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Kørslen foregik både i øvelses terrænet og på den permanente bane på Aalborg Kaserne. 

Et kursus med udfordringer 

Der blev i weekenden trænet kørsel på tunge køretøjer under særlige

kørselsforhold i Nordjylland.

30-04-2014 - kl. 12:12

Af Annette Marie Knudsen

Dagen startede med teori i Hjemmeværnsdistrikt Nordjyllands lokaler lørdag morgen,

hvortil der var mødt 17 meget motiverede elever samt de tre garvede køreinstruktørerne:

Peter Lundal Rasmussen, Flemming Brander og Claus Jørgen Petersen.

Efter præsentationen, blev dagens program og regler for sikkerhed gennemgået med de

fremmødte elever, hvorefter de blev sendt ud for at lave beredskabseftersyn på

køretøjerne - MERCEDES G-XXX, MERCEDES GD-XXX, MAN 13, MAN 18 og MAN 26 -

inden manøvreprøver og kørsel i terræn.

Kørslen og udfordringerne i terrænet var afhængig af den køretøjstype, personellet skulle

uddannes på, samt at alle blev udfordret maksimalt. Personellet kom helt op til grænsen

af, hvad man tror er muligt i de forskellige køretøjstyper, og det er et absolut MUST for

alle kørere at vide nøjagtigt, hvor denne grænse går for at undgå skader på personel og

materiel.

Kørsel i vand blev også trænet på kurset.

Der blev gennemført kørsel af fastlagt udfordrende bane i dagslys, en anden rute, hvor

eleverne havde gasmaske (CBRN maske) anlagt, en med flotbringning af køretøjer, en

med dirigering af køretøjer med håndtegn i dagslys og sidst men ikke mindst, kørsel på

ruten, der skulle anvendes efter mørkets frembrud.

I mørket blev der øvet dirigering af køretøjer med lys og den fastlagte rute gennemføres
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med positionslys, helt uden lys og til sidst med lysforstærkningsudstyr anlagt.

Der er virkeligt mørkt i øvelses terrænet, når der køres helt uden lys. Specielt når der

køres af små skovveje, hvor der nogle steder er ret dybe hjulspor i "vejen", men med god

hjælp af vognkommandørerne, lykkedes det alle at komme igennem turen.

Efter vedligeholdelse, vask og tankning af alle køretøjer, blev alle elever igen samlet for at

evaluere dagen, med mulighed for at stille spørgsmål og komme med tilbagemeldinger til

køreinstruktørerne.

Kl. 0305 afsluttede Flemming Brander kurset og sagde tak for indsatsen, hvorefter der var

hjemtur for alle de meget trætte, men også meget tilfredse elever.
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