Patruljepåklædning (P)
Hue, felt M/84
Kamphue M/58 (ASP)

ID-mærke
(Tjenestegørende)

Kompas

ID-kort,
ørepropper,
notesbog, blyant,
5 X 2 kr.,
engangslighter,
maglite & sygrej
(nål, kinesertråd
og 1 knap)

IFAK,
standardindhold
jf. bilag

Ske & blyant m.
sikkerhedsnål

Tourniquet,
C-A-T

Magasintasker
m. 2 magasiner
i hver (el. RHB)
Ur (uden GPS)

Sløringsnet
& refleksbind

Patruljehandske

Lommekniv
eller multitool

Læderhandske

Sigtemiddel
sikres til VB

Hætte eller tape
på mundingen

Kort

Militærstøvle
eller lign. (Stiv
sål, højt skaft,
mørke farver)

Alt sikres og pakkes vandtæt!
28.08.12

Patruljepåklædning (P)
Hue, felt M/84
Kamphue M/58
sikring

Feltflasketaske:
Feltflaske
m. krus og
sølvpapir,
vandrensningssæt
m. 5 stk. filtre &
10 stk. tabletter

Inderlomme:
Ekstra sokker
Udrustningstaske:
VB rensesæt,
optikrens +
linsepapir,
pandelampe,
ekstra BAT,
15 m snor,
sløringscreme,
9 stk. sprittabletter,
vandtæt lighter,
jernsigte,
sikret nødflare,
1 rl. snubletråd,
”fod” pakke (valgfri)
IFAK

ABC-taske:
Regnjakke &
bukser M/96,
2 affaldssække,
fragmentationsbrille

Feltkniv M/96

Alt sikres og pakkes vandtæt!
28.08.12

Patruljepåklædning (P+)
Liggeunderlag

Bag sidelomme:
Spade uden
hylster (sikres)

Sidelomme:
Fiberpels,
feltflaske (valgfri v. CB)
vinterhue M/84 (valgfri)
termobukser M/84
(valgfri)

Stort rum:
Sovepose m.
goretexovertræk,
1 sæt ekstra sokker,
undermundering jf. bilag,
redningsvest p.o.
(altid o-march)
camelbag e.n.o.
(min. 1 L.)

Låglomme:
Enkeltmandsbrænder,
6 sprittabletter,
drikkekop,
forplejning e.n.o.
madkasse (valgfri)
(2 stk. MAG v. RHB)
Låglomme,
indvendig:
Optisk sigte/
Aimpoint,
toiletgrej,
toiletpapir &
pudsegrej
Bag sidelomme:
Patruljereb
Sidelomme:
Teltflage,
4 stk. barduner,
løbesko (vand),
forplejning e.n.o.
pløkker (valgfri)

Alt sikres og pakkes vandtæt!
28.08.12

Bilag til patruljepåklædning (P & P+)

Undermundering:
2 stk. kampskjorte (evt. termotrøje, svensk, norsk el. lign.).#
2 stk. korte underbukser (over knæ).#
1 stk. lang underbuks (under knæ).#
1 stk. lang undertrøje.#
1 stk. T-shirt (sort el. grøn).#
3 sæt sokker – inder og yder sok. (jakke, rygsæk, på
soldaten).
Det som man ikke er iklædt er placeret i rygsækken.
# Svedundertøj, tights eller det af FSV udleveret.
Diverse:
Læderhandsken skal være en sort eller grøn 5-fingret varm
handske og have læder slidflade.
Patruljehandsken skal være en sort eller grøn tynd handske
(eksempelvis pilothandske eller Ventour arbejdshandske).
Drikkekop max. ½ liter (bør være m. låg) eller termokop.
Madkasse kan medbringes (valgfri).
IFAK:
2 stk. Idealbind, kraftig, 8 cm x 2,5 m.
2 stk. Forbinding, kompres, 20 x 25 cm.
1 stk. Saks, klæde, tuffcut.
1 stk. Redningstæppe, camouflage.
1 stk. Fentanyl placebo, arciq, slikkepind.
1 stk. Tusch, BIC, rund spids, sort.
1 stk. Tourniquet, C-A-T (placeret uden på tasken).
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