Program for Åbent Hus ved II Uddannelsesbataljon
Forud for arrangementet er der fra kl. 07:00 til 09:00 mulighed for
morgenspisning i cafeteriet, og for at overvære kompagniernes
morgenrutiner.
Kl. 09:00 til 09:30 er der samlet velkomst for alle bataljonens
soldater med pårørende.
Efter velkomsten deler vi deltagerne op:

II UDDANNELSESBATALJON
GARDEHUSARREGIMENTET
2. BRIGADE

1 Kompagni med deres pårørende gives kl. 09:30 til 10:10 en
generel orientering om uddannelsen og ansættelsesmulighederne
i Hæren. Dernæst gives kl. 10:10 til 11:30 to orienteringer om
tjenesten i henholdsvis Kosovo og Afghanistan.
Der vil i perioden kl. 11:30 til 12:30 være mulighed for at købe
frokost i cafeteriet.
Fra kl. 12:30 til 14:30 vil der være åbent for de stande, hvor
soldaterne fremviser og demonstrerer deres materiel og uddannelseshjælpemidler, m.v. Der vil bl.a. kl. 12:30, kl. 13:00 og
kl. 13:30 være mulighed for at overvære en demonstration af det
materiel og de køretøjer, som vores kommende soldater i
udlandet, 5 Spejdereskadron, vil blive udrustet med. Eskadronen
planlægges udsendt til Afghanistan i løbet af efteråret 2007.
2 Kompagni vil med deres pårørende gennemføre et tilsvarende
program, men i omvendt rækkefølge, således de opstillede stande
kan besøges fra kl. 09:30 til 11:30.
5 Spejdereskadrons demonstration gennemføres her
kl. 10:00, kl. 10:30 og kl. 11:00.
Der vil for 2 kompagni og pårørende være åbent i cafeteriet fra kl.
11:00 til 12:00.
Fra kl. 12:30 til 13:10 gives en generel orientering om uddannelsen og ansættelsesmulighederne i Hæren. Dernæst gives fra
kl. 13:10 til 14:30 to orienteringer om tjenesten i henholdsvis
Kosovo og Afghanistan.

PROGRAM FOR ÅBENT HUS
24. marts 2007
II Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet indbyder hermed alt personel
med pårørende til Åbent Hus på Antvorskov Kaserne, lørdag d. 24. marts 2007 i
tidsrummet 0900 – 1430.
Vi glæder os til at se jer.

NB: Husk regntøj og praktisk fodtøj.
P.H. BOYSEN
Oberstløjtnant
Bataljonschef

