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Fif til sammenspænding af UDR
Ord skrevet med kursiv er valgfrit - ALT andet skal efterleves!

BASIS:
 Alle remme på rygstykket på basis tapes eller ”køres tilbage”, så de ikke glider
efter endelig justering.
 Alle tasker er sikret med line (indvendig side af basis) eller mavebæltet føres
gennem påsyede stropper bag på alle tasker.
 Bardun fastgøres til og trækkes omkring ABC-tasken, så den ikke utilsigtet
springer op.
 Feltknivens skede tapes omkring lukkemekanismen ved mavebæltet og en faldskærmselastik sættes omkring fingerstop på kniv og skede.
 Elastik omkring 2 x håndtag på kogekar for minimering af støj/klapren.
 5 lags sølvpapir som låg til kogekar, opbevares sammen med brænderen eller i
bunden af kogekarret.
 Tape rundt om batteriernes poler og i en PVC pose.
 Nødflare fastgøres til tasken med så lang en snor, at den kan holdes væk fra
kroppen i strakt arm. Skal kontrolleres af INS for korrosion. Må ikke tapes!
 15 m snor backfeedes i pose. Hullet hvor tampen kommer ud, forstærkes med
tape.
 Sløringsstift - grøn/brun og sort tapes sammen således enderne vender i hver sin
retning.

RYGSÆK:
 Kontrollér at rygsækkens størrelse passer.
 Kontrollér at aluminiumstativet i ryggen ikke er defekt.
 Pak rygsækken så tyngdepunktet ligger tæt på ryggen og lige over ”midten”.
 Alt pakkes vandtæt i gennemsigtige poser. Lukkes ikke med knude men elastik
eller madpakke klemme.
 Sovepose pakkes ind i goretex overtræk (så den er vandtæt).
 Lynlåsvedhæng på overtrækket erstattes med snor eller lignende.
 Patruljereb og spade uden hylster sikres gennem stropper til sidelommer.
 Patruljereb markeres for hver meter.
 Teltflage - øjerne i hjørnerne og siderne forlænges med store øjer af snor eller
kraftige elastikker (skal udskiftes ofte). Barduner kan evt. fastbindes til et par øjer.
 Drikkekop m. låg (termokop, meljævner el.).
 Camelbag. Mørke farver på alt hvad der er udenfor rygsækken (slange og tud
farves evt. brug tape).
 Støvleovertrækspose ligger i sovepose (sat fast med elastik i lynlås).
 Midterrummet kan evt. ”fores” med en sort/klar affaldssæk.
 Afmærkning af rygsæk, så den kan genkendes i mørke (snor m. knuder eller
lign.).
 Madkasse til opbevaring af rugbrød m.m. fra ration.
 Pløkker kan medbringes såfremt der ikke er pinde el. lign. tilstede i OMR.
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UNIFORM:
 Kun model M/84.
 Alt i lommerne er sikret med snore (kompas, lighter, m.m.)
 Hue sikret med snor til uniform.
 Blyant sikret med sikkerhedsnål.
 Lommekniv sikret med snor til bæltestrop.
 Ekstra sokker på manden pakkes vandtæt i PVC pose.
 2 kronerne tapes sammen.
 Notesbøger i PVC pose.
 Gradstegn aftages.
 Maglight med 2 cola hætter (1 til rødt lys og 1 med sort tape og ”nålehul”) samt
tape om håndtag. Almindelig pære.
 Handsker kan være egne, dog med læder slidflade. (Godkendes af DF).
 Seler med snor i stedet for ”clips”.
 Lommekniv kan erstattes af multitool.
 Ske kan være af plastic, kulfiber, aluminium eller titanium.
 Kontroller alle knapper – forstærk evt. alle knapper med ekstra syning.
 Sy ”øjer” indvendigt i brystlommerne.

SOLDATEN:
 ID mærke (hundetegn) tapes for at undgå genskin.
 KUN autoriseret kæde anvendes (evt. snørebånd omkring kæden).
 Alarmen på uret sættes på off.

VÅBEN:
 Er smurt så det funktionerer - okular på optik pudses med linsevæske mundingshætte påsat eller alternativt tapet.
 Kikkert (Elcan) er sikret til geværet (snor bundet stramt til rammen foran
magasinet – pas på ikke at skærme for udkaster åbning).
 Olieflaske i rensesæt er altid fyldt op.
 Et magasin kan være afmærket til LSPT og/eller PPT.
 Valgfri VB rem.

REDNINGSVEST:
 Redningsvest påtages uden på uniform, således basis/GV kan aftages.
 Tilpas størrelsen og tape remmene.
 Tape udløsningshåndtag (skal dog være tilgængelige).
 Afbryd lampe (tænder ved vand).
 Fjern automatudløseren.
 Nødflareholder fastgøres foran.
 Der må IKKE males på vesten!
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GENERELT:
 Alt jf. påklædningsbestemmelser SKAL medbringes.
 Ved sikring af de forskellige dele skal det undgås, at dette medfører forringet
betjening og funktionering af f.eks. våben.
 Undgå at komme for mange ting på én snor, dog heller ikke for mange snore i én
lomme.
 Kun brug af udleverede kort.
 Eget høreværn må anvendes (godkendes af DF).
 Egne fragmentationsbriller må anvendes (godkendes af DF).
 Egne knæbeskyttere må anvendes (godkendes af DF).
 Der må kun anvendes udleveret udrustning med undtagelse af:














Høreværn.
Fragmentationsbrille.
Knæbeskyttere.
Støvler.
Undermundering.
Ske.
Løbesko til vandpassage.
Sorte handsker.
Sokker og indlæg i støvler.
Drikkekop og madkasse.
Multitool.
Ur

JGK erstatter IKKE privat udrustning (dog ur ≤ kr. 1000,-)
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