Välkommen till FVRF-M årsavslutning!
Kurschef med instruktörer hälsar dig välkommen till flygvapenfrivilliga region mitts
årsavslutning i Härnösand V248. Under den här årsavslutningen samlas hela regionen i
Härnösand och genomför årsavslutning samfälld för alla medlemmar, både för medlemmar
som är ungdomar och medlemmar som är vuxna, både för medlemmar från Uppsalaområdet
och medlemmar från Östersundsområdet. Hela Regionen är välkommen!
Omfattning V248 Fre – Sön
Fredagen utgör till största del tillresedag med buss till Härnösand. Lokala ungdomar och
medlemmar rycker in vid kl: 20:30. Lördagen genomförs på Hemsö fästning med ambition
om försvarsupplysning och föredrag om egen organisation. Där vi omhändertar
frågeställningar som; Vad händer i FVRF framtid? Vad händer idag?
På eftermiddagen bjuds medlemmarna på en guidad tur på Hemsö fästning.
Dagen avslutas med en middag på Hemsö fästning. Söndag hemresedag. Kursen slutar kl:
13:00, då påbörjas återresa med inhyrd buss till Uppsala F16 och Östersund Frösön.

Kursstart
Årsavslutningen startar lördag den 3 december kl 0800 på Östra kasern vid
Västernorrlandsgruppens lokaler (före detta Härnösands kustartilleriregemente KA 5).

Resor
Resor till och från årsavslutningen
Busstransport avgår från Östersund och Uppsala på fredag, hemresa i omvänd ordning.
Meddela Kursledningen om du önskar åka med transporten och vart du stiger på. Tidtabell
och upphämtningsplats kommer i senare utskick. Preliminärt avgår en buss från Uppsala
resecentrum fredag kl: 17:00, buss från Östersund Frösön avgår preliminärt kl: 17:00.

Egen reselösning
För dig som bor i närheten av Härnösand och avser ha en egen reselösning, kontakta
Kurschefen Johan Olofsson. Ankommer du med tåg eller buss har vi efter överenskommelse
möjlighet att plocka upp dig på tåg- eller busstationen.
Inga osamverkade resor kommer att ersättas.

Ansökan
Anmäl ditt intresse via appen/hemsidan sök efter kursen ”FVRF-M Gemensam Årsavslutning
Härnösand V248” deltagarplatserna är begränsade.
(Är appen/hemsidan obekant för dig är reservförfarande för att ansöka och bekräfta din
plats att skicka epost till kurschef Johan Olofsson.)

Inför utbildningen
1. Bekräfta din plats via appen/hemsidan.
2. Anmäl till oss hur och när du anländer och avreser från vår utbildning. Det vill säga, anmäl
om du avser att åka med den inhyrda bussen som utgår från Uppsala eller Östersund, eller
om du har en annan reselösning.

Packlista
Årsavslutningen genomförs i civila oömma kläder. Personal som är i tjänst bär civila kläder.
För lördagens middag är klädkod ”finkläder”. Medtag hygienartiklar. eventuell medicin och
receptet på medicinen.

Frågor
Frågor hänvisas i första hand till kurschef Johan Olofsson.
Johan Olofsson johan.olofsson@fvrf.se
0702976902

I andra hand till ställföreträdande kurschef Elisabeth Johansson.
elisabeth.johansson@fvrf.se
0707919484

Slutligen vill jag med instruktörer återigen hälsa dig välkommen till FVRF-M årsavslutning, vi
ser fram emot att träffa er!
Mvh Johan Olofsson, kurschef och Elisabeth Johansson ställföreträdande kurschef FVRF-M
Årsavslutning V248.

