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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Anmälan senast fredag 28 maj

Till samtliga medlemmar i Lv-förbundet inklusive ULv

Studieresa till Linköping lör 12 − sön 13 juni 2010
Lv-förbundet arrangerar en studieresa från Norrtälje via Stockholm till Flygvapenmuseet1
och Försvarsmaktens flyguppvisning2 vid Malmslätt utanför Linköping lördag 12 − söndag 13
juni enligt nedanstående preliminära program.
Lv-förbundet bekostar samåkning i privata bilar med 18,5 kr/mil, entréavgifter samt logi i
flerbäddsrum på vandrarhem (sängkläder ingår, men inte handdukar). Den som önskar annat
boende får själv ordna och bekosta detta. All förplägnad medförs eller inköps av deltagarna
själva. Kök med husgeråd finns på vandrarhemmet. Resan genomförs med maximalt 24 och
minst 8 deltagare. Besked om genomförande och antagning eller ej, slutligt program och övriga
anvisningar ges till anmälda deltagare med e-post senast måndag 7 juni.

Preliminärt program
Lördag 12 juni
0930 Avfärd från Norrtälje (körtid ca 3,5 h).
1030 Avfärd från Stockholm (körtid ca 2,5 h).
Lunch genom egen försorg vid lämplig rastplats/restaurang längs vägen.
1400 Samling vid Flygvapenmuseet på Carl Cederströms gata 2 i Malmslätt.
Museet återinvigs med ceremonier och öppnar för besök.
1700 Transport till vandrarhem3 i Linköping, kvällen fri, middag enskilt. ULv eget program.

Söndag 13 juni
E.s.o
E.s.o
E.s.o
E.s.o

Frukost genom egen försorg, städning och utcheckning från vandrarhemmet.
Kulturbesök i Linköping eller vid Göta kanal (om intresse finns och tiden medger).
Flyguppvisning (start- och sluttider är i nuläget okända). Lunch genom egen försorg.
Återresa med måltidsstopp längs vägen. Åter Stockholm resp Norrtälje under kvällen.

Välkommen med din skriftliga anmälan, helst via e-post, till Lv-förbundskansliet enligt nedan
senast fredag 28 maj. Ange om du önskar skjuts eller kan medföra passagerare i egen bil mot
ekonomisk ersättning enligt ovan. ”Först till kvarn…”
Michael Reberg
Arrangör / vice förbundsordförande
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http://www.sfhm.se/FlygDefaultPage____26.aspx?epslanguage=EN
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Ovningar/Forsvarsmaktens-huvudflygdag
3
TeoTess privata vandrarhem på Fogdegatan 33 i Linköping: http://www.teotess.se/
2
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