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Velkommen til medlemsinfo 

Du får her 4. medlemsinfo 2019, og ønsker du yderligere info, så læs mere om begge 

foreninger på vores Hjemmeside www.Bornholmske-Dragoner.dk 

 

Generalforsamling og Dragonfest 

Lige nu arbejdes der på forberedelserne til Generalforsamling og Dragonfest som afholdes på 

Almegårds Kaserne den 11. januar 2020, og som samtidig er en 60 års jubilæumsfest. 

 

Personligt glæder jeg mig rigtig meget og håber på at der kommer mange ”Gamle Dragoner” 

og andre, der vil være med til at gøre det til en hyggelig dag. 

 

Husk tilmelding på Hjemmesiden og betaling på vores konto. 

 

60 års jubilæum i 2020 

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

Almegårds Kaserne kan måske hænge i en tynd tråd, da der er varslet en øvelse på Kasernen 

og med fuld booking på værelserne og det har indtil nu været meget vanskeligt at få nogle 

klare meldinger om der er ledige værelser eller ej. 

 

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. 

 

Jeg håber at have mere nyt til Generalforsamlingen.  

 

M24 ”Chaffee” 

Nu er sæsonen jo slut på Bornholms Forsvarsmuseum og vognen er kommet i vinterhi på 

Almegårds Kaserne, Garage 55, ved siden af Bygning 68. 

 

Der er løbende foretaget forskellige arbejder på vognen, så stor tak til dem der har bidraget 

med en uvurderlig hjælp til at gennemføre det. 

 

Desværre har vi ikke kunnet køre siden september grundet kørselsforbud på baggrund af en 

grim ulykke mellem en PMV og en personbil ved Kyse mellem Næstved og Fuglebjerg. 

 

Danske Hærhistoriske Museer (DHM) 

Er lige hjemkommet fra udviklingsseminar i Ålborg den 22. og 23. november, hvor der blev talt 

en del om kørselsforbuddet. 

http://www.bornholmske-dragoner.dk/
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Kørselsforbuddet for køretøjerne gælder fortsat og Hærkommandoen og DHM har udarbejdet 

et forslag til FMI Vedligeholdelsesdirektiv For Forsvarets Historiske Køretøjer som er i 

høring blandt de forskellige køretøjs foreninger i Danmark og vi afventer resultatet og hvordan 

det videre forløb skal foregå, så vognen kan blive gensynet. 

 

Kastellets Venner Bornholm / Bornholms Forsvarsmuseum 

Som formand for Kastellets Venner Bornholm har der være godt gang i aktiviteterne på 

Bornholms Forsvarsmuseum og det har været en god sæson med mange gæster. 

 

Jeg vil lige nævne, at vi fortsat søger frivillige, der kunne tænke sig at blive omskolet til Eagle 

1 og Jylkat, der jo samtidig betyder, at du skal være indstillet på at kunne køre med 

besøgende efter en nærmere fastlagt køreplan, foreløbig om onsdagen. 

 

Bornholms Forsvarsmuseum er meget afhængig af frivillig arbejdskraft til både at sidde i 

”billetvognen” og hjælp ved andre aktiviteter. 

 

Er du også interesseret i, at støbe tinsoldater sammen med de besøgende om tirsdagen, så 

søges der også frivillige til det. 

 

Er du evt. interesseret i nogle af disse opgaver vil jeg bede dig kontakte mig. 

 

GHRVPK  

Vi i Bornholmske Dragoner arbejder fortsat rigtig godt sammen med GHRVPK og udbygger 

også samarbejdet/erfaringsudveksling med JDR.  

 

Attrap granat 

Prototypen som Sven har fremstillet er i ”masseproduktion” og jeg har smugkikket på Svens 

værksted og det ser rigtig godt ud. 

 

Bælter 

Der er intet nyt om bæltesituationen. 

 

Mannequindukker til M24 

Vi har kontakt med et medlem, der muligvis kan skaffe et antal dukker til M24, som kan 

placeres i vognen, når den står på Forsvarsmuseet, så det ser vi frem til kan lykkes. 

 

 

SSeellvv  oomm  ddeett  eerr  lliiddtt  ttiiddlliiggtt,,  vviill  jjeegg  øønnsskkee  ddiigg  oogg  ddiinn  ffaammiilliiee  eenn  rriiggttiigg  ggllææddeelliigg  jjuull!!  
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J. P. Christoffersson 

formand/sekretær 


