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Eldpostens uppgifter
• Var fullt påklädd och ha vapnet nära till hands så att du omedelbart kan ta upp strid och skydda dina
kamrater.
• Kvittera på eldpostlistan när du börjar ditt pass.
• Sitt nära tält- eller dörröppningen och så att du har denna och tältspisen under uppsikt.
• Ha en hink eller liknande med vatten samt en ruska nära till hands för att kunna släcka eld. Vid
tältförläggning ska du också ha en bajonett eller kniv för att i nödfall kunna skära upp tältväggen så att
kamraterna kan komma ut snabbt. Utanför tältet ska det finnas en lång ruska så att du kommer åt att
släcka på tältets utsida.
• Ha en ficklampa till hands om tältlyktan slocknar.
• Elda så att det blir lagom och jämn värme hela tiden.
• Se till att sovande, persedlar, halm eller annat brännbart inte kommer för nära tältspisen. Täck över
sovande som kastat av sig kläderna.
• Vid brand – väck de sovande, försök släcka elden och skär i nödfall upp tältduken.
• På överenskomna signaler från posten utanför eller vid överfall mot förläggningen – väck snabbt och
tyst förläggnings-/ tältlagschefen eller tältlaget, släck tältlyktan och skydda därefter kamraterna medan
de besätter stridsställningen.
• Väck nästa eldpost (post) 5-10 minuter före avlösning.
• Kontrollera att pågående eldpost kvitterar på eldpostlistan. Först sedan han intagit sin plats får du
lägga dig.
• Fyll på termosar med varmvatten.

Eldpost ska alltid finnas vid eldning.
Använd tiden som eldpost till materielvård, du måste dock ha ditt eget vapen eldberett.
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