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Slutlig anmälan inför resa till Gadebusch sommaren 2012
Efter Poltava 1709 fick Värmlands regemente sättas upp på nytt. Det nyorganiserade
regementet tjänstgjorde vid norska gränsen fram till 1712 då det i september fördes över till
Pommern. Värmlands regemente deltog där i Stenbocks fälttåg och var med vid det segerrika
slaget vid Gadebusch den 9 december 1712. Gadebusch är regementets sista segernamn.
Vad vore mer passande än att medlemmarna i Värmlands regementes officerskår använder en
del av sina medel att besöka slagfälten i juni 2012 för att hedra våra förfäder med några tankar
300 år efter att historien skrevs. Det blir en resa som tar oss till Tyskland och storstaden
Berlin med all sin historia, kultur och upplevelser.
Värmlands regementes officerskår beslutade vid årsmötet 2010 att använda en del av kårens
medel till att genomföra en resa till slagfältet utanför Gadebusch i juni 2012.
Resan till Gadebusch genomförs med följande förutsättningar:
1. Officerskårens medlemmar som 2010 hade betalat medlemsavgift kan delta i resan.
2010 var vi 143 medlemmar. Även ”nya” medlemmar som betalat återinträdes- och
medlemsavgift för 2011 kan delta.
2. Resan skall till stor del finansieras med medel från officerskåren och enskilda kassan.
3. Medlem som deltar i resan betalar en fast kostnad. Den fasta kostnaden består av en
anmälningsavgift och en slutbetalning. Under förutsättning att inte fler än 60
medlemmar deltar i resan blir den fasta kostnaden 1000 kronor i anmälningsavgift och
2000 kronor i slutbetalning, totalt 3000 kronor per medlem.
4. Med hänsyn taget till att bokning av buss, hotell och andra beställningar skall
kunna göras till bästa pris skall slutlig anmälan med betalning av
anmälningsavgiften 1000 kronor vara kassören tillhanda senast den 1 september
2011. Resterande betalning skall ske senast 1 april, 2012.
5.

Resan är planerad att genomföras med buss onsdagen den 27 juni till måndagen den 2
juli 2012. Vi besöker både slagfältet och storstaden Berlin. I Gadebusch kommer vi
även att gravera regementets namn på minnestenen och nedlägga en krans. Den exakta
tidsplanen kommer att fastställas under september 2011 då antalet deltagare är känt.

6. Avbeställningsskydd: Anmälningsavgiften om 1000 kronor återbetalas om särskilda
skäl föreligger. Hela fasta avgiften om 3000 kronor återbetalas vid laga förfall. Laga
förfall skall vara enligt resebranschens praxis. Vid tveksamma fall avgör styrelsen.
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7. Den fasta avgiften och medel från officerskårens kassor täcker kostnaden för
bussresan inklusive färjetransporter till och från Karlstad, hotell (dubbelrum inkl
frukost), kostnader för inträden och guider samt måltider enligt styrelsens beslut efter
genomförd rekognosering. Deltagarna förutsätts betala huvuddelen av egna måltider.
8. Om, av skäl som nu inte är kända, resan inte kan genomföras på ovan angiven tid
återbetalas hela anmälningsavgiften till de som då ej kan delta.

Styrelsen för Värmlands regementes officerskår

Björn Tomtlund
Ordförande

Henrik Larsson
Sekreterare
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Slutlig anmälan till Värmlands regementes officerskårs resa till Gadebusch sommaren
2012:

Härmed anmäler jag mig till Gadebusch resan.
Ovanstående förutsättningar accepteras.

Underskrift:…………………………………………………………………
Namnförtydligande:………………………………………………………...
Ditt svar sänds med post eller E-post och skall vara Johan Ekstam tillhanda senast den
1 september 2011. Samtidigt inbetalas anmälningsavgiften 1000 kronor till BG 52668332. Skriv ditt namn i stället för OCR numret.

Johan Ekstam
Björnvägen 8
654 68 Karlstad
E-post: johan.ekstam@pp.ephone.se

Om Du har ytterligare frågor kontakta:
Henrik Larsson
Johan Ekstam
Steve Fogderud
Bengt Fransson

telefon 070-001 81 37
telefon 070-511 46 38
telefon 070-515 82 49
telefon 070-713 51 71

mj.h.larsson@hotmail.com
johan.ekstam@pp.ephone.se
fogderud@hotmail.com
bengt.v.fransson@comhem.se

