Om dansk rytteri 1932-1940,
Del 2 - Supplement
Cyklisteskadronen
Cyklisteskadronen er organiseret således:

Rekylgeværskytte, Gardehusarregimentet. Fra Kilde 2.
Stab
Kommandodeling (kommandogruppe og forbindelsesgruppe)
4 cyklistdelinger (delingstrop og 3 grupper)
Træn (fægtnings- og bagagetræn).
Cyklisteskadronen er på ca. 190 mand, som alle (dog ikke motorcyklister og trænpersonel) er udstyret
med cykel.

Stab og træn
Stab

Træn

1 eskadronschef
Værkstedsvogn med påhængsvogn (9 cykler)
1 næstkommanderende
Fægtningsvogn
1 kommandoofficiant
Ammunitionsvogn
1 motorvognfører (+ personmotorvogn, lille) Lægevogn
1 læge
Køkkenvogn
1 saccochefører (kantinesoldat)
Bagagevogn
1 motorcykelfører (+ sidevognsmaskine)
Hertil vognkommandører, motorvognførere,

bøssemager, kokke og sanitetspersonel.

Kommandodelingen

Cykel M.1903/30. Fra Kilde 1.
Kommandogruppe
1 delingsfører
2 cykelordonnanser
2 observatører
2 afstandstagere (nr. 1 med afstandsmåler)
3 motorordonnanser (+ solomotorcykler)
1 motorcykelfører (+ sidevognsmaskine)
Forbindelsesgruppe
1 gruppefører
7 forbindelsesfolk
1 telefonhold
1 signalhold

Eskadronens signalmateriel

Signalhold med signalstation.
Fra Kilde 4.
Telefonmateriel
1 felttelefon E
4 tromletasker, med kabeltromle C
2 udlæggestænger (med hylster)
2 sæt klatreudstyr.
Øvrigt signalmateriel
2 sæt elektrisk signalmateriel (til 2 signalstationer)
2 sæt signalflag
2 brevduetornystre (med 2 depechebøger og 20 depecheholdere)
4 signalpistoler (med diverse signalpatroner).
Selvom billedet ikke forestiller soldater fra rytteriet, giver det et godt indtryk af signalholdet i funktion.
Lænet op ad jordvolden, til venstre for signalapparat, ses et sammenrullet signalflag.

Cyklistdelingerne (1. - 4. deling)
Delingstrop

3 cyklistgeværgrupper, hver med

1 delingsfører
1 næstkommanderende
2 delingsordonnanser

1 gruppefører og 9 mand:

Bortset fra delingsfører og skytte er
alle udrustet med rytterkarabin 1889.

1 skytte
1 hjælper
2 forsynere
1 gruppeordonnans
1 trefodsbærer
3 karabinskytter

Ammunition

Trefodsbærerens cykel. Fra Kilde 1.
Til karabinerne fører hver mand 2 patrontasker á 30 patroner. Gruppeføreren har dog kun 1 patrontaske á
30 patroner, hvoraf 20 kan være panserpatroner.
Skytten fører 2 rekylgeværmagasiner á 20 patroner, i en 2-magasintaske i livremmen.
Til rekylgeværet fører hjælper, forsyner og karabinskytter 10 rekylgeværmagasiner á 20 patroner i en 10magasintaske, på cyklens forreste ammunitionsbagagebærer.
Ved "klar til kamp" udleveres yderligere en 2-magasintaske til skytten, en 10-magasintaske til hjælper,
forsyner og karabinskytter, mens gruppefører og gruppeordonnans får to 10-magasintasker.

Kamp

Husarer med trefodsgevær. Fra Kilde 3.
Cyklistkompagniet kæmper til fods, efter samme principper som fodfolket.
Henset til cyklerne kan kompagniet operere med flyttelige eller uflyttelige cykler. I førstnævnte tilfælde

kæmpes med ca. halv styrke, mens resten er klar ved cykler og håndcykler.
Med flyttelige cykler danner gruppen:
Hold 1
Gruppefører, skytte og hjælper
Hold 2
Forsyner 1 og 2
Ved cyklerne efterlades:
Hold 3
Trefodsbærer, gruppeordonnans og karabinskytter

Gruppe (fra fodfolket) rykker frem under dække af røgslør.
Fra Kilde 5.
Med uflyttelige cykler danner gruppen:
Hold 1
Gruppefører, skytte, hjælper og forsynere
Hold 2
Trefodsbærer, gruppeordonnans og karabinskytte 1 og 2
Karabinskytte 3 efterlades til bevogtning af cyklerne.
Håndcykelførerens opgaver
I delingsramme fører næstkommanderende kommandoen over de flyttelige håndcykler
(delingshåndcykelfører) og leder genforsyningen af ammunition, idet fyldte magasintasker fra cyklerne
ombyttes med tomme, som bringes tilbage fra grupperne. Han sørger tilsvarende for genforsyning fra
kompagniets fægtningsvogn eller ammunitionsvogn. Yderligere er han klar til - på kommandoen
"Cyklerne frem!" - at rykke frem med mandskab, cykler og håndcykler.
I kompagniramme er kommandoofficianten eskadronshåndcykelfører med tilsvarende opgaver som
delingshåndcykelføreren.
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