskoven onsdag d. 16. august 2017 kl. 1000.
• Med FKDO modtage PMV i Finderup d. 16. august 2017 og forskyde til CAMP
TOVBY.
• Indrette sig i tildelt område i CAMP TOVBY.
Forberede:
• Deltagelse i ”static display” og kørselsdemonstration jf. særlig plan.
• Kørsel i TN d. 17 og 18. august e.n.d.a. med JDRVP.
• Deltagelse i taktisk DEMO d. 19 og 20. august.
Forudse:
• Hjemtransport jf. særlig transportplan. Evt. opmagasinering sker i garageanlæg på VART i FINDERUP.
d. Fokusansvarlige hjulkøretøjer, messevogne og øvrige HJKØ.
Skal:
• Om muligt afgive en KØ og en kørselsvejleder til to messevogne som forkommando (FKDO). FKDO afgår fra Fredskoven onsdag d. 16. august 2017
kl. 1000.
• Klargøre køretøjer til samlet forskydning (- FKDO) fra Fredskoven til Finderup
d. 17. august 2017 jf. særlig forskydningsbefaling..
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• Indrette sig i tildelt område i CAMP TOVBY.
Forberede:
• Deltage i ”reklametur” i Viborg d. 17. august, med tilmeldte køretøjer.
• Deltagelse i ”static display”.
• Kørsel i TN d. 17 og 18. august e.n.d.a. med JDRVP.
Forudse:
• Hjemtransport e.n.o. d. 20. august 2017.
e. Fællesbestemmelser.
• Detaljer vedrørende perioden fremgår af øvelseslisten (bilag 1).
• Indkvartering foregår i tilslutning til de opstillede køretøjer i CAMP TOVBY.
Telte kan medbringes. Civile telte opstillet ved KØTJ skal være slørede. Ikke
slørede civile telte, opstilles i særskilt campingområde.
• Tilmelding til aktiviteten senest d. 01. juli 2017 via hjemmesiden.
• Ordrenummer 29 68 31 anvendes ved alle aktiviteter, der er relateret til CMS
2017.
• Forud for hjemtransport skal bæltekøretøjer vaskes og klargøres til transport
fra VART i FINDERUP, alternativt opstilles i garageanlæg indtil senere hjemtransport.
• Ved ENDEX rydder ALLE op i eget område i CAMP TOVBY og melder klar til
CKM.
• Der gennemføres samlet hjemkørsel fra VART FINDERUP efter endt oprydning og klarmelding fra JDRVP.
• Alt deltagende personel, skal udfylde skema omhandlende kontaktoplysninger på nærmeste pårørende. Skemaerne ligger på bordet i mellemgangen ved
”CH-kontoret” og afleveres i udfyldt stand til DF, der afleverer samlet for DEL
til KSN (JF).
4. LOGISTIK.
a. Samlet plan.
Den logistiske tjeneneste gennemføres i CAMP TOVBY f.s.v.a. forplejning og
indkvartering (Feltmæssigt).
(1) KL I (CKM er ansvarlig).
• Forplejning forventes gennemført som transportkost leveret fra CAF ved
JDR. KDODEL er ansvarlig for den daglige afhentning i CAF/JDR. Afhentningstidspunkter fremgår af øvelseslisten.
• Mulighed for lettere forplejning fra Café Normandie samt kiosk i CAMP
TOVBY.
(2) KL III (CKM er ansvarlig).
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•
•

Alle deltagende bæltekøretøjer skal være optanket fra Oksbøl.
Hjulkøretøjer optankes inden afgang fra Fredskoven d. 16. august 2017.
KØTJ reservebeholdning, skal medbringes.
(3) KL V (HCO er ansvarlig).
• Løs ammunition til gennemførelse af den Taktiske Demonstration, er rekvireret og udleveres forud for DEMO i CAMP TOVBY ved JDRVP foranstaltning.
b. Vedligeholdelsestjeneste.
Den fokusansvarlige, er ansvarlig for at medbringe det for den daglige vedligeholdelsestjenestes gennemførelse nødvendige materiel.
(1) Bjærgningstjeneste.
Større bjærgningsopgaver gennemføres i koordination med JDRVP. ETK er
POC/GHRVPK.
(2) Reparationstjeneste.
Kun mindre reperationer må forventes gennemført. ETK er POC/GHRVPK.
(3) Reservedelstjeneste.
Der gennemføres ingen reservedelstjeneste. Såfremt der opståer et akut behov for reservedele m.h.p. hjemtransport, er ETK kontaktperson.
c. Transporttjeneste.
ETK er overordnet ansvarlig for transporttjenestens gennemførelse.
(1) Bæltekøretøjer.
Transporteres på TTP. Læsning i Oksbøl og aflæsning i Finderup og retur til
Fredskoven gennemføres jf. særlig transportplan. ETK er ansvarlig for udarbejdelse af transportplanen.
(2) Hjulkøretøjer.
Gennemfører forskydning som landevejstransport jf. særlig forskydningsbefaling. Det enkelte køretøj skal være bemandet med mindst 2 PSN. JF er
kolonnefører og ansvarlig for udarbejdelse af forskydningsbefaling.
(3) Personel.
Gennemfører forskydningen som landevejstransport i BUS-L jf. særlig forskydningsbefaling. BUS-L er rekvireret og afhentes ved KØRSEK/-FBE/GHR
e.n.d.a. ETK er ansvarlig for rekvisition og afhentning. Der er her brug for frivillige kørere med MANR.
d. Sanitetstjeneste.
JH er overordnet ansvarlig for sanitetstjenesten gennemførelse, herunder koordinering med JDRVP.
(1) FØHJ-tasker.
Udleverede førstehjælpstasker og hjertestarter SKAL medbringes og indhold
skal kontrolleres evt. fyldes op inden 16. august 2017.
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(2) JDRVP.
JDRVP opstiller lægefagligt personel, herunder sanitetsgrupper/telt i CAMP
TOVBY.
5. SIGNALTJENESTE.
ST er overordnet ansvarlig for signaltjenestens gennemførelse ved GHRVPK, herunder koordination med relevante enheder/foreninger.
a. KSN.
KSN/GHRVPK oprettes i CAMP STOVBY. KSN vil være operativ fra 171800 A
AUG 2017 og til hjemkomst i Fredskovsdepotet d. 20. august aften/nat. Kontakttelefon: JF på telefon 20 33 80 67.
b. Signalmidlernes anvendelse.
Signalordre (SIGO) udarbejdes af ST og udleveres forud for deployering til Finderup. SIGO er gældende fra modtagelsen og til hjemkomst i Fredskovsdepotet
d. 20. august aften/nat. Særlig signalordre udleveres i forbindelse med gennemførelse af den taktiske demonstration.
c. Kontakt til JDRVP.
• JDRVP udleverer en folder udvisende relevante telefonnumre og praktiske oplysninger.
• JDRVP etablerer endvidere et sekretariat, hvor alt til og framelding skal ske
ved udkørsel fra CAMP TOVBY.

Eb

B. RASMUSSEN
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