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MMEEDDLLEEMMSSIINNFFOO  FFOORR  BBOORRNNHHOOLLMMSSKKEE  DDRRAAGGOONNEERR  OOGG  

SSTTØØTTTTEEFFOORREENNIINNGGEENN  BBOORRNNHHOOLLMMSSKKEE  DDRRAAGGOONNEERR  

11..  KKVVTT..  22002200  

 

Velkommen til medlemsinfo 

 

Du får her 1. medlemsinfo 2020, og ønsker du yderligere info, så læs mere om begge 

foreninger på vores Hjemmeside www.Bornholmske-Dragoner.dk 

 

Generalforsamling og Dragonfest 

Indledningsvis vil jeg sige tak for en god Generalforsamling og Dragonfest og da der i år også 

var ”Draginer” til stede må jeg sige, at der blev udvist eksemplarisk Dragon opførsel.  

 

60 års jubilæum i 2020 

Det tidligere annoncerede jubilæumsarrangement lørdag den 16. maj 2020 til afholdelse ved 

Almegårds Kaserne hænger fortsat i en tynd tråd, da det nu er kørselsforbuddet der er 

altafgørende for, om det kan gennemføres og der er sat en deadline for afgørelsen den 1. april. 

 

Der arbejdes naturligvis videre med projektet i tilfælde af, at det alligevel kan lykkes. 

Planen er jo: 

 Skydning med gevær og pistol for medlemmer på de små afspærrings frie baner i Ådalen. 

 Kørsel med forskellige bælte og hjulkøretøjer nord og syd for Bunkerlunden. 

 Måske noget skydning med løst og/eller noget markerings ild. 

 Besøgende placeret i området ved den gamle køregård ved Vandtårnet. 

 Etablering af ”madvogn” for gæsterne. 

 Parkering på arealet på den anden side af Almegårdsvej overfor køregården. 

 Besigtigelse af div. køretøjer på betonbanen ved port 3 efter kørslen. 

 

M24 ”Chaffee” 

Vognen har nu stået i garage 55 på AGK siden Bornholms Forsvarsmuseum (BF) lukkede for 

sæsonen grundet kørselsforbuddet, og der er foretaget forskellige vedligeholdelsesopgaver. 

 

Der har også været søgt om at få vognen synet så den var klar til evt. at deltage i dette års 

Åben Hede og onsdag den 19. februar blev vognen så synet uden bemærkninger, af Henning 

og Henrik, så der var stor glæde i ”skruegruppen”. 

 

 

”Skruegruppen” er glad                    Henrik med godkendelse/syns mærkat  

 

http://www.bornholmske-dragoner.dk/
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Stelnummer 

En af vores dygtige ”skruere”, Morten Jensen, havde på nettet fundet nogle oplysninger om at 

stelnummeret på en M24 skulle være på fronten ”et sted”. 

 

Det blev fundet og er nu rengjort, lidt bundmaling med hvidt, og har fået et beskyttende lag 

lak så det fremstår tydeligt for de interesserede. 

 

 
 

Samtidig har Morten fundet ud af, at vognen på baggrund af stelnummeret, er produceret i de 

første uger af marts 1945 – det vil sige, at den bliver 75 år meget snart. 

 

Derfor vil der efter Generalforsamlingen for Støtteforeningen Bornholmske Dragoner blive en 

lille markering af dette. 

 

Ønsker du at deltage bliver det torsdag den 12. marts 2020 kl. 18.30 hvor der vil 

blive serveret en sandwich og en øl – for kun 50,- kr. som betales ved fremmødet. 

 

TTiillmmeellddiinngg  eerr  nnøøddvveennddiigg  oogg  sskkaall  sskkee  ttiill  ffoorrmmaannddeenn  sseenneesstt  ddeenn  88..  mmaarrttss  22002200..  

 

 

Danske Hærhistoriske Museer (DHM) 

Kørselsforbuddet for museums køretøjerne gælder fortsat og FMI/Hærkommandoen og DHM 

har fortsat ikke meldt noget ud omkring det nye FMI Vedligeholdelsesdirektiv For 

Forsvarets Historiske Køretøjer, som har været i høring for lang tid siden. 

 

Jeg har afsendt en ansøgning til Hærkommandoen om dispensation til at fortsætte vores 

påbegyndte omskoling og køretræning og så må vi se hvad de svarer. 

 

Kastellets Venner Bornholm / Bornholms Forsvarsmuseum 

Som formand for Kastellets Venner Bornholm vil jeg lige nævne, at vi fortsat søger frivillige, 

der kunne tænke sig at blive omskolet til Eagle 1 og Jylkat. 

Det betyder, at du skal være indstillet på at kunne køre med besøgende efter en nærmere 

fastlagt køreplan, foreløbig om onsdagen. 
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Bornholms Forsvarsmuseum er meget afhængig af frivillig arbejdskraft, til både at sidde i 

”billetvognen” og hjælp ved andre aktiviteter, eksempelvis at støbe tinsoldater sammen med 

de besøgende om tirsdagen. 

 

EErr  dduu  eevvtt..  iinntteerreesssseerreett  ii  nnooggllee  aaff  ddiissssee  ooppggaavveerr  vviill  jjeegg  bbeeddee  ddiigg  kkoonnttaakkttee  mmiigg..  

 

GHRVPK  

Samarbejdet fungerer fortsat fint og når kørselsforbuddet er ophævet, vil vi fortsætte 

omskolingen på Bornholm, med hjælp fra personel fra GHRVPK. 

 

Attrap granat 

Produktionen kører planmæssigt. 

 

Bælter 

”Skruegruppen” har talt om at montere den sektion vi fik hjem fra udlandet, for at se, hvor 

meget de kan holde til ved alm. kørsel og derefter tage beslutning om, hvad der så skal ske. 

 

Samtidig arbejder Jan på nogle kontakte, der evt. kan støbe nyt gummi på eksisterende bælte 

led – så det bliver spændende at følge processen.  

 

Mannequindukker til M24 

Ingen ny udvikling. 

 

 

 

HHAARR  DDUU  SSPPØØRRGGSSMMÅÅLL  TTIILL  MMEEDDLLEEMMSSIINNFFOO  EELLLLEERR  AANNDDRREE  TTIINNGG  DDUU  GGEERRNNEE  VVIILL  VVIIDDEE  

MMEERREE  OOMM,,  SSÅÅ  KKOONNTTAAKKTT  MMIIGG  PPÅÅ  MMAAIILL  VVIIAA  HHJJEEMMMMEESSIIDDEE  

  

formanden@bornholmske-dragoner.dk  

  

  

  

BBOORRNNHHOOLLMMSSKKEE  DDRRAAGGOONNEERR  

 
J. P. Christoffersson 

formand/sekretær 

mailto:formanden@bornholmske-dragoner.dk

