
        Resebeställning Flygvapenfrivilliga 
                       

FVRF, Magnus Ladulåsgatan 18, 118 66 Stockholm (Utbavd jan 2020) 

Kontrollera att de ifyllda uppgifterna för din kurs är korrekta enligt antagningsbeskedet. 
 
Du kan beställa din biljett antingen genom att Ringa eller sända in Biljettbeställning till SJ. 
 
Om du Ringer gör du det till SJ tel: 0771-75 75 55 Uppge alltid SJ Kund- och Rekvisitionsbenämning 

     Uppge din egen adress så Du får hem biljetten i god tid. 
     Ska Du hämta biljetten hos ATG-ombud måste Du göra det inom 4 dagar 

 
Om du använder Biljettbeställning (se nedan) ska du boka biljetten på SJ:s biljettexpedition/motsv    
och lämna nedanstående beställningssedel. 
 
Kör du bil till kursplatsen har du km-ers. 1:85/km, dock högst motsvarande tågbiljett, samåk om möjligt. 
 

     Fungerar inte något av ovanstående alternativ – ring till oss på kansliet så hjälper vi dig  
tfn:076-135 76 31 alt 073-234 46 81. Är restiden lång (överstiger 8 timmar med tåg) är det  

     förmodligen bäst med flyg, ring kansliet för godkännande. Efter godkännande att flyga, beställ biljett 
     på BCD travel 010-489 01 94. Uppge rekvisitionsnummer alt ang kurs och kursplats. 
 
   SJ kundnummer är alltid förtryckt 
   Rekvisitionsbenämning. Om det inte är inskrivet, fyll det nummer som finns på antagningsbeskedet 
   Alternativt, skriv in kursens namn             

 

Kom ihåg att beställa både in- och utryckningsresa samtidigt. 
 

                Ändra inte någonting eller gör något tillägg på beställningssedeln – då gäller den inte! 
 

                                                     Avskiljes och lämnas till SJ bokning  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biljettbeställning Tåg. Till SJ: Ange 
rekvisitionsbenämning på fakturan 
 

      

Inrikes tågbeställning Friv.org  SJ Kundnummer Bokningsnummer Rekvisitionsbenämning 1) 

  FVRF  677369      
Utbildningen börjar Utbildningen slutar Personnummer Namn  Avstigningsplats 

          

 Antal Taxa 2) Datum Sträcka    Biljettnr Pris 

Färdbiljetter          

(ifylls av SJ)          

          

          

    CSN-kort      

          

SJ biljettkontors Fakturaadress  Underskrift av den resande  S:a kr: 

datumstämpel         

  FVRF kansli  Beställning och biljett får ej överlåtas och kan ej lösas in. Ändring och 

  Box 2001   tillägg får ej göras. Ogiltig utan förtryckt kundnummer och faktura- 

  103 11 Stockholm   adress. Biljetter utlämnade mot denna beställning påtecknas SJ-konto. 

     1) Biljetter utfärdas när beställningen uppger Rekvisitionsbenämning och  

        samma Rekvisitionsbenämning kan förekomma på flera rekvisitioner 

    2) RE=Reslust, RÖ=Röd Reslust, BU=Budget (X2000, IC 1 kl), BE=Budget 

         Ekonomi (X2000 2kl fre-sön, IC 2kl), AE=Affärs Ekonomi X2000, 

         BS3=Budget Säng 3, BB=Budget Bädd 

    

 


